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BÖLÜM 1 - GÜVENLİK
1.1. Güvenlik Sembolleri ve Anlamları
Kullanıcının yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya
maruz kalmaması veya cihazın zarar görmesini önlemek için,
Kullanım Kılavuzu’nun tamamında, bu işaretin olduğu yerler
dikkatlice okunup anlaşılmalıdır.
Duman ve gazlar
Kaynak sırasında oluşan
tehlikeli olabilir.
kıvılcımlar yangın
ve/veya patlamalara
sebep olabilir.
Elektrik ve manyetik
Kaynak sırasında oluşan
alan tehlikeli olabilir.
ark ışınları gözlere zarar
verebilir.
Hareketli parçalara
dikkatli yaklaşılmalıdır;
tehlikeli olabilir.

Elektrik çarpması
öldürebilir.

Kaynak yapılan parçalar kaynak işlemi sonrasında bir süre sıcak
olacaklarından, dokunulmaları durumunda yanmalara sebep
olabilir.
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1.2. Kaynak Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
►Aşağıdaki koruyucu gereçler kullanılmadan kaynak makinesi çalıştırılmamalı ve
kaynak yapılmamalıdır:
● Kaynakçı el maskesi veya baş maskesi: Kullanılmadığı takdirde ark ışınları gözlere
zarar verebilir.
● Kaynakçı eldiveni: Isı ve sıçramalara karşı koruma sağlamak amacıyla, bilekleri de
koruyacak şekilde uzun konçlu ve deriden yapılmış eldiven kullanılmalıdır.
● Kaynakçı elbisesi: Kaynak sıçramaları nedeni ile çabuk yanabileceğinden, sentetik
malzemelerden üretilmiş olanlar kullanılmamalıdır.
● İş ayakkabısı: Ağır cisimlerin düşme olasılığına karşı, metal burunlu ayakkabı
kullanılmalıdır.
►Makinenin kapak ve/veya panelleri açıkken kesinlikle kaynak yapılmamalıdır.
►Bütün kaynak işlerinde çalışılan ortamın havalandırılması gereklidir. Bununla
birlikte kaynak yapılan yerdeki aşırı hava dolaşımının, koruyucu gaz tabakasını
bozabileceği unutulmamalıdır. Gözlerde, burunda ve boğazda meydana gelen yanma
hissi ve/veya tahrişler, yetersiz havalandırmanın temel belirtileridir. Böyle bir
durumla karşılaşıldığında, derhâl havalandırma artırılmalı, sorunun devam etmesi
halinde kaynak işlemi durdurulmalıdır.
►Tamamen kapalı tüplere ya da borulara kaynak veya kesme işlemi yapılmamalıdır.
Bu tür cisimlere kaynak yapılmadan önce bunlar; açılmalı, boşaltılmalı ve
temizlenmedir. İçinde daha önce patlayıcı veya yanıcı maddeler olan tüp ve borulara,
boş olsalar dahi kaynak yapılmamalıdır.
►Açık ortamlarda kaynak yaparken yağış olması durumunda, kaynak işlemi
durdurulmalı ve makinenin enerji beslemesi kesilmelidir. Aksi halde elektrik çarpması
ve/veya makinenin bozulması söz konusu olabilir.
►Kaynak işleminin yapılacağı yer, kaynak yapan kişiye rahat hareket olanağı
sağlayacak kadar geniş olmalıdır. Kaynak yapılacak parçaların yüzeyleri, çelik fırça
veya taşlama ekipmanı ile temizlenmelidir.
►Şase pensesi kaynak yapılacak yerin mümkün olduğunca yakınına takılmalı ve
parçaya çok iyi temas etmelidir. Kaynak akım kablosu, içindeki spiralin kırılmaması
için bükülmeden kullanılmalıdır. Kaynak torcunun ucu görülebilecek ve kaynak
banyosu kontrol edilebilecek şekilde kaynak yapılmalıdır.
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1.3. Genel Güvenlik Uyarıları
►Elektrik bağlantıları kesinlikle yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
►Koruyucu ekipmanlar Bölüm 1.2.’de belirtilenlere göre tedarik edilmeli ve
kullanılmalıdır.
►Bazı ekipman ve işlemlerin oluşturacağı gürültü, işitme kaybına neden olabilir.
Gürültü seviyesi yüksek ise, ilgili standartlara uygun, kulak tıkacı veya kulaklık gibi
işitme koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
►Sıcak parçalara çıplak elle dokunulmamalıdır. Sıcak parçaları tutmak için maşa ve
korucuyu eldiven kullanılmalıdır. Bakım ve/veya onarım yapmak için makineye temas
ederek çalışılacağı zaman, makinenin tamamen soğuduğundan emin olunmalıdır.
►Makinenin tüm kapak ve panelleri kapalı tutulmalıdır, kapak ve/veya paneller
açıkken kesinlikle kaynak yapılmamalıdır.
►Makinenin hareketli parçaları yaralanmaya sebep olabilir. Hareket halinde olan
parçalardan uzak durulmalıdır.
►Ağır cisimlerin düşme olasılığına karşı metal burunlu ayakkabı giyilmelidir.
►Kaynak teli makaradan el ile açılırken, bir yay gibi fırlayabilir ve kaynak yapan kişiye
ve/veya çevredeki kişilere zarar verebilir. Bu işlem yapılırken dikkatli olunmalı ve
gerekli önlemler alınmalıdır.
►Kaynak yapılan ortamda yangına karşı emniyeti sağlamak için, uygun nitelikli (kuru
kimyevi tozlu) yangın söndürücü tüp ve malzemeler sürekli olarak bulundurulmalıdır.
Benzin, yağ ve benzeri yanıcı malzemeler, kaynak yapılan alandan uzak tutulmalıdır.
►Kaynak işleminin tamamlanmasından sonra, bazı malzemelerin bir süre daha
yanmaya devam edebileceği olasılığına karşı, kaynak yapılmış parçalar belli aralıklarla
kontrol edilmelidir.
►Makinenin elektrik bağlantısı kesildikten sonra, kapasitörlerin tamamen boşalma
süresi yaklaşık 5 dakikadır. Elektrik bağlantısı kesildikten sonra, makinede yapılacak
herhangi bir bakım ve/veya onarım işlemi için en az 5 dakika beklenmelidir.
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1.4. Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)
Bu makine, ilgili bütün yönetmelik ve normlara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
Bununla beraber telefon, radyo ve televizyon gibi iletişim sistemleri dâhil olmak
üzere, bazı sistemlerde olumsuzluklara neden olabilecek elektromanyetik etkiler
oluşturabilir. Bu etkilere maruz kalan sistemde güvenlik sorunları ortaya çıkabilir. Bu
makine tarafından oluşturulabilecek elektromanyetik etkileri azaltmak veya yok
etmek için bu bölüm dikkatlice okunmalı ve talimatlar uygulanmalıdır.
Sanayi bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan bu makinenin ev vb. yerlerde
kullanılması durumunda, olası elektromanyetik etkileri önlemek için özel önlemler
almak gerekir. Bu gibi durumlarda Nuriş Teknoloji A.Ş. ile irtibata geçilerek teknik
destek alınmalıdır.
Bu kullanım kılavuzunda anlatılanlara göre kurulumu yapılarak çalıştırılan makinenin
çalıştırılması sırasında herhangi bir elektromanyetik etki saptanırsa, kullanıcı bu
etkileri azaltmak veya yok etmek için aşağıda belirtilen düzeltici önlemleri almalı,
gerekli durumlarda Nuriş Teknoloji A.Ş. ile irtibata geçilerek teknik destek alınmalıdır.
Makinenin kurulumu yapılmadan önce çalışma alanı, makinenin oluşturabileceği
elektronik etkilerden dolayı teknik sorunların ortaya çıkabileceği araç, gereç ve diğer
makineler bakımından kontrol edilmelidir. Çalışma alanının yakınında bulunan ve
aşağıda sıralanmış olan araç, gereç ve cihazlar EMU bakımından kontrol edilmelidir.
►Çalışma alanındaki giriş-çıkış, kontrol ve telefon kabloları,
►Radyo ve/veya televizyon verici ve alıcıları,
►Bilgisayar kontrollü araçlar ve sistemler,
►Endüstriyel işlemler için kullanılan güvenlik ve kontrol sistemleri,
►Kalibrasyon ve ölçüm cihazları,
►Kalp ritim cihazı ve işitmeye yardımcı cihazlar gibi tıbbi araçlar.
Kullanıcı, çalışma alanının EMU bakımından uygun durumda olduğundan emin
olmalıdır. Aksi halde ek koruma önlemlerinin alınması gerekebilir.
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Makinelerdeki elektromanyetik yayılımları azaltmak için aşağıda ana hatlarıyla
belirtilen maddeler dikkate alınmalıdır.
► Makinenin elektrik (güç) bağlantısı bu kılavuzda anlatıldığı gibi yapılmalıdır.
► Olumsuz elektromanyetik etki meydana geliyor ise, güç kaynağı için uygun nitelikli
elektronik filtre kullanılması gerekebilir.
► Çıkış kabloları olanaklar dâhilinde kısa tutulmalı, üst üste değil yan yana ve
kullanıcıdan mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir.
► Sinyal kabloları ile güç kabloları birbirine yakın olmamalıdır.
► Mümkün olduğu durumlarda, elektromanyetik yayılımları azaltmak için kaynak
yapılan parça topraklanmalıdır. Kaynak yapılan parçanın topraklanmasının, kullanıcı
ve makine için problemler yaratmayacağından ve/veya sağlıksız çalışma koşullarına
sebep olmayacağından emin olunmalıdır.

1.5. Bakım ve Onarım ile İlgili Uyarılar
►Makine ve aksesuarları yetkisiz kişilerce tamir edilmemelidir. Bu durum, üretici
garantisinin geçersiz olmasına neden olabilir.
►Küçük hataların
unutulmamalıdır.

ciddi

yaralanmalara

ve

ölümlere

neden

olabileceği

►Yapılacak tüm bakım ve onarım çalışmaları öncesinde, makinenin elektrik (güç)
bağlantısının kesildiğinden ve kapasitörlerin yükünün boşalması için en az 5 dakika
beklenildiğinden emin olunmalıdır.
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BÖLÜM 2 – MAKİNENİN ÖZELLİKLERİ
2.1. Makinenin Genel Özellikleri
LN500 Sinerjik Gaz Altı Kaynak Makinesi; küçük hacimli ve taşınabilir tel sürme ünitesine
sahip bir gaz altı kaynak makinesidir. Makine aşağıdaki özelliklere sahiptir:
►Yeni nesil dijital invertör teknolojisi sayesinde performansta süreklilik.
►Tel hızını sabit tutan, elektronik tel hızı kontrol kartı.
►Smart tetik modunda, kaynak işlemi sırasında program değiştirme özelliği.
►Çift darbe özelliği sayesinde, ince ve hassas malzemelerin kaynağının sorunsuz
olarak yapılabilmesi.
►Rakiplerine göre hafif olması ve kolay taşınabilmesi.
►MIG/MAG kaynağının yanı sıra örtülü elektrot kaynağı olanağı.
►Sinerjik programlar
ayarlanabilmesi.

sayesinde

kaynak

karakteristiğinin

otomatik

olarak

►Hafızaya alınabilir 10 adet program.
►Hiçbir alete gereksinim duymadan, tel ve tel kanalı değiştirme özelliği.
►Örtülü elektrot ile yapılan kaynağa göre zaman, enerji, malzeme ve işçilikten yaklaşık
%50 tasarruf.
► Yüksek kaynak metaIi erime hızı sayesinde hızlı ve ekonomik kaynak.
► Üniversal merkezi torç adaptörü.
► Hem havalı torç hem de elektrot ile çalışma olanağı.
► Aşırı ısınmaya karşı termal koruma.
► Sarımlarda kullanılan, yüksek ısıya dayanıklı yalıtım malzemeleri.
► Yüksek ısıl kararlılık ve nem izolasyonu.
►220 Volt, 100 W CO2 gaz ısıtıcı bağlantı konnektörü.
►Makinenin teknik kullanım ömrü 10 yıldır.

8

2.2. Makinenin Teknik Özellikleri
TEKNİK ÖZELLİKLER

BİRİM

DEĞER

MIG - MAG KAYNAĞI
Kaynak Akımı
Kaynak Gerilimi
Boşta Gerilimi
Tel Sürme Hızı

A
V
V
m/dk

20-500
15-50
0
1-20

ELEKTROT KAYNAĞI
Kaynak Akımı
Kaynak Gerilimi
Boşta Gerilimi

A
V
V

20 - 500
20 - 40
85

MAKİNE
%100 Rejim
%35 Rejim
İnvertör Ağırlığı
Tel Sürme Ünitesi Ağırlığı
İnvertör Boyutları
Makine Boyutları
Verim
Soğutucu Tank Hacmi
Çalışabileceği Ortam Sıcaklığı

A
A
kg
kg
mm
mm
%
L
°C

370
500
78
16,4
600x450x400
1100x800x560
80
6
-20 / +40

ELEKTRİK (GÜÇ) BESLEME
Gerilim
Faz Sayısı
Çekilen Akım
Çekilen Güç
Frekans

V
A
kW
Hz

380
3
40
25
50

LN500 Sinerjik kaynak makinesini kullanırken, elektrik enerjisinden verimli şekilde
faydalanmak için, bu kılavuzda yazılı olan talimatlara uyulmalıdır.
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BÖLÜM 3 – MAKİNE ve PARÇALARI

Şekil 1 – Makinenin ön kısmı.
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NOT: Bu bölümde verilen Şekil 1, 2 ve 3’e, kılavuzun “Bölüm 4 –
Depolama ve Kurulum” ve “Bölüm 5 – Kullanım” bölümlerinde de
değinilecektir. Bölüm 4 ve Bölüm 5’te bahsedilen parçalar ve şekiller
buradan takip edilebilir.
3.1. Tel Sürme Ünitesi
NSK20WS tel sürme ünitesi aşağıdaki parçalardan oluşur:
Şekil 1’deki Numarası
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

Parça Bilgisi

Tel tamburu
Torç bağlantı adaptörü
Sıcak su kaplini (Kırmızı)
Soğuk su kaplini (Mavi)
Akım/tel hızı ve malzeme kalınlığı ayarı
Gerilim ayarı
Menü/program ayarı
Torç askı aparatı
Uzak bağlantı konnektörü
Elektrot pensesi (“+” çıkış)

3.2. İnvertör Güç Kaynağı
İnvertör güç kaynağı aşağıdaki parçalardan oluşur:
Şekil 1’deki Numarası
5
12
13
14

Parça Bilgisi

Şase (toprak) bağlantısı (“-” çıkış)
Makineyi açma ve kapama anahtarı

Soğutma sıvısı deposunun kapağı
Soğutma sıvısı seviye göstergesi
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Şekil 2- İnvertörün arka kısmı.

3.3. İnvertör Arka Kısım
İnvertörün arka kısmı aşağıdaki parçalardan oluşur:

Şekil 2’deki Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8

Parça Bilgisi
Gaz ısıtıcı koruma sigortası
Isıtıcı güç konnektörü
Tel sürme motoru koruma sigortası
Güç ünitesi haberleşme konnektörü
Güç ünitesi (“+” çıkış)
Sıcak su kaplini (Kırmızı)
Soğuk su kaplini (Mavi)
Üç faz elektrik (güç) besleme giriş rekoru
12

Şekil 3 - NSK20WS Tel Sürme Ünitesi Arka Kısım

3.4. Tel Sürme Ünitesi Arka Kısım
NSK model tel sürme ünitesinin arka kısmı aşağıdaki parçalardan oluşur:

Şekil 3’teki Numarası
1
2
3
4
5

Parça Bilgisi
NSK haberleşme konnektörü
Gaz giriş kaplini
NSK güç (“+” giriş)
Soğuk su kaplini (Mavi)
Sıcak su kaplini (Kırmızı)
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BÖLÜM 4 – DEPOLAMA ve KURULUM
4.1. Depolama ve Çalışma Ortamı
►Makine, -30 ila +55 °C sıcaklık aralığında, kapalı ve kuru bir ortamda
depolanmalıdır.
►Dik olarak durmalı ve üzerine herhangi bir şey konulmamalıdır.
►Kullanılmadan uzun süre bekletilecek ise, soğutma sıvısı boşaltılmalıdır.
►Makine, -25 ila +40 °C sıcaklık aralığında ve kuru ortamda çalıştırılmalıdır.
►Çalışma sırasında kolayca hava alabilmelidir.
►Çalışma ortamındaki kir ve toz en az seviyede olmalıdır.
►Makine çalıştırılmadan önce, soğutma sıvısı seviyesinin, sıvı deposunun minimum
ve maksimum değerlerin arasında olup olmadığı kontrol edilmelidir. Soğutma sıvısının
seviyesi minimum değerin altında ise, minimum ve maksimum değerlerin arasında
olacak şekilde tamamlanmalıdır.

4.2. Taşıma
►İnvertörün (Güç Ünitesi) yeri değiştirilirken, tutamaçlar veya taşıma halkalarından
tutulmalıdır.
►Yer değiştirmek için kablo, torç veya hortumlardan kesinlikle çekilmemelidir.
►Yer değiştirme işleminden önce makinenin kapalı olduğundan ve elektrik
bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olunmalıdır.
►Taşıma işleminden önce tüm ara bağlantılar (hortum paketi, tel bobini, tel besleme
ünitesi, vd.) sökülmelidir.
►Gaz tüpleri ve küçük parçalar makineden ayrı olarak taşınmalıdır.
►Taşıma sırasında kullanılacak zincirler ve/veya halatlar eşit uzunlukta olmalı, eşit
yük dağılımı sağlanmalı ve makine dengeli şekilde kaldırılmalıdır.
►Kullanıldığı ülkenin ilgili yönetmelikleri, iş güvenliği ve kaza önleme kuralları
dikkate alınmalıdır.
►Taşıma sırasında makinenin altındaki tehlikeli alanda kimse olmamalıdır.
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4.3. Yerleştirme
►Kaynak makinesi, kullanım sırasında operatörün kolayca erişebileceği konumda
olmalıdır.
►Kaynak makinesi, operatörün çalışmasını olumsuz şekilde etkileyecek kadar
yakında olmamalıdır.
►Makine, hava girişlerinden kolayca hava alabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
►Zemin ıslak ve çalışma ortamı aşırı nemli olmamalıdır.
►Makinenin içine girebilecek toz ve kirin en az miktarda olmasına dikkat edilmelidir.
►Kablolar üst üste istiflenmemeli, kablolar ve makine operatörün aynı tarafında ve
operatörden mümkün olduğunca uzakta olmalıdır. Kablolar operatörün çevresinde ve
dağınık şekilde olmamalıdır.
►Gaz tüpü kaynak yapılan alandan uzakta olmalı, ısınmamalı ve kaynak
kıvılcımlarından etkilenmemelidir.
►Makine, çalışma ve depolama sırasında, elektromanyetik hassasiyete sahip
cihazların yakınına yerleştirilmemelidir.
►Makine, 10o ’den fazla eğimi olan yerlere konulmamalıdır. Kullanımdan önce
makinenin sabit durduğundan emin olunmalıdır.

4.4. Bağlantılar
4.4.1. Arka Bağlantılar
Makinenin arka kısmındaki bağlantılar, Şekil 4’te gösterildiği gibi yapılmalıdır. Tüm
bağlantılar eksiksiz ve doğru şekilde yapılmadan makine çalıştırılmamalıdır!

Şekil 4’teki Numarası
1
2
3
4
5
6

Parça Bilgisi
Güç ünitesi - NSK haberleşme bağlantısı
Gaz hortumu bağlantısı
Soğuk su bağlantısı (Mavi)
Sıcak su bağlantısı (Kırmızı)
Güç bağlantısı (“+” çıkış)
Gaz ısıtıcısı bağlantı konnektörü
15

Şekil 4 - Makinenin arka kısmındaki bağlantılar.
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4.4.2. Torç Bağlantısı
Torç ile kaynak yapılacaksa, torç ve şase (toprak) bağlantıları Şekil-5’te gösterildiği
gibi yapılmalıdır. Ayrıca kılavuzun “Bölüm-1 Güvenlik” kısmındaki uyarılar okunmalı
ve uygulanmalıdır.

Şekil 5 - Torç bağlantıları.

Şekil 5’teki Numarası
1
2

Bağlantı Bilgisi
Torç bağlantısı
Şase (toprak) “-” bağlantısı

NOT: Kuru torç kullanıldığında, su bağlantı kısımları boş kalacaktır. Bu durumda
ekranın “ayarlar” kısmında “su motoru durdurma ayarı” “1” olarak ayarlanmalıdır.
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4.4.3. Elektrot Bağlantısı
Elektrot ile kaynak yapılacaksa, elektrot bağlantıları Şekil-6’da gösterildiği gibi
yapılmalıdır. Ayrıca kılavuzun “Bölüm-1 Güvenlik” kısmındaki uyarılar okunmalı ve
uygulanmalıdır.

Şekil 6 - Elektrot bağlantıları.

Şekil 6’daki Numarası
Bağlantı Bilgisi
1
Elektrot bağlantısı
2
Şase (toprak) “-” bağlantısı
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4.4.4. Elektrik (Güç Besleme) Bağlantıları
UYARI: Elektrik (güç besleme) bağlantıları kesinlikle yetkili kişilerce yapılmalıdır!
►Makine üç fazlı (trifaze) elektrik ile beslenmektedir.
►Sarı-yeşil renkli kablo şase (toprak) hattıdır ve kesinlikle bağlanmalıdır.
►Faz kabloları; siyah, kahverengi ve gri renklidir.

4.5. Soğutma Sıvısı
Soğutma sıvısı olarak sert (kireçli) olmayan su kullanılmalıdır. Sert su kullanılması
makinenin soğutma sisteminde problemlere ve makinenin ömrünün kısalmasına
neden olabilir.
Soğutma sıvısı deposu en fazla 6 litre soğutma sıvısı ile doldurulmalıdır. Sıvı seviyesi,
en az (min) ve en çok (maks) çizgileri arasında olmalıdır. Her kaynak işleminden önce
soğutma sıvısı seviyesi kontrol edilmelidir.
Mevsim koşullarına göre, soğutma sıvısı olarak kullanılan suyun donma olasılığına
karşı, “3 litre su + 3 litre antifriz” karışımı kullanılması önerilir.

4.6. Kaynak Teli
Kaynak teli takmak veya değiştirmek için bu kısım dikkatlice okunmalı ve
uygulanmalıdır.
►Tel makaradan açılırken bir yay gibi fırlayabilir, kaynak yapan kişiye ve
çevredekilere zarar verebilir.
►Hareketli parçalara dikkat edilmelidir. Makine çalıştırılmadan önce, el ve/veya
aletler hareketli parçaların yakınında olmamalıdır.
►Tel sürme motoru güçlüdür. Motoru çalıştırırken aynı anda, kaynak teli
tutulmamalı, telin hareketi el yardımı ile engellenmemelidir.
►Telin yerine oturduğundan emin olunmadan, baskı kolu kilitlenip motor
çalıştırılmamalıdır.
►Tel makarası takılmadan ve değiştirilmeden önce, güç kaynağındaki güç girişi
kesinlikle kapatılmalıdır.
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4.7. Tel Sürme Kısmı
NSK20WS tel sürme kısmı Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7 - Tel sürme kısmı.
1►Gaz Butonu: Gaz tüpü değişikliği veya gaz ile ilgili bağlantıların yapılması
sırasında, bu düğmeye basarak gaz valfi açılabilir. Böylece gazın sorunsuz şekilde gelip
gelmediği kontrol edilebilir.
2►Tel Sürme Butonu: Bu buton, kaynak telinin takılması sırasında tel sürme
motorunun dönmesini sağlamak için kullanılır. Tel bittiğinde, yeni tel takıldıktan sonra
torcun ucundan tel çıkana kadar bu butona basarak tel sürülmelidir.
3►Baskı Ayar Kolu: Tel ile tel sürme motoru arasındaki baskıyı ayarlayan kollardır.
Kullanıcı kolları kendisine doğru çekerek teli boşa çıkartabilir ve üzerinde rahat
çalışabilir veya değiştirebilir. Ayrıca yerine oturttuktan sonra saat yönünde
döndürerek, makaranın tele olan baskısı arttırılabilir veya tersi yönde döndürerek
azaltılabilir.
4►Tel Kanalı: Teli takarken, telin içinden geçmesi gereken kanaldır. Tel tamburdan
çıktıktan sonra sırası ile; makaradan, kanaldan, diğer makaradan ve torca giden son
kanaldan geçmelidir. Tel, bu sıra ile geçmiyorsa yanlış takılmıştır; bu durumda telin
sürülmesi tehlikeli olabilir.
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4.8. Kaynak Telinin Takılması ve Değiştirilmesi
Makinede 0,8 – 1,0 – 1,2 ve 1,6 mm çapındaki kaynak teli kullanılabilir.
Karbon çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve özlü kaynak telleri kullanılabilir.
Kaynak telinin takılması veya değiştirilmesi sırasında aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:
►Tamburu açın. Takılacak kaynak teli makarasına göre, tamburdaki plastik parçayı
sökün veya üstüne teli takın.
►Tel makarasını, ünite teli çektiğinde tel aşağıdan çözülecek yönde takın.
►Tel makarasının yerine oturduğundan emin olun ve merkezinden sıkarak kilitleyin.
►Makine, üzerinde 1,2 mm çapına uygun tel sürme makarası ile satılır. Eğer tel çapı
1,2 mm’den farklı ise, tel sürme makarasını (önündeki vidalardan açarak) değiştirin.
►Tamburdan gelen telin düz olduğundan emin olduktan sonra (bükülmüş teller torç
spiraline takılarak sorunlara neden olabilir), tel kanalından ve makaraların arasından
geçirerek torç kanalına kadar itin.
►Torcu takın ve tel sürme butonu yardımı ile teli (tel torcun ucundan çıkana kadar)
sürün.
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BÖLÜM 5 - KULLANIM
5.1. İnvertörün Kullanımı
Bu bölümde anlatılacak makine parçaları, “Bölüm 3 – Makine ve Parçaları” (sayfa 10)
kısmından takip edilebilir.
►Şekil 1’deki 5 numaralı şase bağlantı çıkışına şase pensesini bağlayın.
►Şekil 1’deki 12 numaralı anahtarın açılıp kapatılması ile makineye elektrik (güç)
beslemesi sağlanır ya da kesilir.
UYARI: Uzun süreli kaynak işlemlerinde 5 numaralı şase bağlantı kısmı ısınabilir.
Kaynak sonrası bu parça ile ilgili herhangi bir işlem yapılacak ise, kaynak işlemi
bittikten sonra en az 30 dakika soğuması beklenmelidir. Şase pensesi, kaynak
yapılacak parçaya mümkün olan en yakın yerden bağlanmalı ve pense ile parçanın iyi
temas ettiğinden emin olunmalıdır.

5.2. Tel Sürme Ünitesinin Kullanımı
Bu bölümde anlatılacak makine parçaları, “Bölüm 3 – Makine ve Parçaları” (sayfa 10)
kısmından takip edilebilir.

5.2.1. Sinerjik Programların Seçilmesi
Sinerjik programlar, manuel (listeden seçerek) ve otomatik (kaynak yapılacak
malzemeye, kaynak telinin tipine ve gaz tipine göre) olmak üzere iki şekilde
kullanılabilir.
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Sinerjik programı otomatik ayarlamak için, 10. sayfada verilmiş olan Şekil 1’deki 8
numaralı ayar düğmesini kullanarak aşağıdaki kısma girin.

Kullanıcı burada sırası ile;
●Kaynak yapılacak
malzeme,
●Tel tipi,
●Tel çapı,
●Koruyucu gaz,
●Pulse (Darbe)
kısımlarını seçmelidir.

Seçimler yapıldıktan sonra ekranda program numarası görüldüğünde, 8 numaralı ayar
düğmesine tekrar basılarak belirlenen program kaydedilebilir, sağ veya sol ayar
düğmesine basılarak iptal edilebilir.

Sinerjik programı
listeden seçmek için,
yandaki sekmeye girerek
programlarda
gezinebilirsiniz.
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Şekil 1’deki 6 numaralı ayar düğmesi ile akım ve tel hızı kontrol edilir. Ayrıca sinerjik
programlarda bu düğmeye basarak
kısmına geçilirse, kaynak yapılacak
parçanın kalınlığı ayarlanabilir. Bu durumda sinerjik program, akım ve gerilim
değerlerini otomatik olarak ayarlayacaktır. Yapılan kaynak istenildiği gibi olmadığında,
akım ve gerilim değerleri manuel olarak ayarlanabilir. Gerilim ayarı, 7 numaralı
Gerilim Ayar Düğmesi kullanılarak yapılır.

5.2.2. Semboller ve Anlamları
Sinerjik programı seçtikten sonra aşağıdaki özellikler ayarlanmalıdır.
Torç Ayarı
Torç 2T ayarındadır. Tetiğe basınca kaynak başlar,
bırakana kadar devam eder.

Torç 2T Smart ayarındadır. Tetiğe basılı tutarken kaynak
yapar, bırakınca durur. Ayrıca tetiğe kısa süreli basıp
çekilirse, kaydedilen smart programları arasında geçiş yapar.

Torç 4T ayarındadır. Tetiğe basıp bırakınca kaynak
başlar, yeniden basıp bırakınca durur.
Kaynağı durdurmadan önce tetiğe basılı tutulursa,
krater durdurma fonksiyonu çalışır.
Torç 4T Smart ayarındadır. Tetiğe basıp bırakınca kaynak
başlar, yeniden basınca durur. Ayrıca tetiğe kısa süreli
basıp çekilirse, kaydedilen smart programları arasında
geçiş yapar.
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Endüktans Ayarı
Endüktansı yükseltmek, kaynağın daha yaygın bir yapıda
olmasını; düşürmek, daha toplu bir yapıda olmasını sağlar.
Darbe (Pulse) Ayarı
Darbe (Pulse), kaynak karakteristiğini değiştiren bir özelliktir.
Daha hassas malzemelere kaynak yapılırken tercih edilir. Düşük
ısı girdisi ve sıçramanın daha az olmasını sağlar.
Su Motoru
Su motorunun açık veya kapalı durumda olduğunu belirten
semboldür. Hava soğutmalı torç kullanılacağı zaman su motoru
kapatılmalı, kullanılmayacağı zaman açık bırakılmalıdır.
Malzeme Kalınlığı
Kaynak yapılacak malzemenin kalınlığını belirten semboldür.

5.2.3. Ayarlar

Ayarlar sekmesi,
kaynak ile ilgili
detaylı ayarların
yapılmasını sağlar.
Bu ayarlarla
ilgili bilgiler
aşağıda
verilmiştir.
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►Tel geri yanma süresi: Kaynak bitiminde tel dururken, arkı devam ettiren süre.
Süre kısa tutulursa, tel malzemeye yapışabilir. Çok uzun sürelerde ise, tel torca
yapışabilir.
►Ön gaz süresi: Kaynak başlamadan önce verilen koruyucu gazın veriliş süresini
ayarlar.
►Son gaz süresi: Kaynak işlemi bittikten sonra verilmeye devam edilen koruyucu
gazın veriliş süresini ayarlar.
►Başlangıç tel hızı: Kaynak telinin kaynak yapılacak malzemeye değerek kaynağı
başlattığı âna kadar olan sürede, telin malzemeye gidiş hızı.
►Yumuşak başlangıç: Kaynak başladıktan sonra, başlangıç tel hızından ayarlanmış tel
hızına ulaşma süresi.
►Krater doldurma süresi: Kaynak işlemi tamamlandığında, krater doldurma süresini
ayarlar.
►Krater doldurma oranı: Krater doldurma sırasında, bitiş akımının ana akıma oranını
ayarlar.
►Sıcak başlangıç oranı: Kaynak işlemine başlanırken, ana akıma sıcak başlangıç
oranında çarpan uygulanarak, kaynak işleminin daha yüksek akım değerinde
başlaması, böylelikle kaynak yapılacak soğuk malzeme ile kaynak telinin hızlıca
ısınması sağlanır.
►Su motoru durdurma: Kuru torç kullanılacağı zaman, bu ayar 1 yapılırsa su motoru
çalışmaz.
►2P Aktif: Çift darbeyi açma ve kapatma ayarı.
►2P Frekansı: Çift darbe frekansını belirler. Frekans arttıkça daha hızlı üst akım ve alt
akım değişimi olur.
►2P Doluluk oranı: Çift darbenin üst akımında kalma süresinin alt akımında kalma
süresine oranını ayarlar.
►2P Genlik: Çift darbenin üst akımı ile alt akımı arasındaki genliği ayarlar.
►Smart tetik programları: Kaynak işleminin yapıldığı veya yapılmadığı durumda,
hafızaya alınan programları akıllı tetik fonksiyonu ile çağırmaya yarar.
►Manuel tel hızı: Teli takarken, tel sürme butonu ile verilen telin hızını ayarlar.
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5.2.4. Programlar

Sinerjik programın, manuel modun ve diğer tüm ayarlamaların kaydedilmesi ve
istenildiği anda ulaşılması bu bölümden yapılır. Mevcut program (10 ayrı program)
kaydedilebilir veya önceden kaydedilmiş programlara bu ekrandan ulaşılabilir.

27

BÖLÜM 6 - BAKIM ve ONARIM
UYARI: Periyodik ve periyodik olmayan bakımlar kullanıcı tarafından, aşağıdaki
açıklamalar dikkate alınarak yapılmalıdır.
UYARI: Bakım veya onarım işlemine başlanmadan önce, makinenin elektrik güç
beslemesi kesilmelidir ve makine üzerinde herhangi bir gerilim olmadığından emin
olunmalıdır.
►Bu kılavuzda anlatılanlar farklı ya da hatalı şekilde uygulanarak; bakım, onarım veya
makinede herhangi bir modifikasyon yapılamaz.
►Olası iş kazalarını ve makinede oluşabilecek arızaları önlemek için yalnızca yetkili
kişiler tarafından bakım, onarım veya modifikasyon yapılmalıdır.
►Uygun olmayan müdahaleler sonucunda ortaya çıkabilecek teknik sorunlar
üreticinin verdiği garantinin kapsamı dışında kalabilir.
►Makine, sahip olduğu teknik özellikleri ile, bu kılavuzda belirtilenlere uygun olarak
kullanıldığında, önemli bir bakım işlemi yapılmasını gerektirmez. Bununla beraber
makinenin yüksek verimde kullanılabilmesi ve teknik ömrünün uzun olması için
aşağıda açıklanmış olan bakımlar yapılmalıdır.
►Aşağıda belirtilen periyotlar, cihazda herhangi bir teknik sorun yaşanmamış olması
durumunda geçerlidir. Makinenin kullanım sıklığına, çalışma ortamının yoğunluğuna
ve kirliliğine göre belirtilen periyotlar kısaltılabilir.

6.1. Periyodik Bakımlar
6.1.1. Günlük Bakım
►Makine çalıştırılmadan önce, elektrik güç besleme kablosu ve kaynak kabloları
gözle kontrol edilmelidir. Kablolarda ezilme, soyulma veya kopma varsa servise haber
verilmelidir.
►Kaynak kablolarının ve torcun bağlantı uçlarının sıkı ve uygun olup olmadığı kontrol
edilmelidir, gevşek ise sıkılmalıdır.
►Günlük bakım, kaynak işlemini yapacak kişi tarafından yapılmalıdır.
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6.1.2. Üç Aylık Bakım
►Ezilen, yıpranan veya kopan kablo veya kordonların bakımı yapılmalı, gerekiyorsa
yenileriyle değiştirilmelidir.

6.1.3. Altı Aylık Bakım
►Elektrik güç besleme bağlantı uçları kontrol edilmeli, gevşekse sıkılmalıdır.
►Yan kapaklar açılarak, buradaki tüm enerji bağlantı uçları sıkıştırılmalıdır.
►Makinenin kaporta ve diğer kısımlarında ulaşılabilir bütün cıvata ve somunlar
kontrol edilmeli, gevşek olanlar sıkılmalıdır.
►Makinenin içinde biriken toz, basınçlı kuru hava ile temizlenmelidir. Makine çok
kirli ortamlarda kullanılıyorsa, bu temizlik altı aydan kısa süreli periyotlarda
yapılmalıdır.
►Soğutma sıvısı sert olmayan (kireç içermeyen) su ile değiştirilmeli, mevsim
koşullarına göre donmayı engellemek için, Bölüm 4.5.’te belirtilen oranda antifriz
eklenmelidir.

6.2. Periyodik Olmayan Bakımlar
►Torç üzerindeki sarf malzemeler düzenli olarak temizlenmeli, gerekiyorsa
değiştirilmelidir.
►İyi bir kaynak kalitesi için, kaynak teli paslanmış veya korozyona uğramış ise,
yenisiyle değiştirilmelidir.
►Makinenin üzerindeki
temizlenmelidir.

etiketler kirlenmiş
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ve okunmakta

zorlanılıyor ise

6.3. Olası Sorun ve Hatalar
SORUN
Tel sürme makaraları
dönüyor,
tel ilerlemiyor.

Düzensiz tel sürüyor.

Ark başlamıyor.
Uzun ve dengesiz ark.
Güçsüz ark.
Damlacıklar sıçrıyor.

Yetersiz kaynak dolgusu.

OLASI NEDENLER
●Tel sürme makaralarını bastıran baskı yayı yerinde

değildir ya da gevşektir.
●Torç kablosu aşırı bükülmüş ya da kablo içindeki
kanal tıkanmıştır.
●Kontak meme tıkalıdır.
●Kullanılan tel çapına göre tel sürme makarasında
yanlış kanal kullanılmıştır.
●Tel, makara kanalına oturmamıştır.
●Uygun kaynak teli kullanılmamıştır.
●Kontak meme deforme olmuştur.
●Tel sürme makaralarının arası kirlenmiş ya da
aşınmıştır.
●Tel sürme makarasında yanlış kanal kullanılmıştır.
●Torç içindeki spiral tıkanmıştır.
● Uygun kaynak teli kullanılmamıştır.
●Şase bağlantısı uygun şekilde yapılmamıştır.
●Kontak meme deforme olmuştur.
●Kaynak gerilimi; tel çapı ve tel sürme hızına göre
yüksek değerdedir.
● Kaynak gerilimi; tel çapı ve tel sürme hızına göre
düşük değerdedir.
●Gerilim çok yüksektir.
●Gaz kalkanı (nozul) yeterince temizlenmemiştir.
●Tel hızı yanlış ayarlanmıştır.
●Kaynak hızı olması gerekenden yüksektir.
●Kaynak hızına göre tel sürme hızı düşüktür.
●Tel çapı yapılan işe uygun değildir.
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KAYNAK HATALARI
Gözenekli kaynak.

OLASI NEDENLER
●Gaz seviyesi çok az ya da çok fazladır.
●Sıçrayan damlacıklar gaz kalkanı (nozul) içinde

Bozuk kaynak dolgusu.

Düzgün olmayan kaynak.
Nüfuz etme yetersiz.

birikip, yetersiz gaz akışına neden olmaktadır.
●Kaynak ortamındaki hava akımı koruyucu gazı
etkisiz kılmaktadır.
●Torcun ucu ile kaynak yapılan malzeme arasındaki
uzaklık fazladır ya da torç hatalı kullanılmaktadır.
●Kaynak yapılan malzeme nemli, yağlı, paslı ya da kirli
olabilir.
●Yanlış koruyucu gaz kullanılmıştır.
●Düzensiz kullanım ya da yanlış kontak meme
kullanımı.
●Gerilimin düşük olması.
●Düzensiz kaynak hızı.
●Gerilim değerine oranla tel hızı çok fazladır.
●Kaynak hızı çok düşüktür.
●Gerilime oranla
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tel sürme hızı çok düşüktür.

6.3.1. Hata Mesajları ve Anlamları
HATA
MESAJI
E - 3001

ANLAMI

YAPILMASI GEREKEN

Yüksek IGBT sıcaklığı

E - 3002

Yüksek diyot sıcaklığı

E - 3003
E - 3004
E - 3005

Kaynak çıkışı yüksek gerilim
Kaynak çıkışı yüksek akım
Elektrik faz hatası

E - 3006
E - 3007

Akım sensörü arızası
5V sensör beslemesi
düşük gerilim
5V sensör beslemesi
yüksek gerilim
IGBT sensöründe aşırı akım
IGBT sensöründe kısa devre
Diyot sensöründe aşırı akım
Diyot sensöründe kısa devre

Kaynak işlemi bırakılmalı ve
makinenin soğuması beklenmeli.
Daha düşük rejimde kaynak
yapılmalı. Buna rağmen hata
mesajı tekrarlanıyorsa servise
başvurulmalı.
Kaynak işlemi bırakılmalı ve
makinenin soğuması beklenmeli.
Daha düşük rejimde kaynak
yapılmalı. Buna rağmen hata
mesajı tekrarlanıyorsa servise
başvurulmalı.
Servise başvurulmalı.
Servise başvurulmalı.
Bağlantılar kontrol edilmeli.
Bağlantılar olması gerektiği gibi
görünüyor fakat hata mesajı
tekrarlanıyorsa servise
başvurulmalı.
Servise başvurulmalı.
Servise başvurulmalı.

E - 3008
E - 3009
E - 3010
E - 3011
E - 3012
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Servise başvurulmalı.
Servise başvurulmalı.
Servise başvurulmalı.
Servise başvurulmalı.
Servise başvurulmalı.

BÖLÜM 7 - SERVİS ve YEDEK PARÇA
Yetkili servis ve yedek parça tedarikinin yapılabileceği adres ve iletişim
bilgileri aşağıda verilmiştir.
Bu kılavuzda anlatılanlarla ilgili olarak da, aşağıdaki telefon ya da e-posta
adresini kullanarak firmamız ile iletişim kurabilirsiniz.

NURİŞ Teknoloji ve Makine San.Tic. A.Ş.
Ahi Evran OSB Mah., Babürşah Cad., No: 2 06935 Sincan / ANKARA

Tel: +90 312 267 58 60
e-posta: info@nuris.com.tr

Satın almış olduğunuz LN500 Sinerjik kaynak makinesi ile ilgili herhangi bir
hukuki sorun olması durumunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın her yıl
aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Ankara Tüketici Sorunları İl
Hakem Heyeti veya Ankara Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
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