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1. Măsuri de protec ie a muncii 

Condi iaă esen ial ă aă manipul riiă iă utiliz riiă înă condi iiă deă siguran ă aă produsuluiă esteă reprezentat ă deă
respectareaă reguliloră iă liniiloră directoareă fundamentaleă deă protec ieă aă muncii.ă Acestă manuală deă utilizareă
prezint ă informa iiă importanteăcuăprivireă laăutilizareaă iămanipulareaă înăcondi iiădeăsiguran ăaăaparatuluiădeă
sudur ăprinăelectrofuziune.ăPersoaneleăcareălucreaz ăcuăacestăaparatătrebuieăs ăciteasc ă iăs - iăînsu easc ă
instruc iunileă incluseă înă acestă manual.ă Instruc iunileă trebuieă cititeă i implementate în conformitate cu 
standardeleărelevanteăacestuiădomeniu,ăcuăprevederileăincluseăînălegisla iaăaferent ăs n t iiă iăsecurit iiă laă
loculădeămunc ,ăcuă instruc iunileădeă instalareăaăreperelor,ăcuătoateăcodurileărelevanteădeăbuneăpracticiă iăcu 
liniileădirectoareătehniceăcuăprivireălaărealizareaăracordurilorăcareăsuntăînăvigoareăînă araădvs. 

1.1 Linii directoare generale de protec ie a muncii aferente 
echipamentelor electrice 

a) Cti iăcuăaten ieă iăasigura i-v ăc ăîn elege iătoateăliniileădirectoareă iăinstruc iunileăSSM.ăDac ănuărespecta iă
acesteăliniiădirectoareă iăinstruc iuni,ăesteăposibilăs ăfi iăexpu iărisculuiădeăelectrocutare,ăincendiereă i/sauă
v t mareăcorporal ăgrav .ă 

b) P stra iăacesteăliniiădirectoareă iăinstruc iuniăpentruăaăleăutilizaăulterior ori de câte ori este nevoie.  

c) Termenulădeă„scul ăelectric ”ăutilizatăînăcadrulăacestorăliniiădirectoareădeăSSMăseărefer ălaăsculeă iăunelteă
electriceă careă func ioneaz ănumaiă conectateă laă re eauaădeăenergieă electric ă (cuă cabluă deăalimentare),ă
precumă iă laă sculeleă iă unelteleă electriceă careă func ioneaz ă cuă ajutorulă acumulatoriloră (f r ă cabluă deă
alimentare). 

2) Reguli SSM din zona de lucru 

a) Înăzonaăînăcareăseălucreaz ătrebuieăp strat ăcur eniaă iătrebuieăluminat ăînămodăcorespunz tor.ăAtunciă
cândăseălucreaz ăînăzoneăînăcareăexist ăgunoaie,ăresturiămenajere,ăetcăsauăînăzoneăprostăluminate,ăexist ă
oă predispozi ieă pentruă accidente.ă Trebuieă preveniteă mi c rileă lateraleă sauă c derileă aleă aparatuluiă deă
sudur ăprinăelectrofuziune.ă 

b) Nuălucra iăcuăaparatulădeăsudur ăîn zone în care există un risc de apari ie a exploziilor, zone în care 
sunt prezente lichide gaze sau prafuri inflamabile. Sculele electriceă potă s ă produc ă scânteiă careă laă
rândulălorăpotădeclan aăexploziiăaleăprafurilorăsauăvaporilorăinflamabili.ă 

c) Atunci când utiliza iăsculeăelectrice,ă ine iălaădistan ăcopiiă iăter iiăafla iăînăapropiere.ăDac ăaten iaăv ăesteă
distras ,ăexist ă risculăs ăpierde iăcontrolulăasupraăaparatuluiădeăsudur .ăNuăpermite iăaltorăpersoaneăs ă
ating ă aparatulă sauă cablurileă saleă iă ine i-iă laă distan ădeă zonaădeă lucru.ăManipula iă cuă grij ă iă aten ieă
cablurileă pentruă aă preveniă apari iaă accidentelor.ă Ară fiă foarteă bineă caă s ă amplasa iă cablurileă peă standuriă
speciale pentru cabluri.  

3) Securitatea în lucrul cu echipamente aflate sub tensiune 

a) techerulăaparatuluiădeăsudur ătrebuieăs ăseăpotriveasc ăperfectăprizeiădeăcurentăelectric.ăNuămodifica iă
techerulăniciodat !ăNuăutiliza iăadaptoriăînăcombina ieăcuăaparateleădeăsudur ăprotejateăcuăîmp mântare.ă
techereleă asupraă c roraă nuă s-auă f cută modific ri,ă precumă iă prizeleă corecteă înă careă seă conecteaz ă

acesteă techereăreducărisculădeăelectrocutare.ă 
b) Evita iăcontactulăfizicăcuăsuprafe eleăechipamentelorăsauăobiectelorăprev zuteăcuăîmpamântare,ăcumăarăfi:ă

evi,ă radiatoare,ă aparateă deă g tit,ă frigidere,ă înă timpă ceă utiliza iă sculeă electrice.ă Exist ă riscă ridicată deă
electrocutareădac ăcorpulădumneavoastr ăatingeăp mântul. 

c) Ave iă grij ă caă aparatulă s ă nuă fieă udată deă ploaieă sauă umezită înă vreună fel.ă Dac ă apaă intr ă înă interiorulă
aparatuluidăeăsudur ,ărisculădeăelectrocutare este foarte mare.  

d) Nuăutiliza iăcablulăaparatuluiădeăsudur ăînăalteăscopuri,ădecâtăscopulăpentruăcareăaăfostărealizat.ăNuăutiliza iă
cablulăpentruăaăc raăaparatulul,ăpentruăa-lăag aăundevaăsauănuătrage iădeăcablulădeăalimentareăpentruăaă
scoateă techerulăs uădinăpriz .ăAve iăgrij ăs ăfieăferitădeăc ldur ,ăproduseăpetroliereăsauămuchiiăt ietoare.ă
Cablurile deteriorate sau îndoite cresc foarte mult riscul de electrocutare.  

e) Nuătransporta iăaparatulăcuădegetulăpeăbutonulădeăpornire/oprire.ăDac ănuăfolosi iăaparatul,ăscoate i-l din 
priz .ăDac ăîiăschimba iăadaptoriiă iărepreleădinăcareăesteăalc tuit,ăscoate i-lădinăpriz .ă 

f) Atunciă cândă utiliza iă ună aparată deă sudur ă prină electrofuziuneă înă aeră liber,ă utiliza iă ună prelungitoră
corespunz toră iă careă areă aprob ri/certific riă pentruă aă fiă utilizaă înă aeră liber.ă Utilizareă unuiă prelungitoră
pentru utilizarea în aer liber reduce riscul de electrocutare. 

g) Utiliza i întotdeauna oă siguran ă cuă protec ieă diferen ial .ă Utilizareaă acesteiă siguran eă diferen ialeă
reduceărisculăelectorcut rii. 
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4) Securitatea proprie 

a) Fi iă aler iă întotdeauna!ă Ave iă grij ă cumă lucra iă iă folosi iă întotdeaunaă bunulă sim ,ă atunciă cândă utiliza iă
aparatul de sudur .ă NUă utiliza iă aparatulă atunciă cândă sunte iă obosit,ă cândă sunte iă subă influen aă
medicamentelor,ă alcooluluiă sauă drogurilor.ă Ună singură momentă deă neaten ieă peă parcursulă utiliz riiă
aparatuluiăpoateăaveaăcaărezultatăoăv t mareăcorporal ăgrav . 

b) Utiliza iă întotdeaunaă echipamentulă individuală deă protec ieă iă ochelariiă deă protec ieă pentruă ochi.ă Dacaă
utiliza iă echipamenteă deă protec ieă deă tipul:ă m tiloră deă protec ieă împotrivaă prafului,ă înc l minteă anti-
derapant ,ă casc ă deă protec ieă pentruă capă sauă casc ă deă protec ieă auz,ă înă func ieă deă ceă felă deă scul ă
electric ăseăutilizeaz ,ărisculăapari ieăv t m rilorăcorporaleăesteăredus. 

c) Preveni iăpornireaăaccidental ăaădispozitivului.ăAsigura i-v ăc ăaparatulădeăsudur ăesteăoprităînainteădeăa-l 
conectaălaăre eauaădeăcurentăelectric i/sauălaăgeneratorăsauăînainteădeăa-lăridica/transporta.ăTrans prti ă
aparatuluiădeăsudur ăcuădegetulăpeăbutonulădeăpornireăsauăalimentareaăcuăenergieăelectric ăaăaparateloră
careă auă butonulă deă pornire/oprireă înă pozi iaă pornire,ă potă aveaă caă rezultată producereaă v t m riloră iă aă
accidentelor. 

5) Utilizarea i între inerea sculelor electrice 

a) NUăsupraînc rca iăaparatul!ăUtiliza iăaparatulăcorectăpentruăsuduraăpeăcareăinten iona iăs ăoăface i!ăAtunciă
cândăutiliza iăsculeleăelectriceăcorespunz toareăpentruălucrareaădvs,ăve iălucraămaiăbineă iămultămaiăsigur,ă
conformădatelorăsaleăgeneraleădeăfunc ionare. 

b) Nuăutiliza iăaparatulădeăsudur ădac ăesteădefectăbutonulădeăpornire/oprire.ăUnăaparatădeăsudur ăaăc ruiă
buton de pornire/oprire nu poate fi utilizat pentru a putea porni/opri aparatulm, este un aparat foarte 
periculosă iătrebuieăreparat.ă 

c) Aparateleă deă sudur ă nuă voră fiă depozitateă iă utilizateă înă apropiereaă copiilor.ă Nuă permite iă nim nuiă s ă
utilizezeăaparatulădac ănuăauăcitită iănuă i-auăînsu itămanualul/manualeleăsaleăde utilizare. Aparatele de 
sudur ăprinăelectrofuziuneăsuntăfoarteăpericuloaseăatunciăcândăsuntăutilizateădeăoperatoriăf r ăexperien . 

d) Aparateleădeăsudur ă trebuieă între inuteăcuăgrij .ăVerifica iă totă timpulădac ăpieseleă înămi careăsuntăprostă
aliniate sau defectuosă lipite,ă dac ă suntă pieseă rupteă sauă oriceă alteă situa iiă careă potă afectaă func ionareaă
aparatuluiă deă sudur .ă Dac ă esteă deteriorat,ă repara iă aparatulă înainteă deă a-l reutiliza. Foarte multe 
accidenteădeămunc ăauălocăcaăurmareăaăutiliz riiăunorăaparateăde sudur ăprostăîntre inute. 

e) Aparateleădeăsudur ătrebuieăs ăfieăp strateăcâtămaiăcurate.ăRespecte iăîntocmaiăinstruc iunileăreferitoareă
la efectuarea service-uluiă iă celeă referitoareă laă schimbareaă sculelor.ă Mânereleă nuă trebuieă s ă intreă înă
contact cu produse petroliereăsauăvaselin .ă 

f) Aparatul,ăal turiădeăaccesoriileăsaleă iăalteărepereăaleăsaleătrebuieăutilizateăînăconformitateăcuăinstruc iunileă
prezentateăînăcadrulăacestuiămanual.ăAve iăînăvedereăcondi iileădeămunc ,ăprecumă iălucrareaăcareătrebuieă
realizat . Utilizareaăaparatuluiă deă sudur ă înă altă scopă decâtă celă pentruă careă aă fostă realizat,ă poateă aveaă
dreptărezultatăapari iaăuneiăsitua iiăpericuloase. 

6) Service 

a) Aparatulă deă sudur ă trebuieă reparată numaiă deă c treă ună tehniciană calificată iă numaiă cuă pieseă originale.ă
Acestălucruăpermiteămen inereaăsiguran eiăînăexploatareăaăaparatului. 

1.2 Linii directoare specifice cu privire la siguran a în exploatare a 
aparatului de sudură prin electrofuziune 

1) Securitatea în lucrul cu echipamente aflate sub tensiune 

a) Utilizareaăuneiă siguran eă cuăprotec ieă diferen ial ă laă nă curen iă rezidualiă esteă obligatorieă atunciă cândă v ă
desf ura iăactivitateaă înăcadrulă antierelorădeăconstruc ii.ăToateăreglement rileă iă regulileădeăracordareă
tehnic ăadoptateăpeăplanăna ionalătrebuie obligatoriuăs ăfieărespectate.ăEsteăposibilăcaăînă araădvsăs ăfieă
obligatorieăutilizareaăînăpermanen ăaăuneiăsiguran eăcuăprotec ieădiferen ial .ă 

b) Înă conformitateă cuă reglement rile/liniileă directoareă na ionaleă iă interna ionale,ă energiaă electric ă laă oă
tensiune mai mare 230 V curent alternativ sau mai mare (sau > 110 V curent alternativ sau mai mare) se 
poateăutilizaăînă an uriăsauăspa iiă închiseănumaiădac ăseă iauăm suriăsuplimentareădeăsiguran .ăFiecareă
dispozitivăcareăfunc ioneaz ăsubătensiuneă iăcareăeste amplasat într-un asemenea cadru, trebuie în mod 
obligatoriuă s ă fieă alimentată cuă energieă electric ă prină intermediulă unuiă transformatoră separată individual,ă
prev zută cuă sistemeădeă siguran ăadecvat ă sauăprină intermediulă unuiă dispozitivă deă protec ieă individual 
adecvat. 

c) Seă voră utilizaă numaiă accesorii,ă prelungitoareă iă generatoareă specificate/recomandateă înă cadrulă acestuiă
manualădeăutilizare.ăUtilizareaăaltoră tipuriădeăaccesoriiăpoateăaveaăcaărezultatădeteriorareaăaparatuluiă iă
cre tereaăniveluluiădeăriscăaferentăproduceriiăuneiăv t m riăcorporale. 
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d) Înainteădeăfiecareăutilizare,ăoperatorulătrebuieăs ăefectuezeăoăinspec ieăvizual ăaăaparatului,ăaăcabluriloră iă
accesoriilorăsale,ăprecumă iăaăcablurilorădeăalimentareăcuăenergieăelectric ăpentruăaăseăasiguraăc ătoate 
acesteărepereăsuntănedeteriorateă iăinstalateăcorect.ăOriceăreperădeterioratătrebuieăreparatăsauăînlocuitădeă
c treăunăagentăserviceăautorizat.ă 

e) Înăconformitateăcuălegisla iaădeăsecuritateă iăs n tateăocupa ional ăînăcadrulălocurilorădeămunc ,ălegisla ieă
careăesteăaplicabil ăînă araădvsăcuăprivireălaăprevederileăreferitoareălaăracorduriă iăutilizareaădispozitiveloră
subătensiune,ăave iăresponsabilitateaădeăaăv ăasiguraăc ăatâtăaparatulădeăsudur ,ăcâtă iăprelungitoareleă iă
siguran eleăcuăprotec ieădiferen ial ă suntă verificateă înămodă regulată (verificareă iă etichetare)ădeăc treăună
electrician autorizat sau alt tehnician competent în domeniu.  

f) Este foarteăimportant ăprezen aăuneiăîmp mânt riăcareăs ăfieăcontinueă(adic ă<ă0,5ăOhmi)ădeălaăbornaădeă
legareă laă p mântă aă generatoruluiă laă bornaă deă legareă laă p mântă aă techeruluiă cabluluiă flexibilă deă
alimentareăaăaparatuluiădeăsudur .ăDac ăconductorulăutilizatăpentruărealizareaăîmp mânt riiăesteăîntreruptă
sauăajungeăs ăaib ăoărezisten ămaiămare,ăexist ărisculăapari ieiăelectrocut rii. 

7) Securitatea proprie 

a) evileă iă reprereleă trebuieă fixateă iă prinseă înă modă ferm.ă Dac ă fixareaă iă prindereaă repereloră nuă suntă
executate corect, atunci punctul dvs de sprijin poate fi deteriorat sau afectat. 

b) Dac ăaparatulădeăsudur ăesteăalimentatăcuăajutorulăunuiăgenerator,ăgeneratorulăvaătrebuiăs ăfieăobligatoriuă
prev zută cuă împ mântare.ă Dac ă generatorulă nuă esteă prev zută cuă împ mântare,ă atunciă exist ă risculă
apari ieiăelectrocut rii. 

c) Aparatulădeăsudur ăvaăfiăalimentatănumaiădeălaăoăsurs ădeăenergieăelectric ăprev zut ăcuăîmp mântare.ă
Altfel,ăexist ărisculăelectrocut rii. 

 

ATEN IE 

Citi iăcuăaten ieăacestămanual,ăprecumă iăregulileărelevanteădeăprotec ieăaămunciiăînainteădeăaăporniăaparatulă
deăsudur ! 
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2. Introducere 

2.1 Domeniul de utilizare 

Aparateleă deă sudur ă prină electrofuziune,ă tipulăMonomatic sunt produse pentru a fi utilizate numai pentru 
suduraă eviloră dină materială termoplastică (spreă exempluă eviă executateă dină PE-HD, PE80, PE100 sau PP) 
atunciăcândăacesteă eviăsuntăracordateăcuăajutorulăfitingurilorăEFăcareăauăoătensiuneădeăintrareămaiămic ăde 48 
V. Aceste aparate sunt realizate în conformitate cu standardele DVS 2208-1 i ISO 12176-2, standarde din 
care sunt preluate standardele aplicabile fitingurilor EF. 
NUăesteăpermis ăutilizareaăaparatuluiădeăsudur ăînăaltădomeniu,ăaltulădecâtădomeniileăprev zuteăînătermeniiă
men iona iămaiăsus. 
 

ATEN IE 

Produc torulănuăr spundeădeăutilizareaăaparatuluiădeăsudur ăînăalteădomeniiădecâtădomeniulăs uăspecificădeă
utilizare. 

 

2.2 Între inere i service 

Dac ăaparatulădeăsudur ,ăînăciudaăcondi iilorăexcelenteăînăcareăaăfostăfabricată iăînăciudaătuturorăîncerc rilorălaă
careăaăfostăsupusăînainteădeăcomercializare,ăseădefecteaz ,ăatunciăreparareaăsaătrebuieărealizat ănumaiădeăună
centruăserviceăautorizatădeăc treăproduc tor. 
V ă rug mă s ă ave iă înă vedereă faptulă c ă produsul este unul foarte solicitant din punct de vedere tehnic. În 
conformitate cu standardele aplicabile, precum DVS 2208-1, BGV A3, ISO 12176-2,ă precumă iă cuă
majoritateaă standardeloră na ionaleă iă interna ionale,ă acestă tipă deă echipamenteă trebuieă s ă fieă verificate 
periodic. Intervalul de timp pentru service este de 12 luni, iar în cazuri în care utilizarea aparatului este una 
accentuat ,ăseărecomand ăintervaleămaiăscurteădeătimpăîntreăinspec iileăservice.ă 
Peăparcursulă inspec ieiă deăverificare,ăaparatulăvaă fiăactualizată laănivelulăstandardeloră tehniceăactualeă iă ve iă
primiăoăgaran ieăsuplimentar ădeă3ăluniăpentruăfunc ionareaăaparatuluiădeăsudur . 
Inspec iileădeăverificareă iăceleădeăîntre inereăsuntăfoarteăimportanteăpentruăsiguran aădvsă iăpentruănivelulădeă
încredereă înă exploatareă ală aparatului.ă Peă caleă deă consecin ,ă procedurileă deă între inereă iă toateă repara iileă
trebuieăderulateăfieădeăc treăproduc tor,ăfieădeăc treăunăserviceăautorizat. 
Pentruămaiămulteăinforma iiăcuăprivireălaăcentreleănoastreăautorizateădeăservice,ăv ărug măs ăneăcontacta i: 
 

PF-Schweißtechnologie GmbH Tel.: +49-6631-9652-0 
Karl-Bröger-Str.10 Fax: +49-6631-9652-52 
DE-36304 Alsfeld E-Mail: info@pfs-gmbh.com 
Germany Web:  www.pfs-gmbh.com 

 

SC BAENNINGER SYSTEME ROMANIA SRL Tel.: +40-262-220329 
Str. Mărgeanului, nr. 32A Fax: +4-0262-220319 
430014, Baia Mare, jud. Maramure  E-Mail: contact@bsr.ro 
România Web:  www.bsr.ro 
 
Atunciăcândăneăcontacta i,ăv ărug măs ăneătransmite iăseriaă(S/N)ăînscrip ionat ăpeăplacaămontat ăpeăaparat. 

2.3 Manipulare i între inere 

Pentruăaăob ineărezultateăoptime,ăaparatulă trebuieămanipulatăcuăgrij ă iăverificată frecvent.ăTrebuieăprevenit ă
contaminareaăaparatuluiăcuănisipă iănoroiăsau,ădac ăesteăcazul,ăaparatulăvaăfiă tersăcuăoăcârp ămoaleăsauăcuă
betisoare auriculare. 
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2.4 Disposal 

 

Numai pentru arile din Uniunea Europeană: Nuăarunca iălaăgunoiăaparateleăelectriceăal turiă
de gunoiul menajer. 
Înăconformitateăcuădirectivaăeuropean ă2002/96/CEăprivindădeşeurileădeăechipamenteăelectriceă
şiăelectroniceă(DEEE)ă iă transpunereaăsaă înă legisla iaă intern ,ăaparateleăelectriceăcareănuăseă
maiă utilizeaz /nuă seă maiă potă reparaă trebuieă colectateă separată iă reciclateă într-oă manier ă
„prietenoas ”ăcuămediul. 
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3. Introducerea parametrilor de sudură 

Aparateleădeăsudur ă prină electrofuziune, tipul Monomatic permită introducereaăparametriloră deăsudur ă prină
urm toareleămijloace: 

3.1 Sistem SmartFuse 

 

Prin citirea rezisten ei deă referin ă dină cadrulă unuiaă dintreă contacteleă deă sudur ă amplasa iă peă
fitingulă SmartFuse,ă aparatulă determin ă înă modă automată parametriiă deă sudur ă pentruă fitingulă
respectiv. 

4. Gama de dimensiuni 

Gama de dimensiuni pentru fitingurile pe care aparatul le poate suda depinde în principal de consumul de 
putereă aă fitinguluiă respectiv.ă Deă vremeă ceă consumulă deă putereă ală fitinguluiă difer ă deă laă produc toră laă
produc tor,ă nuă esteăposibil ă emitereaăuneiă reguliă generaleăcareăs ăacopereă toateădimensiunileăposibileă deă
fitinguri.ă Atunciă cândă nuă crede iă c ă fitingulă poateă fiă sudat,ă trebuieă s ă verifica iă dimensiuneaă fiec ruiă fitingă
separat.ă Pentruă aparateleă deă sudur ă prină electrofuziuneăMonomatic, atunci când sudurile sunt efectuate 
succesiv,ăastfelăîncâtăaparatulăfaceăpauzeăîntreăsuduri,ăpauzeăcareăcorespundătimpuluiădeăpreg tireăaăsuduriiă
urm toruluiăfiting,ăseăvaăaplicaăurm toareaăregul : 
 

Utilizare pe dimensiuni de la 20 la 355 mmăf r ălimitare. 
 

Aparatul de sudură Monomatic poate fi utilizat numai pentru a suda fitinguri i mufe prevăzute cu 
sistemul SmartFuse. 
 

Atunciăcândăseălucreaz ăcuădimensiuniăde la 400 mm înăsus,ătimpiiădeăr cireăaiăsuduriiătrebuieăs ăfieămultămaiă
lungiăpentruăc ăaltfelădispozitivulăpoateăs ăafi ezeămesajulădeăeroareă „Dispozitivăpreaă fierbinte”.ă Înăaceast ă
situa ie,ăesteănevoieăs ăl sa iăaparatulăs ăseăr ceasc ăînainteădeăa-l utiliza din nou.  
Înainteădeăaăprocesaăfitinguriădinăaceastaăgam ădeădimensiuni,ătrebuieăs ăverifica iăamperajulănecesarăpentruă
aă vedeaă dac ă seă dep e teă amperajulă deă ie ireă aă aparatului,ă înă modă constant,ă precumă iă dacaă nuă seă
dep e teăamperajulămaximădeăie ireăalăaparatului. 
 
Regulaădeămaiăsusăseăaplic ăpentruăoătemperatur ăambiental ădeă20 °C. 

5. Livrare 

 Monomatic Repere incluse 

 1 × Manual de utilizare GB001 

 1 × Cutie de transport 1_2800_005 
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6. Date tehnice 

 Monomatic 

General 

Tensiune ie ire [V] 40 AC 

Înregistrare date  Nu 

Putere (60 % din timp) 
conf. standardului ISO 
12176-2 

 2050 W (55.9 A) 

Interval temperatura de 
func ionare 

[°C] -10 la +50 

Nivel protec ie (sistem 
interna ional)  IP54 

Clasa dispozitiv  1 

Conformitate  CE 

Clasificare: ISO 12176-2   P2 3 U S1 F A M 

Input of welding parameters 

 Da Nu Opt.  

Cod de bare cu ajutorul 
unui creion optic ♣ 
(op ional scanner)  

    

SmartFuse     

Introducere manuală a 
caracterelor aferente 
codului de bare. 

    

Introducere manuală 
parametri sudură.    

Uie ire: 8 la 48 V 
tsudură: 0 la 9999 s 

Introducere manuală 
parametri sudură.    

Uie ire: 40 V (presetare) 
tsudură: 0 la 9999 s 

Intrare/Alimentare energie electrică Dispozitive 230 V  Dispozitive 110 V  

Tensiune nominală 
(toleran ă) [V] 230 AC (190 la 300) 110 AC (90 la 150) 

Frecven ă nominală 
(toleran ă) [Hz] 50/60 (40 la 70) 50/60 (40 la 70) 

Factor de putere cos ρ  0.6 la 0.9 (controlăfaz ) 0.6 la 0.9 (controlăfaz ) 

Amperaj nominal [A] 16 40 

Consum putere [VA] 3680 3680 

Lungime cablu [m] 4,5 La cerere 

Tip techer  techer Euro Schuko  La cerere 
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Ie ire 

Tensiune ie ire [V] 40 AC 

Amperaj ie ire (max.)  110 

Amperaj ie ire (t → ∞) [A] 30 

Amperaj ie ire (min.) [A] 2 

Modificare energie  Nu 

Lungime cablu sudură [m] 5, alte lungimi – la cerere 

Montare cablu sudură  Fix, op ionalădeta abil* 

Conectori sudură [mm] 4.0 (op ional 4.7)* 

Func ii monitorizare 

Intrare  Tensiune,ăamperaj,ăfrecven ă 

Ie ire  Tensiune,ăamperaj,ărezisten ,ăcontact,ăscurt-circuit  

Altele  Sistem,ătemperatur ădeălucru,ăserviceă 

Mesaje de eroare  Text simplu, semnal acustic  

Carcasă/Display 

Material  Plac ădeăo elăcuăcarcas ădeăplastică 

Display  4×20 caractere (alfanumerice), iluminare de fundal 

Dimensiuni, greutate, ambalare 

Dimensiuni produs 
L × W × H 

[mm] 450 × 325 × 380 

Greutate produs 
(incl. cablul de sudură) [kg] 18* 

Greutate produs 
(excl. cablul de sudură) [kg] 16* 

Dimensiuni cu ambalaj 
L × W × H 

[mm] 470 × 440 × 380 

Material asamblare  Plastic* 

Tip ambalaj  Box* 

Greutate ambalaj [kg] 4 

Greutate transport [kg] 22 

*) Informa iile tehnice prezentate sunt valabile pentru livrarea standard pentru un aparat de electrofuziune. În func ie de 
comanda făcută, vor exista diferen e. 

6.1 Înregistrare date 

Aparteleădeăsudur ăde tipul Monomatic NUăgenereaz ărapoarte. 
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6.2 Fi ier tehnic conf. standardului ISO 12176-2 

 Monomatic 

Clasificare 

Tip dispozitiv  Monomatic 

Clasificare  P2 3 U S1 F A M 

Curbă simulare la tensiune ie ire de 24 V  

 

Ciclu sarcină de lucru conform standardului ISO 12176-2 la 30 %, 60 % i 100 %, Interval testare t = 
60 minute 

      

 
Timp 

încercare 
60 min 

Putere ie ire 
la Uie ire = 

36 V 

Putere ie ire 
la Uie ire = 

40 V 

Amperaj ie iere 
Iie ire 

 

 30 % 2700 W 3000 W 74,1 A  

 60 % 2050 W 2250 W 55,9 A  

 100 % 1600 W 1800 W 44,7 A  

      

Informa ii suplimentare 

Start lent Celăpu ină3ăsecundeă(cresc tor) 

Compensare temperatură ambientală Nu 

Compensare temperatură fiting Nu 

Înregistrare date Nu 
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7. Piese de schimb i accesorii 

Descriere Cod 

Conectorăsudur ă4.7mm,ăstandard 1_0200_001 

Conectorăsudur ă4.0mm,ăstandard 1_0200_003 

Conectorăsudur ă4.7mm,ăSmart/Fuseă(cuăvârfădetectare) 2_0200_003 

Conectorăsudur ă4.0mm,ăSmart/Fuse (cu vârf detectare) 2_0200_004 

CapacăPVC,ăro u 1_0410_004 

Capac PVC, negru 1_0410_003 

Adaptor 4.7 la 4.7 în unghi 1_0300_009 

Adaptor 4.7 la 4.0 în unghi 1_0300_001 

Adaptor 4.0 la 4.7 în unghi 1_0300_004 

Adaptor 4.0 la 4.0 în unghi 1_0300_011 

Adaptor SmartFuse 4.7 la 4.7 1_0200_005 

Adaptor SmartFuse 4.7 la 4.0 1_0200_006 

Adaptor SmartFuse 4.0 la 4.7 1_0200_007 

Adaptor 4.0 la 4.7, drept 1_0300_010 

Adaptor 4.7 la GF (pentruăfireăsl bite) 1_0300_003 

Adaptor 4.0 la GF (pentru fire sl bite) 1_0300_014 

Adaptor 4.7 la FF-plat 1_0300_002 

Adaptor 4.0 la FF-plat 1_0300_012 

Adaptor 4.7 la FF-pin 1_0300_008 

Adaptor 4.0 la FF-pin 1_0300_013 
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8. Taste i techere 

  
 
1 Buton pornire/oprire ON-OFF 6 Display 
2 Cabluăsudur  7 Taste cursor ▲ ▼ ◄ ► 
3 Suportăcabluă iămânerătransport 8 Tasta VERDE start 
4 Cabluăalimentareăenergieăelectric  9 Tasta ENTER 

5 
Interfa aăUSB, numai versiunea: 
Monomatic Data (USB) 

10 TastaăRO IEăstop 

9. Alimentare cu energie electrică 

9.1 Date generale 

ATEN IE 

! 

GERMANIA:ăSeăvoră respectaă întotdeaunaăcondi iileădeăconectareăaăaparatuluiăprezentateă înăacestă
manual,ăreglement rileăprivitoareălaăconectareaătehnic ăadoptateădeăfurnizorulădeăenergieăelectric ,ă
reglement rileă VDE,ă reglement rileă cuă privireă laă prevenireaă accidentelor,ă precumă iă alteă
reglement riăDIN/CENăînăvigoare. 
ALTEă RI:ăSeăvoră respectaă întotdeaunaăcondi iileădeăconectareăaăaparatuluiăprezentateă înăacestă
manual,ă precumă iă reglement rileă SSMă interna ionaleă iă na ionale,ă precumă iă celeă referitoare la 
conectareaătehnic ăaăaparatelroăaflateăînăvigoare.ă 
Aparateleă deă sudur ă prină electrofuziuneă potă fiă utilizateă deă personală certificată iă calificată înă
conformitateăcuăstandardeleăinterna ionaleă iăna ionale. 
Utilizatorulătrebuieăs ăsupervizezeă iăobserveăaparatulăînăpermanen ăpeăparcursulăderul riiăîntregiiă
proceduriădeăsudur . 
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Aparatulătrebuieăs ăfieăutilizatăobligatoriuăînăconformitateăcuăintervaleleădeăfunc ionareăprezentateămai jos: 
 

 
Dispozitive alimentate la 230 V  Dispozitive alimentate la 110 V  

Tensiune intrare: 190 V la 300 V (AC) 90 V la 150 V (AC) 

Frecven ă intrare: 50/60 Hz (40 la 70 Hz) 50/60 Hz (40 la 70 Hz) 

Temperatură ambientală: -10 °C la +50 °C -10 °C la +50 °C 

Amperaj intrare 16 A 34 A 

Amperaj intrare maxim 19 A 38 A 

Putere intrare 3680 VA 3680 VA 

Putere intrare maximă 4400 VA 4400 VA 

Valoare minimă siguran ă 
circuit 

16 A (lent ) 40 A (lent ) 

 

ATEN IE 

! 
 Utilizareaăacestuiădispozitivăesteăpermis ănumaiădac ăaparatulăesteăcorectădimensionatăpentru 

suduraă respectiv ă iă numaiă dac ă seă utilizeaz ă siguran aă difere ial .ă Informa iileă cuă privireă laă
siguran eleăcorespunz toareădinăcadrulăcircuituluiăsuntăprezentateăînătabelulădeămaiăsus. 

 Cablulă deă alimentareă ală aparatuluiă deă sudur ,ă precumă iă oriceă prelungitoare utilizate pentru 
alimentareaăsaătrebuieăs ăfieăperfectăîntinseăînainteădeăutilizare. 

 

9.2 Prelungitoare 

ATEN IE 

! 
 Prelungitoareleătrebuieăs ăfieăprev zuteăcuăîmp mântare. 
 Esteăinterzis ăprelungireaăcabluluiădeăsudur . 
 Se vor respecta întotdeauna prevederile legale na ionale i intern ionale cu privire la 

utilizarea prelungitoarelor. 
 

9.2.1 Date generale 

Cablulădeăalimentareăpoateăfiăprelungitănumaiădac ăsuntărespectateăurm toareleăspecifica iiătehnice. 
 

Lungime cablu  Sec iune (230 V) Sec iune (110 V) 

Pân ăla 20 m 3 × 1.5 mm² 3 × 4 mm² 

20-50 m 3 × 2.5 mm² 3 × 4 mm² 

50-100 m 3 × 4 mm² - 

9.2.2 Australia 

Cablul de alimentare se poate prelungi numai cu ajutorul prelungitoarelor aprobate. Aceste prelungitoare se 
potăob ineădeălaădistribuitorul localăalăaparatelorădeăsudur ăfabricateădeăPF-Schweißtechnologie GmbH. 
 

ATEN IE 

! 
 Pentru aparatele de sudură utilizate în Australia se vor utiliza numai prelungitoare 

aprobate de PF-Schweißtechnologie GmbH, de distribuitorul local sau de service-ul 
autorizat PF.  

 Utilizarea unui prelungitor neaprobat reprezintă asumarea unui risc de protec ia muncii. 
 Utilizarea unui prelungitor neaprobat va avea ca rezultat aularea garan iei producătorului 

pentru aparatul de sudură respectiv. 
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9.3 Compatibilitate generator 

OBSERVA II IMPORTANTE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA GENERATOARELOR 
 AUSTRALIA: Asigura i-va că generatorul este verificat cu regularitate, testat i etichetat în 

consecin ă de către un electrician autorizat sau de alte persoane competente în acest domeniu, 
în conformitate cu legisla ia de securitate i sănătate ocupa ională la locul de muncă, precum i 
cu standardele na ionale în domeniu. 

 Generatorul trebuie prevăzut cu împământare! 
 Priza în care se introduce techerul cablului de alimentare al aparatului trebuie să fie cu 

împământare! 
 Este foarte imporant ca acel conductor utilizat pentru a realiza împământarea să fie continuu 

(adică <0,5 Ohmi), continuitatea fiind asigurată între priza de împământare, contactul de la priza 
generatorului i contactul de pe techerul cablului flexibil de alimentare al aparatului de sudură. 
Dacă conductorul este întrerupt sau rezisten a sa cre te, apare riscul electrocutării. Din acest 
motiv, asigura i-vă în permanen ă că se utilizeaza prelungitoare aprobate. Asigura i-vă că 
aparatul de sudură, toate accesoriile sale i prelungitoarele sunt verificate, testate i etichetate 
fie de către un electrician autorizat, fie de altă persoană cu competen ă în acest domeniu. 

 Prima dată porni i generatorul i după stabilizarea tensiunii conecta i aparatul de sudură. 
 Nu se va conecta alt aparat sau alt dispozitiv în acela iătimpăcuăaparatulădeăsudur ălaăgenerator. 
 Dispozitive 230 V:ătensiuneaăcircuituluiădeschisătrebuieăsetat ăîntreă240 Vă iă260 V. 
 Deconecta iăcablulădeăalimentareăalăaparatuluiăînainteădeăaăopriăgeneratorul.ă 
 Putereaăutil ăaăgeneratoruluiăvaăsc deaăcu 10șălaăfiecareă1000ămăîn l imeădeasupraăniveluluiăm rii. 
 Verifica i nivelul combustibilului din rezervorul generatorului înainte de a începe sudura. 
 Manualul cu instruc iuni de utilizare al generatorului trebuie să fie disponibil alături de 

instruc iunile tehnice de operare, ca parte a acestui manual de utilizare. Întotdeauna citi i cu 
aten ie aceste manuale! 

 
 

Aparateleădeăsudur ăde tipul Monomatic auăurm toareleăcaracteristiciăspecialeăcareăpermităconformareaămaiă
u oar ălaăparametriădeăfunc ionareăaiăgeneratorului: 
 

 Toleran ăridicat ălaătensiuneaădeăintrareă 
o 190 V la 300 Văpentruăoătensiuneănominal ădeă230 V 

o 90 V la 150 Văpentruăoătensiuneănominal ădeă110 V 

 Toleran ăridicat ăpentruăfrecven aădeăintrareă 
o 40 Hz la 70 Hz 

 Afi areaătensiuniiă iăfrecven ei de intrare în timp real. 

 Sistemul Soft-Startăpentruălimitareaăînc rc riiăgeneratorului. 
 

Înăciudaăacestorăcaracteristici,ăgeneratoareleădeăcurentăutilizateătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcerin eă
iărecomand riăpentruăaăseăevitaădeteriorareaăaparatului.ăAstfelăseăasigur ăfaptulăc ăfunc iileădeămonitorizareă
interneăaleăaparatuluiănuăîntrerupăprocesulădeăsudur : 
 

 S ăfieăunăgeneratorăcareăs ăcontrolezeăunghiulăfazeiă 
 230 V: 

o F r ătensiuneădeăsarcin ăreglabil ăîntreă240 Vă iă260 V 

o Amperajăie ireăde 18 Aăpeăoăfaz  

 110 V: 

o F r ătensiuneădeăsarcin ăreglabil ălaă120 V – 130 V 

o Amperajăie ireădeă36 Aăpeăoăfaz  

 Tensiuneăie ireăstabil ă iărota iiămotorăstabile,ăchiară iăatunciăcândăsarcinaăseămodific ărapidă 
 Generatoarele sincron cu un control mecanic al rota iilorăsuntăgeneratoareleăpreferate 

 Vârfurileădeătensiuneănuătrebuieăs ădep easc ă800 V. 
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9.3.1 Puterea nominală de ie ire necesară a generatorului 
ATEN IE 

Putereaănominal ădeăie ireăaăunuiăgenerator,ăînăcazulăefectu riiăunorăsuduriăprinăelectrofuziuneăaă fitingurilor 
iă evilorădinămaterialătermoplasticănuăpoateăfiăspecificat ,ăînăgeneralădinăcauz ăc ăparametriăimplica iădepindă
foarteă multă deă fitingurileă utilizate.ă Informa iileă dină tabelulă deă maiă josă trebuieă utilizateă numaiă orientativ,ă
deoareceădifer ăfoarteămultădeăcerin eleărealeădinăteren. 
Puterea utilă a generatorului va scădea cu 10ș la fiecare 1000 m înăl ime deasupra nivelului mării. 
 

 

Diametru fiting Putere ie ire 

20-160 mm 3.2 kW 

180-500 mm 
4.5 kW (controlat mecanic) 
5 kW (controlat electronic) 

> 500 mm 
6.5 kW (controlat mecanic) 
7.5 kW (controlat electronic) 

 

Pentru generatoarele cu un control slab sau generatoare care au un stabilizator prost de tensiune, puterea 
deăie ireăgarantat ătrebuieăs ăfieădeă3-3,5 ori mai mare decât sarcina la care este supus generatorul pentru a 
asiguraă oă func ionareă f r ă probleme.ă Generatorulă controlată electronică trebuieă verificată dac ă corespundeă
sarciniiă deămunc ă înainteă deă ini iereaăei,ă caăurmareăaă faptuluiă c ă vitezaădeă rota ieăaăunorăgeneratoareăareă
tendin aăs ăfluctueze,ăceeaăceăareăcaărezultatăvaloriămariăalteătensiuniiămaxime.ăMaiămult,ăpoateăs ăapar ăoă
oprireănea teptat ăaăgeneratorului. 
 

ATEN IE 

Nuă seă poateă declaraă careă esteă putereaă deă ie ireă necesar ă aă generatoruluiă pentruă fiecareă cază înă parte,ă
deoareceăfiecareăproduc torădeăfitinguriăareăpentruăproduseleăsaleăspecifica iiătehniceădiferite.ă 
Pentruă oă recomandareă individualizat ,ă ave iă posibilitateaă s ă desc rca iă ună programă pentruă smartphone-ul 
dvsăsauăpentruătablet ,ădenumită„PFSăBarcodeăDecoder“.ăCuăajutorulăacesteiăaplica iiăave iăposibilitateaădeăaă
scanaăcodulădeăbareădeăpeăunăanumeăfitingă iăs ăob ine iăinforma iileăreferitoareălaăfitingulărespectiv, precum 
iăoărecomandareăcuăprivireălaăputereaădeăie ireăaăgeneratorului. 

Aplica ia noastră „PFS Barcode Decoder“ este disponibilă pentru Android în Google Play Store i 
pentru iOS în iTunes App Store. 
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10. Ini ierea procesului de sudură 

Aparateleă deă sudur ă Monomatic permită introducereaă parametriloră deă sudur ă numaiă prină intermediulă
sistemului SmartFuse. 
 

ATEN IE 

! 
 Generatorul trebuie să fie prevăzut cu împământare! 
 Dacă aparatul de sudură este alimentat de la un generator fără împământare sau de la 

re ea care la fel nu are împământare, atunci există risc ridicat de electrocutare. 
 

10.1 Pregătire 

Înainteădeăini iereaăsudurii,ăseăvorăurmaăpa iiădeămaiăjos,ăînăordineaăprezentat : 
 

Pasul Ac iunea 

1 
Verifica iăvisualăaparatulădeăsudur ,ăcablurile iăadaptoriiă iăînlocui iărepereleăcareăprezint ădefecteă
sau sunt deteriorate. 

2 Desface iăcompletăcablulădeăalimentareă iăcablulădeăsudur . 
3 Conecta iăcablulădeăsudur ădeta abilăla aparat. 

4 Comuta iăbutonulădeăpornire/oprireăON-OFF al aparatului în pozi iaăOPRIREă(OFF). 

5 
Porni i generatorul ÎNAINTE de a conecta aparatul de sudură. A tepta i până se 
stabilizează tensiunea de ie ire.  

6 Conecta iăcablulădeăalimentareădeălaăaparatălaăgenerator. 
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10.2 Pornirea aparatului de sudură 

Pasul Ac iunea 

1 Comuta i butonul de pornire/oprire ON-OFF al aparatului în pozi ia PORNIRE (ON). 

1.1 Aparatulădeăsudur ăanun ăfaptulăc ăesteăpreg tităs ăsudezeăprinădou ăsemnaleăsonore.ă
Iluminatul de fundal al display-uluiăseăporne teăautomat.ăDisplay-ulăafi eaz ătimpăde aprox. 7 
secundeăurm torulămesaj: 

  
 

 

Display-ul afi at dup ăpornire 

 Rândul 1 prezint ătipulădeădispozitiv. 
 Rândul 2 prezint ăversiuneaăsoft-ului aparatului. 
 Rândul 3 prezint ănum rulătotalădeăoreălucrateă(timpiiădeăsudur ăaduna i). 
 Rândul 4 r mâneăgol. 

10.2.1 Alte mesaje afi ate 

Dup ăafi areaăecranuluiădeăînceput,ăseămaiăpotăafi aăalteămesajeăînainteădeăafi areaăecranuluiăprincipal. 

10.2.1.1 Configurarea sistemului aferentă ultimei suduri 

Dac ă s-aă modificată configurareaă sistemuluiă înainteă deă urm toareaă repornireă aă aparatului,ă seă afi eaz ă ună
mesajăcareăindic ăfaptulăcaăconfigurareaăsistemuluiăaăfostămodificat ă iăceăanumeăs-a modificat. Aceste date 
sunt de asemenea înregistrate în raport.  

 Acestămesajăesteăasumatăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeăSTOP. 

10.2.1.2 Apari ia unei erori 

Dac ăapareăoăeroareăpeăparcursulăsauăînainteaăefectu riiăultimeiăsuduriă(deăexempluăeroareădeărezisten ),ăseă
vaăafi aăunămesajăspecialăpentruăreamintire.ă 

 Acest mesaj este asumatăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeăSTOP. 

10.2.1.3 Service  

Acestămesajăesteăafi atăimediatăceăexpir ăperioadaăpentruăefectuareaăinspec ieiăservice.ăAcestălucruăseăpoateă
întâmpla,ă dac ă timpulă setată pentruă efectuareaă inspec ieiă serviceă (spreă exp.ă 12ă luni)ă aă trecut sau, în cazul 
aparatelorăf r ăînregistrareăaădatelor,ădup ătrecereaăaă200ădeăoreădeăfunc ionare. 

 Acestămesajăesteăasumatăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeăSTOP. 
 

ATEN IE 

Seă recomand ă trimitereaă aparatuluiă înă serviceă imediată ceă apareă acestă mesaj.ă Afi area mesajului este 
recomandareaă sauă reamintireaă faptuluiă c ă esteă timpulă caă aparatulă s ă fieă verificată prină intermediulă uneiă
inspec iiăservice.ăAfi areaăacestuiămesajănuăsemnific ăfaptulăc ăaparatulănuăseămaiăpoateăutilizaăînainteădeă
service. 

Dup ă confirmareaă faptuluiă c ă a iă observată c ă eă timpulă pentruă serviceă prină ac ionareaă butonuluiă ro uă deă
STOP,ăaparatulădeăsudur ăafi eaz ădinănouăecranulăprincipal. 
 
  

     Monomatic 

       2.36H9 

0 Workings hours 
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10.3 Afi are date dispozitiv 

Atunciă cândăesteă afi ată ecranulă principal,ă ave iă posibilitateaă deă aă afi aă dateleă aparatuluiă prină ac ionareaă iă
men inereaăap s riiătasteiăcursoră►. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Înainte de a conecta fitingul, display-ul afi ează ecranul principal: 

  
 

 

Ecranul principal * 

 Rândul 1 prezint ămesajulăcareăanun ăoperatorulăc ătrebuieăconectatăunăfiting. 
 Rândul 2 prezint ătensiuneaădeăalimentareăm surat . 
 Rândul 3 prezint ăfrecven aădeăalimentareăm surat . 
 Rândul 4 prezint ămesajulăconf.ăc ruiaănuăesteăconectatăniciun fiting. 
  

2 Apăsa i i men ine i apăsarea tastei cursor ► pentru a afi a datele aparatului de sudură. 

  
 

 

Date dispozitiv 

 Rândul 1 prezint ătipulădeădispozitiv. 
 Rândul 2 prezint ăversiuneaăsoft-ului aparatului as well as the total welding time in seconds. 
 Rândul 3 prezint ăseriaădispozitivului.ăăSeriaădispozitivuluiăesteăpresetat ă iănuăpoateăfiămodificat . 

 
Rândul 4 prezint ănum rulădeăinventar.ăAcestănum răseăpoateăsetaădinăconfigurareaăsistemului, 
ini ialănum rulădeăinventarăfiindăreprezentatăădeăseriaăaparatului. 

  

3 Se eliberează tasta cursor ►pentru a nu mai afi a datele dispozitivului. 

  

*) Dispozitivele cu un senzor de temperatură inclus prezintă temperatura ambientală pe al doilea rând al ecranului principal, 
după tensiunea de alimentare de la re ea. În plus, temperatura ambientală va fi prezentată în raportul de sudură. 

Connect SmartFuse 

Voltage:    230 V 

Frequency:   50 Hz 

No contact 

Monomatic 

2:36H9  30 s 

12345678 

12345678 
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10.4 Sudura cu ajutorul sistemului SmartFuse 

10.4.1 Conectarea unui fiting 

ATEN IE 

Suprafe eleădeăcontactăaferenteăterminalelorădeăpeăcablulădeăsudur ă iăcontactelorădeăpeăfiting,ătrebuieăs ăfieă
curate.ă ăDac ă acesteă suprafe eă suntămurdareă sauăoxidate,ă seă poateă ajungeă laă supraînc lzireaă iă ardereaă
zonelor de contact din interiorul terminalelorădeăpeăcablulădeăsudur .ă 
Terminaleleădeăpeăcablurileădeăsudur ătrebuieăînlocuiteă imediatăceăapareăoxidareaăsauădac ăseăobserv ăoă
lips ădeăcontactăaăacestora. 

 
 

ATEN IE 

! 

 Acorda i o ATEN IE mărită instruc iunilor de instalare aferente fitingului, instruc iunilor 
speciale (ISO, CEN, DVGW, DVS), directivelor europene i reglementărilor na ionale, 
precum i instruc iunilor producătorului. 

 Contacteleămurdareă i/sauădeteriorateădinăcadrulăterminalelorădeăpeăcablurileădeăsudur ăsauădeă
pe fitinguri pot fi cauzaă nefunc ion riiă sistemuluiă SmartFuseă înă ceeaă ceă înseamn ă stabilireaă
parametrilorădeăsudur . 

 Dup ăceăparametriiădeăsudur ăauăfostăstabili iă înămodăautomatăesteăfoarteă importantăcaădvsăs ă
verifica iă dac ă parametriiă afi a iă deă aparată corespundă cuă parametriiă deă peă fiting,ă pentruă aă v ă
asiguraăc ăseăutilizeaz ăparametriiădeăsudur ăcorec i. 

 
 

Pasul Ac iunea 

1 Înainte de a conecta un fiting, display-ul prezintă ecranul principal: 

  
 

 

Ecranul principal 

 Rândul 1 prezint ămesajulăcareăanun ăoperatorulăc ătrebuieăconectatăunăfiting. 
 Rândul 2 prezint ăfrecven aă i tensiunea deăalimentareăm surat . 
 Rândul 3 prezint ădataă iăoraăsetate. 
 Rândul 4 prezint ămesajulăconf.ăc ruiaănuăesteăconectat niciun fiting. 
  

2a Dacă fitingul nu este de tipul SmartFuse sau este conectat gre it, se va afi a pe display 
ecranul de mai jos: 

  
 

 

Cablulădeăsudur ănuăesteăconectatăcorectăsauăfitingulă
conectat nu este un fiting SmartFuse  

 Rândul 1 prezint ăfaptulăc ăs-aăactivatăintroducereaătensiuniiădeăsudur . 
 Rândul 2 prezint ăsetareaăcurent ăpentruătensiuneaădeăsudur . 
 Rândul 3 prezint ăsetareaăcurent ăpentruătimpulădeăsudur . 
 Rândul 4 prezint ămesajulă„Eroareădeăcontact”ă(Contact error). 
  

Connect SmartFuse 

Voltage:    230 V 

Frequency:   50 Hz 

No contact 

Connect SmartFuse 

Voltage:    230 V 

Frequency:   50 Hz 

Contact error 
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ATEN IE 

! 

Dac ăacestădisplayăseăafi eaz ,ăesteăposibilăs ăfieăafi atădinăunulădinăurm toareleămotive: 
 Fitingul conectat nu este fiting cu sistem SmartFuse. 
 Contactulăro uădeăpeăfitingănuăesteăconectatălaăterminalulăro uădeăpeăcablulădeăsudur . 
 Exist ăoăproblem . 
Verifica iă iă asigura i-v ă c ă a iă conectată fitingulă înămodalitateaă corect ă iă c ă fitingulă esteă ună fitingă
SmartFuse.ăDac ăproblemaăcontinu  s ănuăfieărezolvat ,ăv ărug măs ăcontacta iăreprezentan aăsauă
produc torulăaparatului. 

 
 

Pasul Ac iunea 

2b Este conectat un fiting SmartFuse. 

2.1b PentruăaăsudaăprinăintermediulăsistemuluiăSmartFuse,ăterminalulăro uădeăpeăcablulădeăsudur ă
trebuie conectatălaăconectorulăro uădeăpeăfiting.ăDup ăconectareaăcorect ăaăfitingului,ăaparatulădeă
sudur ăîncepeăidentificareaăparametrilorădeăsudur ăpeăbazaărezistoruluiăîncorporatăînăconectorulă
fitingului. Pe parcursul acestei proceduri, display-ulăprezint ămesajul de mai jos: 

  
 

 

Identificareăparametriădeăsudur  

 Rândul 1 prezint ăfaptulăc ărezisten aăSmartFuseădinăfitingăesteăm surat . 
 Rândul 2 prezint ătensiuneaădeăalimentareăm surat . 
 Rândul 3 prezint ăfrecven aădeăalimentareăm surat . 
 Rândul 4 r mâneăgol. 
  

3 
După identificarea parametrilor de sudură, aparatul afi ează următoarea informa ie pe 
display: 

  
 

 

Afi areaăparametrilorădeăsudur ăidentifica i 

  
 Este foarte important ca parametrii afi a i să corespundă parametrilor imprima i pe fiting 

de către producător. 

  
  

SmartFuse measure 

Voltage:    230 V 

Frequency:   50 Hz 

 

SmartFuse measure 

Start 

Nom. time:      30 s 

PLA 40 V 
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10.4.2 Ini ierea procesului de sudură SmartFuse 

Pasul Ac iunea 

1 Ini ierea procesului de sudură 

1.1 Pentruăini iereaăprocesuluiădeăsudur ăconformăparametrilorăafi a i,ăac iona iăbutonulăverdeădeă
START. 

2 Memento 

2.1 Dup ăac ionareaătasteiăverziădeăstart,ăseăvaăafi aăunămesajăcareăesteămenităs ăv ăreaminteasc ă
faptulăc ăave iădatoriaăs ăfixa iă iăs ăpreg ti iă evileăpentruăsudur ăînăconformitateăcuăliniileă
directoare generale în acest domeniu. Dac ăave iădubiiăcuăprivireălaăpreg tireaăcorect ăpentruă
sudur ăaăreperelor,ăave iăposibilitateaăs ăabandona iăsuduraăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP.ăDac ănuăave iădubii,ăconfirma iăfaptulăc ăa iăpreg tităsuduraăînăconformitateăcuăstandardeleă
prinăac ionareaăbutonuluiăverde de START. 

  
 

 

Memento 

  

3 Măsurarea rezisten ei fitingului 

3.1 Aparatulăîncepeăm surareaărezisten eiăfitingului.ăDac ărezisten aăm surat ăaăfitinguluiăesteăînăafaraă
intervaluluiăvalid,ăseăvaăafi aăunămesajădeăeroareăpeădisplayă iăeroareaăvaăfiăindicat ăprintr-un 
semnalăsonor.ăSemnalulăacusticădeăavertizareăseăpoateăopriăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP. 

  
 

 

Afi areaăecranuluiăcuăeroareaăde rezisten  

 
Rândulă1ăprezint ălimitaăinferioar ă iăsuperioar ăpeăpareaăstâng ă iăpeăparteaădreapt ,ăiară
rezisten aăm surat ălaămijloc. 

 Rândulă2ăprezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândulă3ăprezint ănum rulăraportuluiăînăcareăesteăînregistratăraportulăerorii. 
 Rândulă4ăprezint ă„Eroareaădeărezisten ” 
  

3.2 Scoate iăterminaleleăcabluluiădeăsudur ădinăcontacteleăfitingului.ăVerifica iădac ăterminaleleăcabluluiă
deăsudur ă iăcontacteleăfitinguluiăsuntăcurate..ăDac ăfitingul,ădup ăceăseăcur ăterminaleleă iă
contacteleădeăcontact,ăprezint ăeroareădeărezisten ,ăatunciăesteăposibilăcaăacelăfitingăs ăfieădefect.ă
Utiliza iăaltăfiting. 

  

4 Nu se detectează eroare de rezisten ă 

4.1 Aparatulădeăsudur ăîncepeăsuduraăautomatădac ănuăexist ăeroareădeărezisten . 
 

ATEN IE 

! Nuăatinge iăfitingulăsauăsuprafe eleădeăcontactăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur .ăP stra iăcelăpu ină1ă
mădistan ădeăsudur ăpentruăaăpreveniărisculăuneiăv t m riăcauzateădeămasaădeăpolietilen ătopit . 

 
  

Is the pipe scraped 

 and clamped? 

 

 

00:15<    00:05 
<35.00 

Nom. time:      30 s 

 

Resistance error 
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10.4.3 În cursul procesului de sudură 

Pasul Ac iunea 

5 În cursul procesului de sudură 

5.1 Peădisplayăseăafi eaz ăunăecranăcuătimpiiărealiă iănominaliădeăsudur : 
  
 

 

Ecranăafi atăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur  

 Rândulă1ăprezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândulă2ăprezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândulă3ăprezint ăspecifica iileătehniceăaleăfitingului. 
 Rândulă4ăprezint ăposibileămesajeădeăeroare. 

10.4.4 După finalizarea procesului de sudură 

Pasul Ac iunea 

6 Finalizare proces de sudură 

6.1 Procesulădeăsudur ăseăvaăopriăautomatăatunciăcândătimpulărealăcronometratăajungeălaătimpulă
nominalăpentruăfiting.ăAcestămomentăvaăfiăindicatădeădou ăsemnaleăacusticeă iădeăurm torulămesaj: 

  
 

 

Ecranăafi atăpeădisplayădup ăîncheiereaăprocesuluiădeă
sudur  

 Rândulă1ăprezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândulă2ăprezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândulă3ăprezint ănum rulăraportuluiăsubăcareăseăsalveaz ăsudura. 
 Rândul 4 prezint ămesajul "OK". 
  

7 După finalizarea procesului de sudură 

7.1 Dup ăfinalizareaăsudurii,ăterminaleleăcabluluiădeăsudur ăseăpotăscoateăcuăgrij ădeăpeăfiting.ădup ă
aceea, display-ulăaparatuluiăafi eaz ădinănouămesajulădeăînceput. 

  
 

ATEN IE 

! 
 NUăfor a iăscoatereaăterminalelorăcabluluiădeăsudur ădeăpeăcontacteleăfitingului. 
 Înainte de a mi ca aparatulădeăsudur ,ăscoate iăterminaleleăcabluluiădeăsudur ădeăpeăcontacteleă

fitingului. 
 Respecta iăcuăstricte eătimpulădeăr cire,ă instruc iunileădeăsudare,ăprecumă iă liniileădirectoareădeă

utilizareăaleăproduc toruluiărespectivuluiăfiting,ăprecumă iăaleăproduc toruluiă evii. 
 
  

Act. time:       1 s 

Nom. time:      30 s 

PLA 40 V 

 

Act. time:      30 s 

Nom. time:      30 s 

PLA 40 V 

       - OK - 
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Pasul Ac iunea 

8 
OPT 

OP IONAL: Afi are date legate de sudură 

8.1 
OPT 

Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur ,ăurm toareleăinforma iiăcuăprivireălaăsudur ăseăpotăafi aăprină
men inereaătasteiăcursoră▲ap sat . 

  
 

 

Afi areăparametriădeăsudur  

 Rândulă1ăprezint ărezisten aăm surat ăînainteădeăsudur ăînăOhmiă(Ω). 
 Rândulă2ăprezint ătensiuneaănominal ăînăVol iă(V). 
 Rândulă3ăprezint ăenergiaădeăsudareăînăkilojouliă(kJ). 
 Rândulă4ăprezint ămesajulă„OK” 
  

9 Înapoi la ecranul principal 

9.1 Prinăac ionareaătasteiăenterăseărevineălaăecranulăprincipal. 

  

2.25 Ohm 

40 V 

10.596 kJ 

       - OK - 
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11. Meniul cu func ii 

Pasul Ac iunea 

1 Afi area meniului cu func ii 

1.1 Atunciăcândăesteăafi atăecranulăprincipal,ăseăac ioneaz ătastaăenterădeăpeătastatur .ăSeăvaăafi aă
meniulăcuăfunc ii: 

  
 

 

Ecranul principal 

  

2 Meniul cu func ii 

2.1. Dup ăac ionareaătasteiăenterăseăafi eaz ăacestămeniu. 
  

 

 

Afi areămeniuăcuăfunc ii 

  

 
Meniulăcon ineăoălist ăaăfunc iilorădisponibile.ăSimbolulă>ăreprezint ăindicatorulădeăselec ieăcareă
marcheaz ăintrareaăselectat ăsauăactivat ăînămomentulăac ion riiătasteiăenter. 

 ▲▼ 
Cu ajutorul acestorătasteăseădeplaseaz ăînăsusă iăînăjosă
indicatorulăprinăcareăseăfaceăselec iaăînămeniuă. 

 
Tasta enter TastaăENTERăselecteaz ăfunc iaămarcat ădeăindicatorulăprină

careăseăfaceăselec iaăînămeniuă>. 
 Tastaăro ieăstop Seăabandoneaz ă iăseărevineălaăecranul principal 
   

 

Tabelulădeămaiăjosăprezint ăfunc iileădisponibile. 
 

Func ie Descriere Pagina 

Contrast Setare contrast pentru display 29 

Configurare sistem Op iuniăconfigurareăsistem Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

Connect Fitting 

Voltage:    230 V 

Frequency:   50 Hz 

No contact 

 

>Contrast 

 System 
configuration 
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11.1 Utilizare câmp litere pentru introducere date 

Pentruăaăintroduceădateleămanual,ăseăvaăafi aăunăcâmpădeăintroducereăaădatelorăcuăajutorulăliterelor.ăAcesteă
c mpuriădeălitereăsauăcaractereăseăutilizeaz ălaăfelăîntotdeauna,ăiarăacestămodăîlăprezent măpeălargăînăceleăceă
urmeaz . 
 

Pasul Ac iunea 

1 Utilizare câmp litere pentru introducere date 

1.1 Câmpulădeălitereăafi atăseăprezint ăprecumăilustra iaădeămaiăjos: 
  
 

 

Câmp de litere 

  

 
Primeleădou ărânduriăafi eaz ălitereă iăcifreăcareăauăfostăintroduse.ăÎnăfunc ieădeăfunc iaăaleas ,ă
esteăposibilăcaăună irăimplicitădeăcaractereăs ăfieădejaăsetat.ăUltimeleădou ărânduriăprezint ătoateă
litereleă iăcifreleădisponibilie. 

  

2 Introducerea unui ir de caractere 

 

Atunciăcândăîncepe i,ăesteămarcat ăprimaăpozi ie.ăMarcajulăesteăindicatăprinăclipireaăcursorului.ăSeă
deplaseaz ăcursorulă(steaă*)ăsubăcaracterulăundeăinten iona iăs ăintroduce iăcifraăsauăliteraăcuă
ajutorul tastelor-cursoră◄▲▼►.ăIntroduce iăcarcterulăselectatăprinăac ionareaătasteiăenter. 
Caracterulărespectivăvaăap reaăpeăprimulărândăalădisplay-uluiăînăpozi iaăcursorului.ăSeăintroducă
toateăcaractereleădorite,ăunulădup ăcel lalt. 

  

2.1 Editarea irului de caractere 

 

Dac ădori iămodificareaăunuiăcaracterădină irulăintrodus,ăave iăposibilitatea de a deplasa cursorul de 
laăcâmpulădeălitereălaăprimulărândăprinăac ionareaătastei-cursoră▲.ăSteauaă*ădispareă iăave iă
posibilitateaădeăaădeplasaăcursorulăprinăac ionareaătastelorăcursoră◄ă iă►ăspreăpozi iaădorit ăînă
irulădeăcaractereăintrodus.ăPentruăaămodificaăunulădintreăcaracterăseăac ioneaz ătastaăenteră iă
steauaă*ăreapareăînăcampulădeălitereă iăseăprocedeaz ăconformăcelorădescriseămaiăsus la punctul 
1). 

  

2.2 
Introucerea unui ir de caractere cu ajutorul unui dispozitiv de citire a codurilor de bare 
(dacă aparatul dispune de un creion/scanner optic) 

 Ave iăposibilitateaădeăaăintroduceăună irădeăcaractereăprinăutilizareaăunuiăcodădeăbareăcareăseăpoateă
citiăcuăajutorulăunuiăcreionăopticăsauăaăunuiăscannerămanual.ăSeădeplaseaz ăcursorul conform celor 
descriseălaăpunctulă2ăînăpozi iaăînăcareătrebuieăata atăcodulădeăbareă iăseăac ioneaz ătastaăpentruăaă
aveaădinănouăsteauaă*ăînăcâmpulădeălitere.ăSeăcite teăcodulădeăbareăcuăajutorulăcreionuluiăopticăsauă
a scannerului, iar cursorul va fiăamplasatădup ăacestăcod.ăAve iăposibilitateaădeăaăcitiămaiămulteă
coduriădeăbareălaărând.ăDac ăesteăpreaălungăacestăcodădeăbareăpentruăaăfiăata atăsauăintrodusăînă
primulărând,ăparteaăcareădep e teăprimulărândăvaăfiăingonorat ă iănuăvaăfiăafi at !ăDeăasemenea, 
ave iăposibilitateaădeăaăutilizaătabelulăcuăcoduriăalfanumericeădinăanexaăacestuiămanual.ăAcelătabelă
esteădisponibilă iăcaăaccesoriu,ăsigilatăîntr-o folie anti-umiditate. 

  
  

*1234ABCDEFG 

 

ABCDEFHGIJKLMNOPQRST 

UVWXYZ0123456789 $-/ 
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Pasul Ac iunea 

2.3 Finalizarea intorducerii datelor 

 
Finalizarea introduceriiădatelorăseăfaceăprinăac ionareaătasteiăverziăstart.ăAlternativ,ăpute iăp r siă
câmpulădeălitereăprinăac ionareaătasteiăro iiădeăstop,ăanulândăastfelăintroducereaădatelor.ăÎnăacestă
caz,ăintroducereaădvsănuăvaăfiăutilizat ăînăprocesulăulteriorăde sudur . 

  

11.2 Contrast (Display) 

Aceast ăfunc ieăpermiteămodificareaăcontrastuluiădisplay-uluiăpentruăaăcorespundeăcondi iilorădeăiluminareădeă
laăloculădeămunc . 
 

Pasul Ac iunea 

1 Selectarea func iei "Contrast" 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Contrast" din meniu prinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- iă▼. 
  
 

 

Meniuăfunc ii 

  
1.2 Apoiăac iona iătastaăenterăpentruăaăselectaăfunc iaărespectiv . 

  

2 Se setează contrastul 

  

 

 

Setare contrast 

 ▲ Creste nivelul contrastului 
 ▼ Scade nivelul contrastului 
 Tasta verde start Accept ăvaloareaăsetat ăpentruăconstrastă 

 
Tastaăro ieăstop Ac ionareaătasteiăro iiăstopăanuleaz ăsetareaă iădetermin ă

revenirea la ecranul principal. 
  

2.1 Dac ăa iămodificatăcontrastulă iăl-a iăconfirmatăprinăac ionareaătasteiăverziăstart,ăseăvaăafi aăunăecrană
prinăcareăviăseăcereăreconfirmareaădeăsiguran ăaăset rii.ăSeăpoateăconfirmaăprinăac ionareaătasteiă
verzi start sau se poate reveni la ecranul principal prin ac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

 

>Contrast 

 System 
configuration 

 

Contrast 

 240 
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11.3 Configurare sistem 

In the menu "System config."different settings and functions of the electrofusion control unit can be changed. 
Depending on the basic configuration of the device, it is possible that an unlocking- resp. supervisor code is 
required la gain access la this menu. This restriction can be deactivated in this menu. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesarea configurării sistemului  

1.1 Seăselecteaz  „Systemăconfig.” (Configurare sistem)ădinămeniulăcuăfunc ii prin utilizarea utilizarea 
tasteloră▲- iă▼. 

  
 

 

Meniuăfunc ii 

  
1.2 Ac iona iătastaăenterăpentru a accesa configurarea sistemului. 

  

2 Configurarea sistemului 

 

 

Configurare sistem 

 
< Acestăsimbolăesteăindicatorulăselec ieiăf cuteăcareămarcheaz ă

func iaăselectat ădinămeniu. 

 
▲▼ Cuăajutorulăacestorătasteăseădeplaseaz ăînăsusă iăînăjosăindicatorulă

prinăcareăseăfaceăselec iaăînămeniuă. 

 
Tasta enter Tasta ENTERăselecteaz ăfunc iaămarcat ădeăindicatorulăprinăcareă

seăfaceăselec iaăînămeniuă<. 

 

* Steauaăprezint ăstatusulăop iunii.ăDac ăsteauaăesteăpeărândulăcu 
+, atunciăacestălucruăsemnific ăfaptulăc ărespectivaăop iuneăesteă
activ . Dac ăsteauaăesteăpeărândul cu -, atunci acest lucru 
semnific ăfaptulăc ărespectivaăop iuneăesteădezactivat . 

 
◄ ► Ac ionareaăacestorătasteămodific ăstatusulăop iuniiă(ON/OFF-

Activ /Inactiv ). 

 
Tasta verde start Ac ionareaătasteiăverziăstartăpermiteăacceptareaăsauăsalvareaă

valorilorăselectateă iărevenireaălaăecranulăprincipal. 

 
Tastaăro ieăstop Ac ionareaătasteiăro iiăstopăanuleaz ăsetareaă iădetermin ă

revenirea la ecranul principal. 
  

 

The following table shows the available functions. 
 

Function Description Value Page 

Language 
Limb  

Setareălimb ămeniu Cod scurt 
limb  

31 

Inv. number 
Nr. inventar 

Emitereaăunuiănum rădeăinventarăpentruăaparatulădeă
sudur ă Num r 32 

Code Sys. 
Cod sistem 

Blocare configurare sistem ON/OFF  
Activ/Inactiv 

33 

  

 Contrast 

>System config. 

 

 

                + -  

Language        DE < 

Code Sys.         * 
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11.3.1 Limbă 

Pasul Ac iunea 

1 Accesarea setării func iei „limbă” 

1.1 Se alegeăfunc iaă"Language" (limb )ădinăconfigurareaăsistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor 
▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  
1.2 Ac iona iătastaăenterăpentruăaăaccesaăsetareaăfunc ieiă„limb ”. 

  

2 Setarea func iei „limbă” 

2.1 Atunciă cândă seă selecteaz ă func iaă "Language" (limb ),ă seă vaă afi aă oă list ă deă coduriă deă ar .ă
(DE = German , GB = Englez , SE = Suedez , ES = Spaniol , IT = Italian , DK = Danez , 
PF = Portughez , FR = Francez , PL = Polonez , TR = Turc , RO = Român , etc.) 
V ărug măs ăobserva iăc ăaparatulăprezint ă apteălimbiăcareăseăpotăalege. 

  

 

 

Setareălimb  

 
▲▼ Cu ajutorul acestor taste se deplaseaz ăînăsusă iăînăjosă

indicatorulăprinăcareăseăfaceăselec iaăînămeniuă. 
 Tasta enter Tastaăenterăalegeălimbaăindicat ădeăindicatorulădeăselec ieă>. 

 
Tasta verde start Ac ionareaătasteiăverziăstartăpermiteăacceptareaăsauăsalvareaă

valorilor selectate iărevenireaălaăecranulăprincipal. 

 
Tastaăro ieăstop Ac ionareaătasteiăro iiăstopăanuleaz ăsetareaă iădetermin ă

revenirea la ecranul principal. 
  

2.2 Dup ăalegereaălimbii,ăseăac ioneaz ătastaăenter.ăSeăconfirm ăînăecranulăurm torăalegereaăf cut ă
cu privireălaănouaădat ă iănouaăor ăajutorulătasteiăverziăstartăsauăseăanuleaz ăproceduraăprină
ac ionareaătasteiăro iiăstop. 

                 + - 

Language        DE < 

Inv. number 

Code Sys.         * 

 

 

>DE 

 GB 

 FR 
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11.3.2 Număr de inventar 
Num rulădeăinventarăseăpoateădefiniăastfelăîncâtăs ăseăpoat ăidentificaăaparatulădeăsudur ăînăstoculădvs.ăAve iă
posibilitatea de utiliza câmpurile de litere pentru introducerea sau utilizarea codului de bare cu ajutorul 
scannerului/cititoruluiăoptic.ăNum rulădeăinventarăintrodusăvaăfiăprezentată iăpeărapoarte. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesarea setării numărului de inventar  

1.1 Selectareaăfunc iei "Inv. number." (nr. de inventar) din configurarea sistemului prin utilizarea 
utilizareaătasteloră▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  
1.2 Ac iona iătastaăenterăpentruăaăaccesaăsetareaănum ruluiădeăinventar. 

  

2 Setarea numărului de inventar  

2.1 Utilizarea câmpului de litere pentru a introduce nr de inventar dorit. 
  

 

 

Setarea nr de inventar cu ajutorul câmpului de litere. 

  
 Pentruămaiămulteăinforma ii,ăv ărug măs ăconsulta iăsubcapitolulă11.1. Dup ăintroducereaă

num ruluiădeăinventarăac iona iătastaăverdeăstartăpentruăaăacceptaădateleăintroduseă i,ăulterior,ă
mesajul de confirmare: "Are you sure ?" (sunte iăsigur?)ăcareăseăafi eaz ă iătrebuieăs ăfieă iăelă
conformat. Se poate abandona procedura în oriceămomentăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

 Implicit,ăseriaăaparatuluiăesteăsetat ădreptănum rădeăinventar.ă 
  

  

                + - 

Inv. number        < 

Code Sys. 

 

00015 

Inv. number 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
 

UVWXYZ0123456789 $-/ 
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11.3.3 Blocare a configurării sistemului cu ajutorul unui cod 

If this option is activated, the system configuration can only be accessed after entering an unlocking- resp. 
supervisorcode. If this option is deactivated, each user can change the system configuration. By activating 
this option, only users with the respective access level can change the system configuration. 
 

ATEN IE 

! 
Aceast ă op iuneă seă poateă preseta,ă înă func ieă deă tipulă dispozitivului.ă Înainteă deă aă activaă aceast ă
op iune,ăcontacta iăreprezentan aăsauăproduc torul.ă 
Înăoricareădintreăsitua ii,ăve iăaveaănevoieădeăunăcodădeădeblocareăsauăunăcodădeăsupervizorăpentruă
accesareaăconfigur riiăsistemului,ădac ăesteăactivat ăaceast ăop iune. 

 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesarea func iei de blocare a configurării sistemului "Code Sys.” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Code Sys" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- 
iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificarea func iei „Code Sys.” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionarea tastei verzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

3 Solicitare cod deblocare 

 
Dac ăesteăactivat ăaceast ăop iune "Code Sys.",ămesajulădeămaiăjosăvaăseăvaăafi aăatunciăcândăseă
încearc ăaccesareaăconfigur rii sistemului. Aici se introduce codul de deblocare sau codul de 
supervizorăpentruăaăaccesaăaceast ăop iuneădeăconfigurareăaăsistemului. 

  

 

 

Solicitare cod deblocare 

  

3.1 
Se introduce codulăprinăutilizareaăcâmpuluiădeălitere.ăDup ăintroducereaăcoduluiăseăac ioneaz ă
tasta verde de start pentru a confire codul introdus. 

  
  

                + - 

Code Sys.       *  < 

 

 

********* 

Codenumber 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
 

UVWXYZ0123456789$-/ 
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12. Depanarea i între inerea aparatului 

12.1 Înlocuire terminale sudură 

Terminaleleădeăsudur ătrebuieăverificateăînămodăregulată i,ădac ăesteăcazul,ătrebuieăînlocuiteăimediatăceăsuntă
deteriorate sau nu mai fac bine contactul (vezi capitolul 7 "Pieseădeăschimbă iăaccesorii"). 
 

Pasul Ac iunea 

1 Opri i aparatul de sudură i deconecta i-l de la re eaua de energie electrică sau de la 
generator! 

  

2 Trage i jos capacul negru i ro i din PVC. 

  

3 Se fixează capătul frontal al contactului de alamă cu o cheie i se de urubează terminalul 
cu o cheie de 8mm. 

  

4 Dacă aparatul este un aparat care recunoa te sistemul de sudură SmartFuse, atunci ave i 
în vedere că atunci când schimba i terminalele de sudură, că terminalul ro u con ine un 
vârf de sondă! Utiliza i numai piese originale i terminale de sudură fabricate de compania 
PFS. 

  

5 Se în urubează la loc noul terminal. Se verifică dacă este conectat în mod corespunzător. 

  

6 Se reinstalează capacul PVC peste terminalul de sudură. Aproximativ 15 mm din terminal 
trebuie să fie ie i i din acest capac PVC.  

  

 

13. Mesaje de eroare 

Mesajele de eroare sunt indicate de un sunet. Unăsunetă prelungăseăpoateă întrerupeăprină ac ionareaă tasteiă
ro iiăstop. 

13.1 Mesaje generale de eroare 

Cod Eroare Cauză Rezolvare 

 
Eroare EMI  
(EMI Error) 

Dispozitive electronice 
nefunc ionaleăsauădefecte  

Contacta iăunitateaădeăservice 

 
Eroare EMI 2 
(EMI Error 2) 

Dispozitive electronice 
nefunc ionaleăsauădefecte 

Contacta iăunitateaădeăservice 

 
Oprire de urgen ă 
(Emergency cut-
out) 

Suduraăaăfostăîntrerup ăprină
ac ionareaătasteiăro iiăstopă Sudura esteădefect ! 

 
Supraîncărcare 
memorie 
(Memory overflow) 

Memoria de stocare a 
rapoartelorăesteăplin  

Imprima iărapoarteleăsauădezactiva iă
op iuneaădeăcontrolăaămemoriei. 

 Eroare sistem Pericol! Autotestul a detectat o Deconecta iăimediatăaparatulădeălaă



 GB001 F01 35   

(System error) eroare în cadrul sistemului. alimentareaăcuăenergieăelectric .ăNuă
conecta iăaparatulădinănouălaăenergieă
electric .ăTrimite iăimediatăaparatulă
într-un service autorizat  

 
Eroare ceas 
(Clock error) 

Ceasulăinternănuăfunc ioneaz ă
corect  

Seta iăora,ăschimba iăbateriaădac ă
este cazul  

 Service  

S-aădep ităintervalulă
recomandat de efectuare a 
service-ului de 12 luni sau de 
200 de ore lucrate. 

Dispozitivul trebuie trimis în service 
autorizatăpentruăinspec iaăanual ădeă
service care trebuie efectuat ădeă
personal certificat . 
Dispozitivul se poate utiliza în 
continuare.ăÎns ,ăproduc torulănuă
maiăareănicioăr spundereălegat ădeă
dispozitivăpân ăcândănuăseăfaceă
acest service. 

13.2 Mesaje de eroare înainte i pe parcursul procesului de sudură 

Cod Eroare Cauză Rezolvare 

E1 
Eroare de contact 
(Contact error) 

Rezisten aăcareădetecteaz ă
sistemul SmartFuse© nu 
func ioneaz ăcorect. 

Trebuieăcur ateăterminalele,ădac ă
este posibil trebuie utilizat alt fiting  

E2 
Defec iune de 
alimentare  
(Power failure) 

Ultima sudur ăaăfostăîntrerupt ă
ca urmare a unei întrerupteri de 
alimentareăcuăenergieăelectric . 

Ultimaăsudur ăesteădefect ! 
Re-preg ti iă eavaăpentruăsudur ă iă
utiliza iăunănouăfiting! 

E3 
Nu există contact 
(No contact) 

Nuăexist ăcontactăelectrică
suficient cu fitingul  

Verifica iăconexiuneaăcuăfitingul 

Rezisten aăfitinguluiăsauăcablulă
deăsudur ăsuntădefecteă 

Utiliza iăaltăfiting,ăschimba iăcablulădeă
sudur ă 

E4 

Cură are vârf 
terminal SmartFuse 
(Clean SmartFuse 
tip) 

Contact murdar  
Verificat vârful terminalului, 
respectivăcur a i-lădac ăesteăcazulă 

E5 
Eroare de cod 
(Code error) 

Introducereăgre it ăaăcoduluiă 
Deplasa iăcreionulăopticăpesteăcodulă
de bare printr-oămi careăcontinu ,ălaă
oăvitez ăconstant . 

Cod de bare defect sau eroare în 
structura codului  

 

E6 
Eroare de 
temperatură 
(Temperature error) 

Temperaturaăambiental ăesteăînă
afara limitelor acceptate (-10 la 
+50 °C) 

 

E7 
Eroare măsurare 
temperatură  
(Temp. meas. Error) 

M surareăgre it ăaătemperaturii 

Seăintroduceăcablulădeăsudur ă
deta abil. 
Porni iădispozitivulă iăopri i-l din nou. 
Cabluăsauăsenzorădeăsudur ădefecte 

E8 
Eroare rezisten ă 
(Resistance error) 

Rezisten aăfitinguluiănuăesteă
cuprins ăînăintervalulădeă
rezisten eăpeăcareăleăpoateăsuda 
aparatul  

Utiliza iăunăaltăfiting 

Rezisten aăfitinguluiănuăesteă
cuprins ăînăintervalulădeălucruă
valabil ,ăatunciăcândăseă
scaneaz ăcodulădeăbareă 

Utiliza iăunăaltăfitingă 

E9 
Dispozitiv prea 
fierbinte 
(Device too hot) 

Temperatura transformatorului 
este prea mare  

Permite iăaparatuluiăs ăseăr ceasc ă
timp de aproximativ 45 minute.  

E10 
Eroare frecven ă  
(Frequency error) 

Frecven aădeăintrareănuăesteă
cuprins ăînăintervalulădeălucruăaă
aparatului (40-70 Hz) 

Verifica iăgeneratorul. 

E11 
Scurt circuit spire  
(Interturn short 

Intensitateaăcurentuluiăcre teăpeă
parcursul sudurii cu mai mult de 

Suduraăesteădefect ! 
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circuit) 15% 
Scurt-circuităînăcadrulărezisten eiă
deăînc lzireă 

E12 
Tensiune mică de 
intrare 
(Input volt. Low) 

Tensiune de intrare < 190 V 

Desface iăcompletăcablulădeă
alimentre,ăutiliza iăcabluriăcuăsec iuniă
corespunz toare,ăre-modifica iă
tensiunea generatorului  

E13 
Tensiune mare de 
intrare 
(Input volt. High) 

Tensiune de intrare > 300 V 
Modifica iătensiuneaăgeneratoruluiălaă
260 V 

E14 
Eroare tensiune de 
vârf 
(Peak Error) 

Valoarea vârfului de tensiune 
este prea mare 

Verifica iăgeneratorul 

 
Cod Eroare Cauză Rezolvare 

E15 
Eroare tensiune 
ie ire 
(Output volt. Error) 

Tensiuneaădeăie ireăesteădiferit ă
deăvaloareaănominal ă 

Verifica i generatorul, rota iileăpeă
minutăaleăgeneratoruluiăfluctueaz ă
sau generatorule ste prea slab  

E16 
Eroare curent 
Current error 
(DUALMATIC) 

Tensiunea de intrare este prea 
mare,ărezisten aăsarcinii este 
preaămic ă 

Verifica iăgeneratorul,ăutiliza iăaltă
fiting  

E17 
Intensitate curent 
mică  
(Current low) 

Întrerupereădeăscurt ădurat ăaă
intensit iiădeăsudur ă Suduraăesteădefect ! 

Intensitatea scade cu 
aproximativ 15-20 % într-o 
perioad ăde 3 s 

Suduraăesteădefect ! 

E18 
Intensitate curent 
ridicată 
(Current high) 

Intensitateaădeăie ireăaăcurentuluiă
este mai mare cu 15% decât 
intensitateaăini ial . 

Scurt-circuit al bobinei fitingului sau 
aăcabluluiădeăsudur ă 

E19 
Tasta stop 
(Stop button) 

Tasta stopăaăfostăac ionat ăpeă
parcursulăefectu riiăsudurii.  

E20 
Întrerupere 
(SHORT CUT) 

Defect dispozitive electronice 
Contacta iăunitateaăserviceă
autorizat  

E21 
Eroare putere 
(Power error) 

Putereaădeăie ireăesteăpreaămare Utiliza iăunăaltăfiting. 

14. Declara ie de conformitate  
Declar mă prină prezenta,ă peă propriaă noastr ă r spundere,ă c ă produsulă descrisă subă „dateă tehnice”ă esteă ună
produsăcareăseăconformeaz ăurm toarelorăstandardeăsauădocumenteănormative: 

Document Descriere Edi ie Clasificare 

2006/95/CEE Directiva privindă armonizareaă legisla iiloră
statelor membre referitoare la echipamentele 
electriceă destinateă utiliz riiă înă cadrulă unoră
anumite limite de tensiune 

2007 D 

 

Prezentaădeclara ieădeăconformitateăî iăpierdeăvalabilitateaăînămomentulăînăcareăaparatulăesteămodificatăf r ă
consultareaăproduc torului. 
 

Documenta iileătehniceăsuntă
disponibileălaăurm toareaă
adres : 

Achim Spychalski-Merle, CEO 
PF-Schweißtechnologie GmbH 
Karl-Bröger-Str.10 
36304 Alsfeld 
Germany 

  
Loculă iădataădeclara iei Alsfeld, 01.04.2014 

 

Prezentaădeclara ieăesteănumaiăunăextrasădinădeclara iaăcomplet ădeăconformitate.ăDocumentulăcompletăseă
poate furniza la cerere.  
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