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DOCENIAMY TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!
Gratulujemy zakupu nowego produktu firmy Thermal Dynamics. Jesteśmy dumni, że jesteś 
naszym klientem i postaramy się zapewnić ci najlepsze w przemyśle usługi i niezawodność. 
Ten produkt jest objęty obszerną gwarancją i ogólnoświatową siecią usług.
Aby skontaktować się z swoim najbliższym dystrybutorem lub agencją usługową zadzwoń na 
numer 1-800- 426-1888 lub odwiedź naszą stronę internetową www.thermal-dynamics.com.

Celem niniejszej instrukcji obsługi jest poinstruowanie użytkownika o prawidłowym użytkowaniu 
i obsłudze produktu Thermal Dynamics.
Twoje zadowolenie z tego produktu i jego bezpiecznej obsługi jest naszym ostatecznym celem. 
Dlatego należy poświęcić czas na przeczytanie całej instrukcji, szczególnie zasady bezpie-
czeństwa. Pomoże to uniknąć potencjalnych sytuacji niebezpiecznych, które mogą zaistnieć 
podczas pracy tego produktu.

ZNAJDUJESZ SIĘ W DOBRYM TOWARZYSTWIE!
Marka wyboru ogólnoświatowych wykonawców i producentów.
Thermal Dynamics jest globalną marką produktów do ręcznego i automatycznego cięcia pla-
zmowego firmy Victor Technologies, Inc.

Odróżniamy się od naszych konkurentów tym, że nasze produkty są wiodące na rynku i nieza-
wodne, które wytrzymały próbę czasu.
Szczycimy się naszymi innowacjami technicznymi, konkurencyjnymi cenami, znakomitymi do-
stawami, pierwszorzędną obsługą klienta i pomocą techniczną wraz z doskonałością procesu 
sprzedaży i specjalistycznym marketingiem.

Nade wszystko, jesteśmy zaangażowani w technologicznym rozwoju zaawansowanych produk-
tów w celu osiągnięcia bezpieczniejszego środowiska roboczego w przemyśle spawalniczym.



! OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem montażu, obsługi lub prac serwisowych należy przeczy-
tać i zrozumieć całą instrukcję oraz procedury bezpieczeństwa pracodawcy. 
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producenta, producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za jego stosowanie.
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ROZDZIAŁ 1:  
INFORMACJE OGÓLNE

1.01 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
Wszędzie w niniejszej instrukcji są stosowane uwagi, przestrogi 
i ostrzeżenia, aby wyróżnić ważne informacje. Te wyróżnienia 
są sklasyfikowane w następujący sposób:

UWAGA

Operacja, procedura lub informacja wprowadza-
jąca, która wymaga dodatkowego nacisku lub jest 
pomocna w sprawnej obsłudze systemu.

PRZESTROGA

Procedura, która, jeśli nie jest stosownie prze-
strzegana, może spowodować uszkodzenie 
urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Procedura, która, jeśli nie jest stosownie prze-
strzegana, może spowodować obrażenia ciała 
operatora lub innych osób znajdujących się w 
strefie obsługi.

1.02 Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA

OBSŁUGA I PRACE KONSERWACYJNE URZĄ-
DZENIA DO CIĘCIA PLAZMOWEGO MOGĄ BYĆ 
NIEBEZPIECZNE I GROŹNE DLA TWOJEGO 
ZDROWIA.
Cięcie plazmowe wytwarza intensywne emi-
sje elektromagnetyczne, które mogą zakłócać 
właściwe działanie rozruszników serca, apa-
ratów słuchowych lub innego elektronicznego 
sprzętu medycznego. Osoba, która pracuje 
blisko operacji cięcia plazmowego powinna 
skonsultować się ze swoim specjalistą służby 
zdrowia i producentem sprzętu medycznego, 
aby określić, czy istnieje niebezpieczeństwo. 
 
Aby zabezpieczyć się przed możliwym obraże-
niem ciała, przed użyciem urządzenia należy 
przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkie 
ostrzeżenia, zasady bezpieczeństwa i instrukcje. 
W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skon-
taktować się z swoim lokalnym dystrybutorem lub 
zadzwonić, nr telefonu 1-603-298-5711.

GAZY I DYMY SPAWALNICZE

Gazy i dymy spawalnicze wytwarzane podczas procesu cięcia 
plazmowego mogą być niebezpieczne i groźne dla twojego 
zdrowia. 

• Utrzymuj wszystkie dymy spawalnicze i gazy z dala od 
strefy oddychania. Utrzymuj głowę z dala od smugi dymu 
spawalniczego.

• Użyj maski gazowej z zasilaniem powietrza, jeżeli wenty-
lacja nie jest w stanie usunąć wszystkich gazów i dymów 
spawalniczych.

• Rodzaje dymów spawalniczych i gazów emitowanych 
przez łuk plazmy zależą od rodzaju użytego metalu, 
powłoki na metalu i zastosowanego procesu. Trzeba 
być bardzo ostrożnym podczas cięcia lub spawania 
każdego metalu, który może zawierać jeden lub więcej 
następujących pierwiastków:

  Antymon  Chrom  Rtęć  
 Arsen   Kobalt  Nikiel  
 Bar  Miedź   Selen   
 Beryl  Miedź   Srebro  
 Kadm  Mangan   Wanad

• Zawsze czytaj Karty Charakterystyki Substancji Niebez-
piecznych (MSDS), które powinny być dostarczone z 
materiałem, który używasz. Te karty MSDS dostarczają 
informacje dotyczące rodzaju i ilości dymów i gazów, 
które mogą być niebezpieczne dla twojego zdrowia.

• Informacje dotyczące sposobu badania dymów spawal-
niczych i gazów na stanowisku pracy można znaleźć w 
punkcie 1, Ustęp 1.03 w niniejszej instrukcji.

• Użyj specjalnego sprzętu, takiego jak stoły do cięcia z 
usuwaniem dymów spawalniczych i gazów przez odsy-
sanie lub z użyciem wody.

• Nie używaj palnika plazmowego w strefie, gdzie znajdują 
się gazy lub materiały palne lub wybuchowe.

• Z oparów rozpuszczalników chlorowanych i środków 
czyszczących wytwarzany jest gaz toksyczny, fosgen. 
Usuń wszystkie źródła tych oparów.

• Ten produkt, gdy jest stosowany do spawania lub cięcia 
wytwarza dymy spawalnicze lub gazy, które zawierają 
związki chemiczne znane w stanie Kalifornia, jako gazy, 
które spowodowały wady wrodzone i w niektórych przy-
padkach, nowotwór.
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PORAŻENIE ELEKTRYCZNE

Porażenie elektryczne może spowodować obrażenia ciała lub 
śmierć. Łuk plazmowy przebiegający w warunkach wysokiego 
napięcia wytwarza wysoki poziom energii elektrycznej. Ta 
energia elektryczna może spowodować ciężkie lub śmiertel-
ne porażenie operatora lub innych osób znajdujących się na 
stanowisku pracy.

• Nigdy nie dotykaj żadnych części znajdujących się "pod 
napięciem" lub "gorących."

• Noś ubranie ochronne i suche rękawice. Izoluj siebie 
od elementów roboczych lub innych części obwodu 
spawalniczego.

• Napraw lub wymień wszystkie części zużyte lub uszko-
dzone.

• Szczególną ostrożność należy zachować, gdy stanowi-
sko pracy jest mokre lub wilgotne.

• Instaluj i utrzymuj urządzenie według przepisów NEC, 
zobacz poz. 9 w podsekcji 1.03, Wydawnictwa.

• Odłącz źródło zasilania przed rozpoczęciem wykonywa-
nia wszelkich prac serwisowych lub naprawczych.

• Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji zawartych 
w Instrukcji obsługi.

POŻAR I WYBUCH

Pożar i wybuch może być spowodowany gorącym żużlem, 
iskrą lub łukiem plazmy.

• Upewnij się, że na stanowisku pracy nie ma materiałów 
łatwopalnych lub palnych. Wszelkie materiały, których 
nie można usunąć, muszą być zabezpieczone.

• Usuwaj poprzez wentylację wszystkie palne lub wybu-
chowe opary ze stanowiska pracy.

• Nie wykonuj cięcia lub spawania pojemników, które 
mogą zawierać pozostałości materiałów łatwopalnych.

• Zapewnij dozór pożarowy, w przypadku pracy w strefie, 
w której może istnieć zagrożenie pożarowe.

• Podczas cięcia pod wodą lub w przypadku użycia stołu 
wodnego może wytwarzać się wodór, który może zostać 
uwięziony pod elementami aluminiowymi. NIE wykonuj 
cięcia aluminium pod wodą lub na stole wodnym, dopóki 
wodór nie zostanie usunięty lub rozproszony. Uwięziony 
wodór może zapalić się, powodując eksplozję.

HAŁAS

Nadmierny hałas może spowodować długotrwałą utratę słuchu. 
Proces łuku plazmowego może powodować poziom hałasu, 
który przekracza bezpieczne wartości graniczne. Musisz 
zabezpieczyć swoje uszy przed nadmiernym hałasem, aby 
zabezpieczyć się przed stałą utratą słuchu.

• Aby chronić twój słuch przed nadmiernym hałasem, noś 
wtyczki ochronne ucha i/lub nauszniki. Chroń innych na 
stanowisku pracy.

• Poziom hałasu należy zmierzyć, aby upewnić się, czy 
ilość decybeli (dźwięk) nie przekracza poziomów bez-
piecznych.

• Informacje dotyczące sposobu badania dymów spawal-
niczych i gazów na stanowisku pracy można znaleźć w 
punkcie 1 w podsekcji 1.03 niniejszej instrukcji.

PROMIENIOWANIE EMITOWANE PRZEZ ŁUK 
PLAZMY

Promieniowanie emitowane przez łuk plazmy może zranić two-
je oczy i poparzyć skórę. Proces łuku plazmowego wytwarza 
bardzo silne promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone. To 
promieniowanie łuku może uszkodzić twoje oczy i poparzyć 
skórę, jeżeli nie jesteś stosownie zabezpieczony.

• Aby chronić swoje oczy, zawsze noś hełm spawalniczy 
lub osłonę. Zawsze noś także okulary ochronne z bocz-
nymi osłonami, gogle lub inne środki ochrony oczu.

• Noś rękawice spawalnicze i stosowną odzież, aby chro-
nić swoją skórę przed promieniowaniem generowanym 
przez łuk i iskrami.

• Utrzymuj hełm i okulary ochronne w dobrym stanie. 
Wymień szkła spawalnicze, gdy ulegną pęknięciu, wy-
kruszeniu lub zabrudzeniu.

• Chroń innych znajdujących się w strefie roboczej przed 
promieniowaniem łuku. Używaj butów ochronnych, 
ekranów lub osłon.

• Używaj odcieni szkła spawalniczego ochronnego według 
poniższych wskazań podanych w ANSI/ASC Z49.1:

  Minimalny odcie Sugerowany 
 Prąd łuku  ochronny Nr. odcień No.
 Mniej niż 300* 8 9

 300 - 400* 9 12

 400 - 800* 10 14

*  Te wartości mają zastosowanie tam, gdzie rze-
czywisty łuk jest wyraźnie widzialny. Doświadcze-
nie pokazuje, że można użyć jaśniejszych filtrów, 
gdy łuk jest ukryty przez obrabiany przedmiot.

  !   OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje 
chemiczne, w tym ołów, które w Stanie Kalifornia 
znane są z tego, że powodują wady wrodzone 
oraz są w inny sposób szkodliwe dla rozrodu. Po 
pracy umyć ręce. 
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1.03 Publikacje
Więcej informacji można znaleźć w następujących normach 
lub ich najnowszych nowelizacjach:

1. NORMĘ OSHA, SAFETY AND HEALTH STANDARDS, 
29CFR 1910, (BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE, 
29CFR 1910), MOżNA uZYSkAć OD kIEROWNIkA DOkuMENTACjI, 
BIuRO RZąDOWE uSA, WASZYNgTON, D.C. 20402

2. Normę ANSI Standard Z49.1, SAFETY IN WELDING 
AND CUTTING (BEZPIECZEŃSTWO W PROCESIE 
SPAWANIA I CIĘCIA), można uzyskać od amerykań-
skiego towarzystwa spawalniczego American Welding 
Society, 550 N.W. LeJeune Rd, Miami, FL 33126

3. Normę NIOSH, SAFETY AND HEALTH IN ARC WE-
LDING AND GAS WELDING AND CUTTING (BEZPIE-
CZEŃSTWO I ZDROWIE W PROCESIE SPAWANIA 
ŁUKOWEGO I CIĘCIA), można uzyskać od kierownika 
dokumentacji, Biuro rządowe USA, Waszyngton, D.C. 
20402

4. Normę ANSI Standard Z87.1, SAFE PRACTICES FOR 
OCCUPATION AND EDUCATIONAL EYE AND FACE 
PROTECTION (BEZPIECZNE PROCEDURY WYCHO-
WAWCZE I ZAWODOWE DOTYCZĄCE OCHRONY 
TWARZY I OCZU), można uzyskać z Amerykańskiego 
Instytutu Normalizacji American National Standards 
Institute, 1430 Broadway, Nowy York, NY 10018

5. Normę ANSI Standard Z41.1, STANDARD FOR MEN'S 
SAFETY-TOE FOOTWEAR (NORMA DLA MĘSKIEGO 
OBUWIA OCHRONNEGO), można uzyskać z Amery-
kańskiego Instytutu Normalizacji American National 
Standards Institute, 1430 Broadway, Nowy York, NY 
10018

6. Normę ANSI Standard Z49.2, FIRE PREVENTION 
IN USE OF CUTTING AND WELDING PROCESSES 
(OCHRONA PPOŻ. PRZY ZASTOSOWANIU PROCE-
SÓW SPAWANIA I CIĘCIA), można uzyskać z Ame-
rykańskiego Instytutu Normalizacji American National 
Standards Institute, 1430 Broadway, Nowy York, NY 
10018

7. Normę AWS Standard A6.0, WELDING AND CUTTING 
CONTAINERS WHICH HAVE HELD COMBUSTIBLES 
(SPAWANIE I CIĘCIE POJEMNIKÓW, W KTÓRYCH 
PRZECHOWYWANO MATERIAŁY PALNE), można 
uzyskać od amerykańskiego towarzystwa spawalni-
czego American Welding Society, 550 N.W. LeJeune 
Rd, Miami, FL 33126

8. Normę NFPA Standard 51, OXYGEN-FUEL GAS 
SYSTEMS FOR WELDING, CUTTING AND ALLIED 
PROCESSES (SYSTEMY PALIWA GAZOWEGO-
-TLENU DO SPAWANIA I CIĘCIA ORAZ PROCESÓW 
TOWARZYSZĄCYCH), można uzyskać od narodowego 
towarzystwa ochrony p-poż. National Fire Protection 
Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

9. Normę NFPA Standard 70, NATIONAL ELECTRICAL 
CODE (PRZEPISY NARODOWE W DZIEDZINIE 
ELEKTRYCZNEJ), można uzyskać od narodowego 
towarzystwa ochrony p-poż. National Fire Protection 
Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

10. Normę NFPA Standard 51B, CUTTING AND WELDING 
PROCESSES (PROCES SPAWANIA I CIĘCIA), można 
uzyskać od narodowego towarzystwa ochrony p-poż. 
National Fire Protection Association, Batterymarch Park, 
Quincy, MA 02269

11. Normę CGA Pamphlet P-1, SAFE HANDLING OF COM-
PRESSED GASES IN CYLINDERS (BEZPIECZNA 
OBSŁUGA BUTLI Z GAZAMI SPRĘŻONYMI), można 
uzyskać od towarzystwa gazów sprężonych Compres-
sed Gas Association, 1235 Jefferson Davis Highway, 
Suite 501, Arlington, VA 22202

12. Normę CSA Standard W117.2, CODE FOR SAFETY IN 
WELDING AND CUTTING (PRZEPISY BEZPIECZEŃ-
STWA W PROCESIE SPAWANIA I CIĘCIA), można uzy-
skać od kanadyjskiego towarzystwa normalizacyjnego 
Canadian Standards Association, Standards Sales, 178 
Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario, Canada M9W 
1R3 

13. Broszurę NWSA, WELDING SAFETY BIBLIOGRAPHY 
(BIBLIOGRAFIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA 
SPAWANIA) można uzyskać od towarzystwa dostaw 
spawalniczych National Welding Supply Association, 
1900 Arch Street, Philadelphia, PA 19103 

14. Normę American Welding Society Standard AWSF4.1, 
RECOMMENDED SAFE PRACTICES FOR  PREPA-
RATION FOR WELDING AND CUTTING OF CONTA-
INERS AND PIPING THAT HAVE HELD HAZARDOUS 
SUBSTANCES (ZALECANE PRAKTYKI BEZPIECZEŃ-
STWA DOTYCZĄCE SPAWANIA I CIĘCIA POJEM-
NIKÓW I RUROCIĄGÓW, KTÓRE OBSŁUGIWAŁY 
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE), można uzyskać od 
amerykańskiego towarzystwa spawalniczego American 
Welding Society, 550 N.W. LeJeune Rd, Miami, FL 
33126 

15. Normę ANSI Standard Z88.2, PRACTICE FOR RESPI-
RATORY PROTECTION (PROCEDURA POSTĘPOWA-
NIA W OCHEONIE DRÓG ODDECHOWYCH), można 
uzyskać z Amerykańskiego Instytutu Normalizacji 
American National Standards Institute, 1430 Broadway, 
Nowy York, NY 10018
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1.04 Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji jest zgodne z wszystkimi obowiązującymi aspektami i przepisami "Dyrektywy w 
sprawie niskiego napięcia" (2006/95 WE) i z krajowym ustawodawstwem wydanym do wprowadzania w życie tej Dyrektywy.

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji jest zgodne z wszystkimi obowiązującymi aspektami i przepisami "Dyrektywy EMC" 
(Dyrektywa Rady Europejskiej) (89/336 EWG) i z krajowym ustawodawstwem wydanym do wprowadzania w życie tej Dyrektywy.

Producent:  Victor Technologies International Inc.        
 Adres:  16052 Swingley Ridge Road        
   Suite 300          
   Chesterfield, MO 63033  U.S.A.

Rodzaj sprzętu:  Cięcie plazmowe 

Model /Numer:  Auto-Cut 300 XT

Numer seryjny:  Numery seryjne są unikalne dla każdej indywidualnej części urządzenia i zawierają szczegóły doty-
czące opisu, części wykorzystanych do produkcji urządzenia i datę produkcji.

Data wprowadzenia na rynek: 18 Kwiecień 2013

Klasyfikacja: Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji posiada Klasę A i jest przeznaczone do użytku przemysłowego.

! OSTRZEŻENIE
To urządzenie klasy A nie jest przeznaczone do stosowania w miejscach osiedli ludzi, w których energia elektrycz-
na jest dostarczana przez publiczne sieci zasilające niskiego napięcia.  Potencjalnie mogą pojawić się trudności 
w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej w tych miejscach, z powodu zakłóceń przewodzonych jak i 
wypromieniowanych.

Produkt jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wieloma normami i wymaganiami technicznymi. Wśród nich są:

Norma zharmonizowana dyrektywy EMC

 EN 60974-10:2007 Sprzęt do spawania łukowego - Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektroma (EMC) 

Zharmonizowane normy "Dyrektywa niskonapięciowa"

 EN 60974-1:2012 Sprzęt do spawania łukowego - Część 1: Spawalnicze źródła energii. (Zastępuje standardowy EN 60974-
1:2005)

Obszerna weryfikacja projektu produktu, jaką przeprowadza się na urządzeniach produkcyjnych stanowi część rutynowego 
procesu projektowania i produkcji. Ma to na celu upewnienie się, że produkt jest bezpieczny, gdy jest stosowany zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji i odnośnymi normami przemysłowymi i funkcjonuje według specyfikacji.  Rygory-
styczne testowanie jest włączone do procesu produkcyjnego, aby upewnić się, że wyprodukowany produkt spełnia lub przekracza 
wszystkie specyfikacje projektowe.

Victor Technologies wytwarza produkty od ponad 30 lat i 
kontynuuje produkcję w celu osiągnięcia perfekcji w naszej 
dziedzinie produkcji.

Przedstawiciel odpowiedzialny za produkcję:

Steve Ward  Wice Prezes na Europę i Dyrektor Generalny

Adres: Victor Technologies International Inc.  
  Europa Building      
  Chorley N Industrial Park    
  Chorley, Lancashire,    
  England PR6 7BX

Data: 16 Styczeń 2014 

   Steve Ward   
Imię i nazwisko

    Wice Prezes na Europę i Dyrektor Generalny  
 (Położenie)

(Podpis)
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Klasyfikacja: Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji posiada Klasę A i jest przeznaczone do użytku przemysłowego.

!  OSTRZEŻENIE
To urządzenie klasy A nie jest przeznaczone do stosowania w miejscach osiedli ludzi, w których energia elektrycz-
na jest dostarczana przez publiczne sieci zasilające niskiego napięcia.  Potencjalnie mogą pojawić się trudności 
w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej w tych miejscach, z powodu zakłóceń przewodzonych jak i 
wypromieniowanych.
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1.05 Oświadczenie w sprawie gwarancji
OGRANICZONA GWARANCJA: Victor Technologies, Inc. (w dalszej części "Thermal") gwarantuje, że jego produkt będzie wolny od 
wad wykonania lub materiałowych. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności w stosunku do tej gwarancji w okresie, który ma 
zastosowanie do produktu Thermal, jak podano niżej, Thermal za powiadomieniem i po udowodnieniu, że produkt został składowany, 
zainstalowany, użytkowany i utrzymywany zgodnie z specyfikacjami, instrukcjami, zaleceniami i uznanymi standardowymi praktykami 
przemysłowymi i nie podlegał niewłaściwemu używaniu, naprawie, niedbałości, zmianie lub wypadkowi, naprawi takie wady przy pomocy 
stosownej naprawy lub wymiany, przy wyłącznej opcji Thermal, jakikolwiek komponent lub część produktu, które Thermal określił, jako 
wadliwe.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I WYSTĘPUJE ZAMIAST GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB 
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Thermal, w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za szkody specjalne lub 
szkody pośrednie, takie jak, między innymi szkody lub straty zakupu lub wymiany towarów lub za roszczenia klientów (w dalszej części 
"Kupujący") za zakłócenie usługi. Środki zaradcze Kupującego przedstawione tutaj są wyłączne i zobowiązanie Thermal w odniesieniu 
do każdej umowy lub w odniesieniu do takich spraw, jak wydajność lub naruszenie umowy powstałe w związku z produkcją, sprzedażą, 
dostawą, odprzedażą lub użytkowaniem wszelkich towarów dostarczonych przez Thermal czy powstałe z umowy, zaniedbywania, czynu 
niedozwolonego lub w ramach każdej gwarancji lub w innym trybie, nie powinna, za wyjątkiem wyraźnie podanych tutaj, przekroczyć 
ceny towarów, na podstawie której opiera się odpowiedzialność. 

NINIEJSZA GWARANCJA STAJE SIĘ NIEWAŻNA, JEŻELI STOSOWANE SĄ CZĘŚCI ZAMIENNE LUB STOSOWANE SĄ 
AKCESORIA, KTÓRE MOGĄ POGARSZAĆ BEZPIECZEŃSTWO LUB WYDAJNOŚĆ KAŻDEGO PRODUKTU THERMAL. 

NINIEJSZA GWARANCJA JEST NIEWAŻNA, JEŻELI PRODUKT ZOSTAŁ SPRZEDANY PRZEZ OSOBĘ NIEUPOWAŻNIONĄ. 

Okresy ograniczonej gwarancji dla tego produktu są następujące: Maksymalnie trzy (3) lata od daty sprzedaży autoryzowanemu 
dystrybutorowi i maksymalnie dwa (2) lata od daty sprzedaży przez takiego dystrybutora Kupującemu i z dalszymi ograniczeniami 
dotyczącymi okresu dwóch (2) lat (zobacz karta poniżej).

  Części Robocizna

Zasilacze elektryczne i komponenty AutoCut© oraz UltraCut© 2 Lata  1 Rok 

   Palnik i przewody

Palnik XTTM / XTTM-301 (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych) 1 Rok 1 Rok

Naprawa/Części zamienne   90 Dni 90 Dni 

Naprawy gwarancyjne lub żądania wymiany wysuwane w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji muszą być przedłożone 
przez autoryzowaną jednostkę naprawczą Thermal Dynamics® w ciągu trzydziestu (30) dni naprawy. Żadne koszty trans-
portu dowolnego rodzaju nie zostaną zwrócone w ramach niniejszej gwarancji. Opłaty transportowe za wysyłkę produktu do 
autoryzowanego punktu naprawy gwarancyjnej opłaca klient. Zwrot wszystkich towarów odbędzie się na koszt i ryzyko klienta. 
Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie poprzednie gwarancje Thermal.

Skuteczne 23 Październik 2012 
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ROZDZIAŁ 2: DANE TECHNICZNE

2.01 Opis ogólny systemu
Typowa konfiguracja systemu Auto-Cut 300 XT™ obejmuje:

• Jeden zestaw zasilacza elektrycznego
• Ogólnym celem cięcia plazmowego latarkę z podłączeniem przewodów
• Zestaw części zamiennych palnika

Komponenty są podłączane w czasie instalacji.

2.02 Zasilacz systemu cięcia plazmowego
Zasilacz zapewnia prąd konieczny do operacji cięcia. System zasilania elektrycznego posiada również funkcję mo-
nitorowania wydajności systemu oraz funkcję chłodzenia i wymuszonego obiegu cieczy chłodzącej przepływającej 
przez palnik i przewody.

2.03 Palnik do cięcia plazmowego
Palnik dostarcza kontrolowany prąd potrzebny do przepływu przez łuk główny, który powoduje cięcie metalu.

2.04 Rozmieszczenie systemu

O

Arc rozrusznik / 
gazu moduł 

sterujący
(GCM-1000XT)

Pilot powrót

Ujemny

Przewody zasilania chłod.

Powrót płynu chłod.

Kabel sterowania

CNC

Kabel 
sterowania

P

A

B

C

D

E

K F

Art # A-11902PL_AB

F1

Kabel CNC Palnik

Rura pozycyjna

G: Latarka zestaw linii, ekranowany
      - Zasilanie płynu chłodzącego 
          z wynikiem negatywnym
      - Powrót płynu chłodzącego 
      - Przewód powrotny pilota 
      - Gazu plazmowego
      - Gaz osłonowy

Przewód roboczy Praca

Zasilanie główne

Przewód 
Masowy

Zasilacz
systemu

Auto-Cut 300XT

2.05 Specyfikacje i wymagania elektryczne

Systemy 300 Amp

Specyfikacje i cechy projektowe systemu Auto-Cut 300 XT™
Maks. OCV (U0) 425 vdc
Minimalny prąd wyjściowy 5 A
Maks. prąd wyjściowy 300 A
Wyjściowy napięcie 60 - 180 vdc
Wartości znamionowe cyklu 
pracy

100% @ 300A, 200V, (60kW),

Temperatura otoczenia 
znamionowych cyklu pracy

104F° (40°C) 

Zakres roboczy 14°F do 122°F (-10°C do + 50°C)
Współczynnik mocy Wyjście 0.93 @ 300 A DC
Chłodzenie Wymuszone chłodzenie powietrzem 

(Klasa F) 
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Układ zasilania Auto-Cut 300 XT™

Wejście Moc 
wejściowa Prąd Sugerowane rozmiary (patrz uwaga)

Napięcie Częstotliwość 3-fazy 3-fazy Bezpiecznik 
(A) Drut (AWG) Drut (mm2)

(Napięcie) (Hz) (kVA) (A) 3-fazy 3-fazy 3-fazy
380 50/60 63 97 150 #4 25

IEC 380 50/60 71 110 150 #4 25
Uwaga

* Sugerowany rozmiar przewodu w oparciu o USA NFPA 70 National Electrical Code edycja 2011, 
opublikowany przez National Fire Prevention Association. Klasy obciazenia pochodza z tabeli 400.5(A)
(2) dla przewodu gietkiego do niektórych rodzajów obciazenia znamionowego przy 75°C, w tempe-
raturze otoczenia do 30°C.  Korzystanie z przewodów o mniejszej klasie temperaturowej lub innej 
izolacji moze wymagac zastosowania przewodów wiekszego rozmiaru.  Obnizona moc znamionowa 
dla wyzszej temperatury otoczenia.  
Sa to tylko sugestie.  Wlasciwy ostateczny rodzaj i rozmiar okablowania musi byc zawsze zgodny z 
przepisami lokalnymi i krajowymi, które maja zastosowanie w miejscu uzytkowania.
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2.06 Rozmiary zasilania elektrycznego

Art # A-11918

40.6 inch 
1031.2 mm

27.5 inch 
698.5 mm

55 inch
1397 mm

610 lb / 277 kg
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2.07 Rozmiary zasilania elektrycznego

Art # A-11919PL

Kontrolka zasilania 
sieciowego AC

Ujemny powrotny

Filtr płynu chłodzącego

C.C.M.

Wyłączniki 

Otwarcie dla klientów 
moc wejściowa

Powrót płynu chłodzącego 

Przewody zasilania chłodziwa

Opcjonalne 
porty klienta 

Wiersz dla pilota

Przewodzie roboczym

Bezpiecznik

J56 sterowania gazem
J58 Zapłonnik łuku

J15 do sterowania CNC

J59 do Zapłonnik łuku

J55 do sterowania gazem
J54 TSC/Comm

Gaz plazmowy - W

Wody - W

Gaz osłonowy - W

Zainstalowany fabrycznie 
masy(F)

Opcjonalne porty klienta 

Uziemienie systemu

Wybór gazu przełącznik
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2.08 Rozmiary zasilania elektrycznego
Klient dostarczy wszystkie regulatory przepływu i ciśnienia gazu. Gazy muszą być wysokiej jakości. Regulatory 
ciśnienia powinny być dwustopniowe i zainstalowane w odległości 3 metrów od konsoli gazu.  

Układ zasilania Auto-Cut 300 XT™:  Ciśnienia i przepływy gazu oraz wymagania dotyczące jakości
Gaz Jakość Minimalne ciśnienie Przepływ

O2 (Tlen) Czystość 99,5% (Ciecz 
zalecana)

120 psi 
8.3 bar / 827 kPa

200 stóp sześciennych na godzinę 
(5700 l/godz.)

N2 (Azot)
Czystość 99,5% (Ciecz 
zalecana) <1000 ppm 

O2,  <32 ppm H2O)

120 psi 
8.3 bar / 827 kPa

300 stóp sześciennych na godzinę 
(8496 l/godz.)

Sprężone powietrze 
lub powietrze z butli

Czyste, suche, wolne 
od oleju  

(Patrz uwaga 1)

120 psi 
8.3 bar / 827 kPa

450 stóp sześciennych na godzinę 
(12743 l/godz.)

H35 (Argon-wodór) 
H35 = 35% Wodór, 

65% Argon

Czystość 99.995% 
(gaz zalecany)

120 psi 
8.3 bar / 827 kPa

200 stóp sześciennych na godzinę 
(5664 l/godz.)

H2O (Woda) Patrz uwaga 2 50 psi (3.5 bar) 10 gph (38 lph)

Uwaga 1: Źródło powietrza musi być właściwie filtrowane w celu usunięcia oleju lub smaru stałego. 
Sprężone powietrze lub powietrze z butli zanieczyszczone olejem lub smarem może spowodować pożar w 
połączeniu z tlenem.

Filtr koalescencyjny o sprawności 0,01 mikrona należy umieścić możliwi blisko wlotu gazu w module 
sterowania gazem.

Uwaga 2: Źródło wody z sieci wodociągowej nie trzeba demineralizować, ale w przypadku systemów 
wodnych o wysokiej zawartości związków mineralnych zaleca się stosowanie zmiękczaczy wody. Woda 
wodociągowa o wysokiej zawartości cząstek stałych musi być filtrowana.

Uwaga 3: Regulator ciśnienia wody Nr. 8-6118 jest zalecany dla zapewnienia prawidłowego ciśnienia wody.

2.09 Zastosowania gazu
MATERIAŁ STAL MIĘKKA Stal nierdzewna ALUMINIUM

OBSŁUGA Plazmowy OSŁONA Plazmowy OSŁONA Plazmowy OSŁONA

CIĘCIE 55 A
Powietrza Powietrza

Powietrza Powietrza Powietrza Powietrza
O2 O2

CIĘCIE 100 A
Powietrza Powietrza

Powietrza Powietrza Powietrza Powietrza
N2 H20 N2 H20

O2 O2 H35 N2 H35 N2

CIĘCIE 200 A
Powietrza Powietrza

Powietrza Powietrza Powietrza Powietrza
N2 H20 N2 H20

O2 Powietrza H35 N2 H35 N2
CIĘCIE 300 A Powietrza Powietrza Powietrza Powietrza Powietrza Powietrza
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2.10 Specyfikacje palnika XTTM-301
A. Wymiary palnika

Art # A-11538PL

2.25"
57,15 mm

2.0"
50,8 mm

2.4"
61 mm

1.49"
37,8 mm

19"
482,7 mm

15.5"
393,8 mm

2.7"
69,6 mm

1.6"
40, mm

3.98"
101,1 mm

6.3"
160,1 mm

XT
-3

01
 B

as
ic

 1
00

 A
m

p

Rura montażowa

Nasadka skrajna

B. Dlugosc przewodów palnikas

Zespoły przewodów 
gazowych
Długość

Stopy Metry
10 3.05
15 4.6
25 7.6
50 15.2
75 22.8
100 30.4
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C. Części palnika (Pokazano części generyczne)

Ustalający 
osłony

Nas
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Wkład

Art # A-11915PL

Pierwszy montaż

D. Części na miejscu (PIP)

Palnik jest zaprojektowany do pracy z zasilaczem, który wykrywa przepływ powrotny chłodziwa, aby potwierdzić 
cyrkulację chłodziwa. Jeżeli przepływ powrotu chłodziwa nie istnieje lub jest niedostateczny, zasilacz elektryczny 
nie dostarczy odpowiedniej mocy do palnika. Wyciek chłodziwa z palnika wskazuje również na to, że brak jest 
części palnika lub są zainstalowane nieprawidłowo.

E. Typ chłodzenia

Kombinacja strumienia gazu w palniku i chłodzenie cieczą.

F. XTTM-301 Dane palnika (z Układ zasilania Auto-Cut 300 XT™)

Dane znamionowe palnika XTTM-301 do stosowania z 
zasilaczem systemu Auto-Cut 300 XT™

Temperatura otoczenia 104° F 
40° C

Cykl pracy 100% @ 300 A
Maksymalny prąd 300 A
Napięcie (Vszczyt.) 500V

Napięcie zajarzenia łuku 10kV

Prąd Do 300 A, DC, biegunowość 
prosta (Patrz uwaga)

Specyfikacje palnika gazowego XTTM-301 

Gazy plazmowe Sprężone powietrze, Tlen,  
Azotu, H35, F5

Gazy osłonowe Sprężone powietrze, Tlen,  
Azotu, Woda

Ciśnienie robocze 120 psi  ± 10 psi 
8.3 bar ± 0.7 bar

Ciśnienie maksymalne 
wejściowe 135 psi / 9.3 bar

Przepływ gazu 10 - 450 stóp sześciennych na 
godzinę / 283-12743 l/godz.r

Źródło zasilania plazmą 
używane z: Auto-Cut 300 XT
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Tę stronę celowo pozostawiono pustą
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ROZDZIAŁ 3: MONTAŻ

3.01 Wymagania dotyczace montazu
Zasilanie elektryczne

 Zasilanie elektryczne z sieci, gaz i wodę musi spełniać lokalne normy bezpieczeństwa.  Niniejszą kontrolę 
zgodności parametrów należy wykonywać przez wykwalifikowany personel.

Układ zasilania Auto-Cut 300 XT™

Wejście Moc 
wejściowa Prąd Sugerowane rozmiary (patrz uwaga)

Napięcie Częstotliwość 3-fazy 3-fazy Bezpiecznik (A) Drut (AWG) Drut (mm2)
(Napięcie) (Hz) (kVA) (A) 3-fazy 3-fazy 3-fazy

380 50/60 63 97 150 #4 25
IEC 380 50/60 71 110 150 #4 25

Uwaga

* Sugerowany rozmiar przewodu w oparciu o USA NFPA 70 National Electrical Code edycja 2011, 
opublikowany przez National Fire Prevention Association. Klasy obciazenia pochodza z tabeli 
400.5(A)(2) dla przewodu gietkiego do niektórych rodzajów obciazenia znamionowego przy 75°C, w 
temperaturze otoczenia do 30°C.  Korzystanie z przewodów o mniejszej klasie temperaturowej lub 
innej izolacji moze wymagac zastosowania przewodów wiekszego rozmiaru.  Obnizona moc znamio-
nowa dla wyzszej temperatury otoczenia.  
Sa to tylko sugestie.  Wlasciwy ostateczny rodzaj i rozmiar okablowania musi byc zawsze zgodny z 
przepisami lokalnymi i krajowymi, które maja zastosowanie w miejscu uzytkowania.

PRZESTROGA

Skrzynka bezpieczników i przekroje przewodów są tylko przykładowe. Instalacja musi być zgodne z 
krajowymi i lokalnymi przepisami dla danego typu i metoda przewodu. 

Gazowe zasilające
 Klient dostarczy wszystkie regulatory przepływu i ciśnienia gazu.  Gazy muszą być wysokiej jakości.  Regula-

tory ciśnienia musi być dwustopniowe i zamontowane możliwie jak najbliżej gazu konsoli.  Zanieczyszczony 
gaz może spowodować jeden lub więcej z następujących problemów:

• Zmniejszona prędkość cięcia
• Niska jakość cięcia
• Niska precyzja cięcia
• Zmniejszona żywotność materiałów eksploatacyjnych.
• Sprężone powietrze lub powietrze z butli zanieczyszczone olejem lub smarem może spowodować pożar 

w połączeniu z tlenem.
Wymagania dotyczące systemu chłodzenia
Podczas montażu do systemu trzeba dodać chłodziwa. Wymagana ilość zmienia się w zależności od długości 
przewodów palnika.

Victor Thermal Dynamics zaleca stosowanie jego chłodziw 7-3580 i 7-3581 (dla niskich temperatur).
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Własności chłodziwa
Kat. Liczba i mieszanina Mieszanina Ochrona według

7-3580 „Extra-CoolTM” 25 / 75 10° F  /   -12° C

7-3581 „Ultra-CoolTM” 50 / 50 27° F  /   -33° C

7-3582 „Extreme CoolTM” Koncentrat* -65° F  /   -51° C 

* Do zmieszania z D-I CoolTM 7-3583

3.02 Identyfikacja kabli i przewodów
Zobacz sekcja 3.05 i 3.06, aby dowiedzieć się więcej na temat przyłączy uziemienia i kabli uziemienia.

O

Arc rozrusznik / 
gazu moduł 

sterujący
(GCM-1000XT)

Pilot powrót

Ujemny

Przewody zasilania chłod.

Powrót płynu chłod.

Kabel sterowania

CNC

Kabel 
sterowania

P

A

B

C

D

E

K F

Art # A-11902PL_AB

F1

Kabel CNC Palnik

Rura pozycyjna

G: Latarka zestaw linii, ekranowany
      - Zasilanie płynu chłodzącego 
          z wynikiem negatywnym
      - Powrót płynu chłodzącego 
      - Przewód powrotny pilota 
      - Gazu plazmowego
      - Gaz osłonowy

Przewód roboczy Praca

Zasilanie główne

Przewód 
Masowy

Zasilacz
systemu

Auto-Cut 300XT
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3.03 Identyfikacja kabli i przewodów

Kabel sterujący, 
od zasilania do modułu 
sterującego gazu

G Przewody palnika

Art # A-11903PL

Zielony/żółty #4 AWG

Zielony/żółty 1/0 (50 mm2)

A

Kabel #8 AWG 

B

C

D

E

F

F1

K 37

14
Kabel sterowniczy z zasilacza 
elektrycznego do rozrusznika łuku

Kabel uziemienia

Przewód uziemienia z 
rozrusznika łuku 
do uziomu

Kabel roboczy

Kabel CNC (28 żyłowy)

O

P 37

Kabel 2/0  (70 mm2)

Kabel  2/0  (70 mm2)

ZielonyZielony

Czerwony Czerwony

Przewód powrotu chłodziwa z 
zasilacza elektrycznego do 
rozrusznika łuku

Powrót pilota z zasilacza elektrycznego 
do rozrusznika łuku

Przewód ujemny z zasilacza elektrycznego 
do rozrusznika łuku
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3.04 Położenie zasilania

OSTRZEŻENIE

Nie dotykać części znajdujących się pod napięciem.

Przed przemieszczeniem urzadzenia nalezy odlaczyc przewody wejsciowe zasilania elektrycznego od 
linii zasilajacej wylaczonej spod napiecia.

UPADEK URZADZENIA moze spowodowac powazne obrazenie ciala i uszkodzenie urzadzenia.
Zaopatrzyć się w zaczep do podnoszenia przy użyciu zawiesia do podnoszenia zasilacza. 

Użyj wózka widłowego, żurawia lub podnośnika w celu podniesienia palety transportowej, jak pokazano. Utrzymuj 
zespół zasilacza w położeniu stabilnym i pionowym. Nie podnoś go więcej niż potrzeba w celu usunięcia z palety 
transportowej.

Art # A-11904

Ustawić zespół zasilacza elektrycznego na stałej i równej powierzchni. Montażysta może przymocować zespół za-
silacza elektrycznego do podłogi lub elementu wsporczego przy pomocy mocowań przechodzących przez poziome 
części stóp zespołu zasilacza.
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3.05 Podłącz kable zespołu zasilacza i kable systemu uziemienia
Podłącz kable zespołu zasilacza i kable systemu uziemienia

1. Zdjac pokrywe mocy wejsciowego po prawej stronie filtra płynu chlodzacego w tylnej części zasilania.  Aby 
to zrobic, usunac dwa wkrety, a nastepnie podnies i odciagnac. 

2. Przetnij ostrożnie zewnętrzną osłonę na głównym kablu wejściowym w celu odsłonięcia poszczególnych żył.  
Przeprowadzic kabel w góre przez port zasilania wejsciowego w dolnej części panelu. Istnieja 2 dodatkowe 
plytki na wejsciu kabla.  Usuniecie jednej lub obu umozliwia zmiane wielkosci otworu dla wprowadzenia 
wiekszego kabla/odciazenia naprezenia. 

3. Zainstaluj nieizolowane końcówki przewodów 3-fazowych na bloku zacisków L1, L2 i L3 i podłącz poszcze-
gólne kable, jak pokazano.  

4. Podłącz przewód uziomowy kabla zasilającego do bloku zacisków uziemienia.  

5. Trasa a przewód masy układu (F1) do stadniny koni w tylnej części gazów spalinowych/arc rozrusznika. 
Zapoznaj się z rozdziałem Połączenia z masą w celu uzyskania pełnej informacji i procedur w zakresie 
prawidłowego uziemienia.

Zacisk masowy

Art # A-11916PL

Zainstalowany fabrycznie 
masy  (F)

COOLANT
RETURN SUPPLY

Przewód zasilający
i masowy

1/0 masowy (F1)
"Gwiazda" masy

Sworzeń
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3.06 Podłącz kabel do pracy zasilania
1. Zdjac pokrywe mocy wyjsciowej po lewej stronie filtra płynu chlodzacego w tylnej części zasilania.  Aby to 

zrobic, usunac dwa wkrety, a nastepnie podnies i odciagnac.  

2. Poprowadź kabel koniec prac górę prowadzi łącze z odprężaniem w dolnej części lewego panelu tylnego. 
Pilot i latarka są montowane fabrycznie.

3. Zobacz ilustracja. Podłącz przewody, jak pokazano. Dokręć stosownie.  Nie dokręcać zbyt mocno.

Art # A-11533PL

Pilot

Przewód 
roboczy

Palnik

+ -

4. Zalozyc ponownie pokrywe na zasilaniu.  Za pomocą dwóch śrub, które zostały wcześniej wykręcone.  Nie 
dokręcać zbyt mocno.

3.07 Polaczenia uziomowe

0 - 10 ft (0 - 3 m) Idealny
20 ft (6 m) Maksymalna

1/0
Przewód masowy

Zasilacza 
elektrycznego

"Gwiazda" 
masy

Pręt 
uziemiający

Sprawdzić 
producenta 

urządzenia CNC
Palnika

Stołem tnącym

Maszyna do cięcia / Gantry

2/0 Przewód roboczy

Zdalny rozrusznik łuku
(Opcjonalne RAS-1000)

Gwiazda masy zespołu żniwnego

Użytkownika

1/0
Przewód masowy

(F1)

 

Art # A-11914PL_AB

#4 AWG masowy (F)
(Zainstalowany fabrycznie)

GCM-1000 XT
Moduł sterowania gazem

1/0 masowy (F1)

 1/0 Przewód masowy
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3.08 Polaczenia uziomowe
A. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI)
Uruchomienie łuku pilotującego powoduje generowanie zakłóceń elektromagnetycznych o pewnym poziomie 
(EMI), które zwane są powszechnie szumem częstotliwości radiowych. Ten szum radiowy może zakłócać pracę 
innych urządzeń elektronicznych, takich jak sterownik CNC, zdalny system sterowania, sterowniki wysokości, itd. 
Aby zminimalizować zakłócenia radiowe, należy przestrzegać niniejszych procedur uziemiania podczas montażu 
systemów mechanicznych:
B. Uziemienie
1. Preferowanym układem uziemienia jest pojedynczy punkt lub uziemienie połączone w gwiazdę. Pojedynczy 

punkt, zazwyczaj na stole do cięcia, jest podłączony przy pomocy przewodu 1/0 AWG (europejski 50 mm2) lub 
przewodem o większej średnicy w celu uzyskania uziomu o niskiej oporności (wynoszącej mniej niż 3 omy); 
idealny uziom posiada oporność 1 om lub mniej. Zobacz ustęp ‘C’, Tworzenie uziemienia. Uziom prętowy musi 
być umieszczony możliwie blisko stołu do cięcia, idealnie mniej niż 10 stóp (3,0 m), ale nie więcej niż 20 stóp 
(6,1 m) od stołu do cięcia.

Uwaga

Wszystkie przewody uziemienia powinny być możliwie krótkie. Długie przewody posiadają zwiększony 
opór w stosunku do częstotliwości radiowych. Mniejsza średnica przewodu zwiększa opór w stosunku 
do częstotliwości radiowych, więc stosowanie większych średnic przewodu jest korzystniejsze.

2. Uziemienie komponentów zamontowanych na stole do cięcia (sterownik CNC, sterowniki wysokości, system 
zdalnego sterowania plazmą, itp.) powinno być zgodne z zaleceniami producenta dotyczącymi rozmiaru i rodzaju 
przewodu elektrycznego oraz umiejscowienia punktów połączenia.

 W przypadku komponentów Victor Thermal Dynamics zaleca się stosowanie przewodu minimum 10 AWG (eu-
ropejski 6mm2) lub płaskiego splotu miedzianego o przekroju równym lub większym niż 10 AWG podłączonego 
do ramy stołu do cięcia. Zdalny rozrusznik łuku wykorzystuje przewód uziemienia 1/0 a w module sterowania 
gazem należy stosować przewód minimum # 4 AWG. Punktem połączenia musi być czysty odsłonięty metal; 
rdza i farba pogarszają jakość połączenia. Dla wszystkich komponentów, przewody o większej średnicy niż 
zalecane minimum mogą być używane i mogą polepszyć ochronę przed zakłóceniami.

3. Rama maszyny do cięcia jest następnie podłączona do punktu „Gwiazda” przy pomocy przewodu 1/0 AWG 
(europejski 50 mm2) lub o większej średnicy.

4. Rama maszyny do cięcia jest następnie podłączona do pKabel roboczy do zasilania łuku plazmy (patrz Uwaga) 
jest podłączony do stołu do cięcia w pojedynczym punkcie uziemienia połączonym w gwiazdę.nktu „Gwiazda” 
przy pomocy przewodu 1/0 AWG (europejski 50 mm2) lub o większej średnicy.

Uwaga

Nie podłączaj kabla roboczego bezpośrednio do uziomu prętowego.

5. Upewnic sie, ze kabel roboczy i kable uziemiajace sa prawidlowo podlaczone.  Kabel roboczy musi miec solidne 
polaczenie z stolem tnacym.  Zlacza pracy i uziemienia musza byc wolne od rdzy, brudu, tluszczu, oleju i farby.  
W razie potrzeby szlifowac lub piaskowac do golego metalu.  Uzyc podkladek zabezpieczajacych aby polaczenia 
pozostawaly napiete.  Zaleca sie stosowanie srodka na laczenia elektryczne zapobiegajacego korozji. 

6. Podwozie zasilacza łuku plazmy jest podłączone do uziemienia systemu rozdziału mocy według wymagań 
przepisów elektrycznych. Jeżeli zasilanie łuku plazmy znajduje się blisko stołu do cięcia (zobacz UWAGA), 
drugi uziom prętowy zwykle nie jest potrzebny, w rzeczywistości mógłby on być szkodliwy, ponieważ mógłby 
wywoływać prądy obwodowe uziemienia, które powodują zakłócenia.

 Gdy zasilanie łuku plazmy znajduje się daleko od uziomu prętowego i występują zakłócenia, pomóc może za-
instalowanie drugiego uziomu prętowego obok zasilania łuku plazmy. Podwozie układu zasilania łuku plazmy 
byłoby wówczas podłączone do tego uziomu prętowego.

Uwaga

Zaleca się, aby, w miarę możliwości, zasilanie łuku plazmy znajdowało się 20 - 30 stóp (6,1 - 9,1 m) od 
stołu do cięcia.

7. Kabel sterowniczy łuku plazmy powinien być ekranowany z ekranem podłączonym tylko do końcówki maszyny 
do cięcia. Podłączenie ekranów na obu końcach pozwoli na powstanie prądów obwodowych uziemienia, które 
mogą powodować więcej zakłóceń niż w przypadku bez ekranów.
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C. Tworzenie uziomu
1. Aby utworzyć solidny uziom o małej oporności, należy wprowadzić do ziemi miedziany uziom prętowy o średnicy 

1/2 cala (12 mm) lub większej na głębokość, co najmniej 6 do 8 stóp (1,8 - 2,4 m) tak, aby pręt stykał się z wil-
gotną ziemią na większości jego długości. W zależności od lokalizacji, dla uzyskania małej oporności uziemienia 
(patrz UWAGA) może być wymagana większa głębokość. Uziomy prętowe, typowo o długości 10 stóp (3,0 m) 
mogą być spawane czołowo dla uzyskania większej długości. Umieść pręt możliwie blisko stołu roboczego. Za-
instaluj przewód uziemienia, 1/0 AWG (europejski 50 mm2) lub większy, między uziomem prętowym i punktem 
gwiazdowym uziemienia na stole do cięcia.

Uwaga

Idealnie, stosownie zainstalowany uziom prętowy wykaże oporność 3 omy lub mniej.

Aby wykonać test dotyczący prawidłowości uziemienia, zapoznaj się z następującym schematem.  Najlepiej jest, 
gdy odczyt na mierniku powinna być 3 VAC do 115 VAC lub 230 VAC 1,5 V dla linii.

 PRZESTROGA

Wymontować wszystkie pozostałe połączenia pręta z ziemi podczas tego testu.

W tym teście zakłada się, że punkt zerowy źródła prądu zmiennego 115 V lub 230 V jest podłączone do systemu 
uziemienia.

Art # A-07252PL

OSTRZEŻENIE
Zachowaj najwyższą ostrożność. 
W tej próbie wykorzystuje się 
przewody pod napięciem.

Uziemienie 
PUNKTU ZEROWEGO

LINIA POD NAPIĘCIEM
Na linii 115 V AC:

3V AC = 3 omy
1V AC = 1 omy

Na linii 230 V AC:

1,5V AC = 3 omy
0,5V AC = 1 omy

Uziom prętowy z 
usuniętymi innymi 
połączeniami

Żarówka
100 W*

* Żarówkę można zastąpić opornikiem o mocy 100 watów

Użyj 100 omów dla prądu 115V AC.
Użyj 500 omów dla prądu 230V AC.

SONDA PUNKTU 
ZEROWEGO

VAC

SONDA 
PRZEWODÓW 

POD 
NAPIĘCIEM

Testowanie uziemienia

  OSTRZEŻENIE
Wysokie napięcie jest obecne, gdy zasilanie jest podłączone do zasilania. Nie podłączać zasilania ani 
nie używać jej źródła zasilania, chyba że połączeń pokrywa jest zamocowana na swoim miejscu.  

2. Zwiększenie długości uziomu prętowego poza 20 - 30 stóp (6,1 - 9,1 m) generalnie, nie zwiększa skuteczności 
uziomu prętowego. Pręt o większej średnicy, który posiada większą powierzchnię może pomóc. Czasami efekty 
zapewnia utrzymanie gleby wokoło uziomu prętowego w stanie wilgotnym poprzez ciągłe zasilanie małą ilością 
wody. Dodanie soli do gleby przez nasączenie jej słoną wodą może także zredukować jej oporność. Można także 
spróbować użyć chemicznego uziomu prętowego. W przypadku stosowania tych metod, wymaga się okresowego 
sprawdzania oporności w celu upewnienia się, że uziemienie jest nadal skuteczne.
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D. Ulozenie przewodów latarka
1. Aby zminimalizować zakłócenia częstotliwości radiowych, umieść przewody palnika w miarę możliwości daleko 

od wszelkich komponentów sterowanych numerycznie, silników napędowych, kabli sterowniczych lub głównych 
linii zasilających. Jeżeli kable muszą przechodzić nad przewodami palnika, wykonaj ich trasę pod kątem. Nie 
prowadź kabli sterowniczych łuku plazmy lub innych kabli sterowniczych równolegle do tras przewodów palnika.

2. Utrzymuj przewody palnika w stanie czystości. Brud i cząsteczki metalu emitują energię, która utrudnia urucho-
mienie i zwiększa prawdopodobieństwo zakłóceń o częstotliwości radiowej. 

3.09 Podłączyć przewody zasilające gazu i płynu chłodzącego
1. Podłączyć przewody zasilające gazu do odpowiedniego wejścia portu, jak pokazano, górny lewy.

Uwaga
Przewody płynu chłodzącego są montowane fabrycznie. Jeśli opcja ON400 patrz podrozdział 3,14.

COOLANT
RETURN SUPPLY

Art # A-11906PL

Gaz plazmowy - W
Wody - W

Otwieranie osłony 
gazu - W
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3.10 Kable na CNC, Arc rozrusznik/gazów spalinowych 
1. Podłącz jeden koniec każdego kabla do zasilacza elektrycznego.  Niektóre kable są opcje i mogą nie mieć 

zastosowania w twoim systemie.

2. Podłącz drugi koniec każdego kabla do urządzenia CNC.

Uwaga
Ekrany kabli CNC muszą być podłączone do uziemieni. 

COOLANT
RETURN SUPPLY

Art # A-11907PL

J15 Do Sterowania CNC

J59 Do 
Zapłonnik łuku

J55 Do Sterowania gazem

J54 TSC/
Comm

J56 Do Sterowania 
gazem

J58 Zapłonnik 
łuku
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3.11 Ustawienie Wyłączników w module sterowania i polecen
Odłącz zasilanie elektryczne po prawej stronie. Ustaw wyłączniki w module sterowania i poleceń (Command-Control 
Module) według ilustracji. Szczegóły ustawień przełączników i połączeń podano w załączniku. Wszelkie dokonane 
zmiany wymagaja ponownego podlaczenia zasilania. 

   PRZESTROGA

Płytki obwodu drukowanego w module sterowania i poleceń są czułe na ładunki elektrostatyczne. Przed 
dotknięciem płytki obwodu drukowanego uwolnij wszelkie ładunki elektrostatyczne nagromadzone w 
twoim ciele lub otoczeniu.

USB

SW1 SW3SW4SW5SW8

3 41 2 3 41 2 1 2 1 2 1 2 1 2

SW-1-1: Automatyczne ponowne uruchomienie pilotowego    1 = Wł. = Włączona funkcja automatycznego prowadzenia.
                                           1 = Wył. = Wyłączenie funkcji automatycznego prowadzenia (Domyślne ustawienia fabryczne).
SW-1-2: Zwłoki pilota             2 = Wył.,  3 = Wył., 4 = Wył.:   0 sekund (Domyślne ustawienia fabryczne).
SW-1-3: Zwłoki pilota             2 = Wł.,    3 = Wył., 4 = Wył.:   0.1 sekund
SW-1-4: Zwłoki pilota             2 = Wył.,  3 = Wł.,   4 = Wył.:   0.2 sekund
                                           2 = Wł.,    3 = Wł.,   4 = Wył.:   0.4 sekund
                                           2 = Wył.,   3 = Wył., 4 = Wł.:     0.8 sekund
                                           2 = Wł.,    3 = Wył., 4 = Wł.:     1.0 sekund
                                           2 = Wył.,   3 = Wł.,   4 = Wł.:     1.5 sekund
                                           2 = Wł.,    3 = Wł.,   4 = Wł.:     2.0 sekund

SW-4: Czas po przepływie  1 = Wył.,   2 = Wył.:   10 sekund (Domyślne ustawienia fabryczne).
                                           1 = Wł.,    2 = Wył.:    20 sekund
                                           1 = Wył.,   2 = Wł.:      5 sekund
                                           1 = Wł.,    2 = Wł.:      0 sekund

SW-5-1: Zapisz porada       Zarezerwowane do użytku fabrycznego.              
SW-5-2: Płytki        Zarezerwowane do użytku fabrycznego.              

                                            1 = Wł.  =  Długie (3 s.)  

O
N

O
N

Aktywne tylko wtedy, 
gdy PRZEŁĄCZNIK SW-1-1 
jest ustawiona na WŁĄCZONY.

Art # A-11911PL_AB

SW 8-2: Zdalne bieżące   1 = Wył. = Wyłączona   (Domyślne ustawienia fabryczne).
     1 = Wł. = (Zdalne analogowe sterowanie prądem) Również SW11 do "A" (w dół)
*SW 8-3: Ponów próbę automatycznego transferu 1 = Wył. = Włączona  Stara się maksymalnie 3 (Domyślne ustawienia fabryczne).
      1 = Wł. =  Wyłączona
SW 8-4:       Wył. = Wyłączona   (Domyślne ustawienia fabryczne).
      Wł. = Zdalny PRZEŁĄCZNIK SW włączone na oznaczenie TB3-1&2

Przełączniki w pozycji WYŁĄCZONEJ

SW9

SW 8-1: Pilotującego            1 = Wył. = Zwarcie (85 ms.)   (Domyślne ustawienia fabryczne).

SW-3: Czas przepływu gazu Pre   1 = Wył.,     2 =  Wył.:  3 sekund
               1 = Wł.,    2 = Wył.:   4 sekund
               1 = Wył.,   2 = Wł.:     6 sekund
               1 = Wł.,    2 = Wł.:     8 sekund

Użycia w przyszłości

S
W

1
S

W
3

S
W

4
S

W
5

S
W

8

3
4

1
2

3
4

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

ON

ON

Przełączniki w
 pozycji W

YŁĄCZONEJ S
W

9

Bieżącą orientację 
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   PRZESTROGA

Płytki obwodu drukowanego w module sterowania i poleceń są czułe na ładunki elektrostatyczne. Przed 
dotknięciem płytki obwodu drukowanego uwolnij wszelkie ładunki elektrostatyczne nagromadzone w 
twoim ciele lub otoczeniu.

SW-6:   OK-to-Move:    Zwarcie styków, 120VAC @ 1A (Domyślne ustawienia fabryczne) lub
                                     napięcie DC (16-18vdc@ maks 100 ma.)
SW-11: Ustawić pozycję „A” (w górę) jako domyślną
SW-11: Ustawić pozycję „A” (w dół) dla zdalnego analogowego sterowania prądem. SW-8-2 musi być ustawiony na “Wł.”.

SW-12-1/2/3/4: Łuk Dzieli sygnał    Wszystkie = Wył. = 50:1 (Domyślne ustawienia fabryczne) 

                                                            1 = Wł. = 16.6:1
                                                            2 = Wł. = 30:1
                                                            3 = Wł. = 40:1
                                                            4 = Wł. = 25:1 
 

Art # A-11912PL_AB

Tylko jeden na raz.

SW13:   Pozycje przełączeń Auto-Cut XT, Wył.            

SW13  (Zwrócić uwagę że pozycje 3-4 nie zostały jeszcze wykorzystane )

1
2

3
4

SW13

SW6

SW12

W
ł.

SW11
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3.12 Przylacza do sterowania wysokoscia
Listwa zaciskowa jest wyposażona w ujemne przyłącze (-) napięciowe łuku do ujemnego zacisku wyjściowego 
zasilania PALNIKA, dodatnie przyłącze napięciowe łuku (+) do dodatniego zacisku wyjściowego ROBOCZEGO 
zasilania. Są one przeznaczone do sterowania wysokością, które wymaga połączenia do pełnego, niedzielonego 
napięcia łuku. Na listwie zaciskowej są również dostępne wyjścia 120 V prądu zmiennego (120,0) oraz 24 V 
prądu zmiennego (24, 0). Należy zwrócić uwagę, że dwa 0 nie są wspólne. Dopuszczalny pobór prądu wynosi 
100ma @ 120 V prądu zmiennego oraz 1A @ 24 V prądu zmiennego.

Art # A-11905

TB4

24 VAC 
@ 1A

TB4 1 2 3 4 5 6 7

120 VAC 
@ 100 ma.

Praca
Napięcie 
końcówki 

(Pilot)  Napięcie 
na łuku 
(Palnik)

Art # A-11954PL

Znajduja sie otwory w plycie tylnej wiazki przewodów dla klienta. To miejsce raczej, niż w module CCM będzie 
preferowanym miejscem do dodania okablowania klienta (i uwolnienia naprężeń) dla połączeń przeznaczonych 
do sterowania wysokością, itd.
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3.13 Podłączyć przewody do gazu palnika moduł sterujący / Łuk 
rozrusznika

1. Zdjąć górną osłonę modułu sterowania gazem / Łuk rozrusznika.

2. Wsunąć końcówki przewodów płynu chłodzącego i latarka końcówki kabla przez latarkę otwieranie portu na 
tylnej ściance modułu. Upewnij się, że końce kabla koszulek wsuwa się w otwór portu.

  PRZESTROGA

Nosić rękawice ochronne podczas wykonywania czynności przy przewodach. Nie wolno załamywać ani 
nie zginać przewodów.

3. W module, wsuń zacisk na linki.

4. Podłączyć końce kabla do modułu w pokazanej kolejności.  Płyn chłodzący kable i złącza są oznaczone, czerwo-
ny dla powrót płynu chłodzącego, zielony - zasilanie płynem chłodzącym.  Gaz i gaz plazmowy ekran połączeń 
prawej i lewej gwintowane i nie zamienić.

Zacisk * 
(Typ zacisków mogą się różnić)

Art # A-11929PL

2

Znicz prowadzi otwór:  Przewody zasilania 
                     chłodziwa, powrotu chłodziwa
                       Gaz plazmowy
                       Gaz osłonowy
       

1

3



 AUTO-CUT 300 XT

Instrukcja 0-5290PL   MONTAŻ 3-15   

Coolant Supply 
Connection (Tagged Green)

Coolant Return 
Connection (Tagged Red)

Art # A-04832PL

Gaz plazmowy
podłączenia 

Gaz osłonowy
podłączenia 

Przewody palnika

Połączenia zasilania 
płynu chłodzącego 
(Oznaczone zielonym)

Połączenie powrotne 
płynu chłodzącego 
(Oznaczone czerwonym)

5. Zagiąć końcówkę przewodów płaszcza zewnętrznego na wewnętrzny pierścień połączenia modułu.  Przesuń 
zacisk przewodów w izolacji i zamocować zacisk i kurtka na połączenie pierścień.  Zamontować ponownie górną 
pokrywę modułu. 

Zacisk

5

Art # A-11930PL
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3.14 Instalacja i podłączenie głowicy latarki
Montaż palnika w następujący sposób:

1. Zamontować blok montażowy latarka w zespole żniwnym (gantry).  Przymocować blok, w miejscu.

2. Pozostawić pokrywę na latarkę.  Wymontować i wyrzucić osłonę ze wspornika pokrywy lampy.

3. Zamontować pierścień O-ring w rowku w górnej części wspornika rury.  Przesuń latarkę tuleja montażowa 
na tyle, aby odsłonić przewody złącza na końcach przewodów.  

4. Podłączyć głowicę latarki latarka prowadzi.  Należy przestrzegać kolejności pokazanej na rysunku. Nie wolno 
dopuścić do końcówek przewodów ze skrętem.

Złącze gazu 
osłaniającego ('Pomocniczy')

Złącze doprowadzania płynu chłodzącego

Powrót płynu chłodzącego 
Zawór zwrotny 

i Złącze

Złącze wejścia 
liniowego plazmy

Wiersz dla pilota Linia do plazmy

Art # A-06258PL

Papier do 
izolowania

Papier do izolowania

2

Wykazać, że ilustrują 
kolejność montażu tylko; 

części muszą być 
prawidłowo zamocowane.

1

Lampy pozycjonowanie

Pokrywa końcowa

O-Ring

O-Ring

Przewody palnika

Otwory 
gwintowane Otwory spustowe

Lampy pozycjonowanie
SZCZEGÓŁY

5. Wsunąć rurę do pozycjonowania głowicy palnika.  Przytrzymać głowicę palnika na postoju.  Obrócić pokrę-
tło do ustawiania tulei, na latarkę.  Pociągnąć za końce kabla do tyłu w miarę potrzeby, aby zapewnić ich 
właściwe dopasowanie poprzez ułożenie rury.  Nie wolno dopuszczać do latarki końce kabla ze skrętem.
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PRZESTROGA

Upewnij się, że końce kabla należy uważać, aby nie skręcić w mocowanie rury.  Kable muszą znajdować 
się zgodnie ze schematem instalacji schemat.

 6. Do dolnego końca rurki mocujące znajdują się cztery otwory gwintowane.  Zał ożyć śrubę z łbem sześcio-
kątnym zestaw zestaw sprzętu w każdym z otworów gwintowanych do zamocowania głowicy palnika do 
montażu tulei.

7. Zamocuj pozycjonowanie lampy do bloku montażowego.  Wsuń kabel na koniec do pozycjonowania palnika 
lampy.  Upewnić się, że pokrywy końcowej włącza się pierścień O-ring w górnej części pozycjonujące lampy.

8. Zamontować osłonę kielicha, i zespół wkładu (w tym dodatki) na głowicy palnika.

3.15 Instalacja materialów eksploatacyjnych palnika
1. Odnieść się do tabeli prędkości latarkę aby wybrać odpowiednie części w zależności od zastosowania.  

Aplikacja pozwala na ustalenie które części palnika.  Odnieść się do tabeli prędkości dla zapewnienia pra-
widłowego latarka części do montażu na przeznaczenie.

PRZESTROGA

Nie zamieniać części. Upewnij się, że końcówka i elektrody w palnik plazmowy zgodny z gazu i osłony 
w celu zastosowania.

2. Zainstaluj materiały eksploatacyjne w następujący sposób, aby mieć pewność, że operacja jest właściwa. 
Te kroki pomogą upewnić się, że części są osadzone prawidłowo.  

Ustalający 
osłony

Nas
ad

ka
 o

sło
ny

Roz
dz

iel
ac

z 

ga
zu

 

   
   

 o
sło

no
weg

o

Końc
ów

ka

Roz
dz

iel
ac

z 

ga
zu

 

   
  p

laz
m

ow
eg

o

Elek
tro

da
Wkład

Art # A-11915PL

Pierwszy montaż

3. Ułóż materiały eksploatacyjne razem w stos.

4. Włóż stos materiałów eksploatacyjnych do wkładu. Sprawdź, czy duży pierścień O-ring na końcówce

palnika jest całkowicie dopasowany do wkładu. Jeśli jakakolwiek część pierścienia O-ring wystaje z

wkładu, należy te części osadzić poprawnie.
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Wkład zakrywa górny 
pierścień O-ring na 
końcówce palnika

Występy nasadki osłony 
0,063-0,083 cali (1,6 – 2,1 mm)

Elektroda

Rozdzielacz 
gazu plazmowego

Końcówka

Rozdzielacz 
gazu osłonowego

Nasadka osłony

Górny pierścień 
O-ring na końcówce 

1: Części ułożone w stos 2: Wciśnij wkład na części ułożone w stos

4: Sprawdź część wystającą nasadki osłony

Art # A-04873PL

Brak przerw 
między częściami

3: Wkręć kielich osłony do wkładu

Nasadka osłony

Kielich osłony

5. Użyj narzędzia do wkładu, aby przytrzymać zespół wkładu i wkręcaj kielich osłony na zespół wkładu.  W 
tej grupie jest całkowicie zmontowane, osłona powinna wystawać z przodu osłony kielicha 0,063“ - 0,083“ 
(1,6 - 2,1 mm).  Bez tego wystawania kielich osłony nie jest stosownie dokręcony na zespole wkładu.

Wkład zamontowanyt

Narzędzie do wkładu

Kielich osłony

Art # A-04344PL

Montaż osłony kielicha na kasetę
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6. Zdejmij narzędzie z wkładu. Zamocuj zespół wkładu na głowicy palnika.  Pojemnik powinien uszczelkę na 
duży O-ring na obudowie palnika w sposób pokazany na rysunku. Jeśli wkład nie uszczelkę O-ring, pojemnik 
nie jest całkowicie dokręcone.

PRZESTROGA
Nie naciskać pojemnik, jeżeli nie dokręcać do końca. Wyjąć kasetę i delikatnie oczyścić gwinty głowicy 
palnika ciała przy pomocy drucianej szczotki. Stosuje się sondy lambda-smaru zgodnego (w zestawie 
z palnikiem) na gwinty. 

Art # A-03893PL

Głowica palnika

Zestaw Wkład

Instalacja zmontowanego wkładu na głowicy palnika

7. Sprawdzić, czy części zestawu, jak pokazano na rysunku.

Pierscien O-ring 
głowicy palnika

Głowica palnika

Art # A-07202PL

Wystep
0,063 - 0,083 cali

(1,6 – 2,1 mm)

8.  Wsuń zacisk oporowy na kielich ekranu, w przypadku stosowania czujnika oporowego wysokości palnika.

Uwaga

Stosowanie omowego czujnika wysokości nie jest zalecane w przypadku użycia osłony wodnej.  Woda 
na płycie koliduje elektrycznie z obwodem czujnika omowego.

Art # A-03393PL

Zacisk omowy

9. Podłącz przewody z wykrywacza wysokości do zacisku omowego, jeśli stosowany jest czujnik omowy wy-
sokości palnika.
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3.16 Dzielnik napiecia dla sterowania iHT wysokosci palnika 
Dla uzyskania najlepszych wyników ciecia plazmowego, konieczne jest utrzymanie stalej wysokosci (odsuniecia) 
powyzej metalu podczas ciecia .  Stoly do ciecia wykorzystuja Sterowanie Wysokoscia Palnika (THC), zwane takze 
sterowaniem osia Z, z których wiekszosc wykorzystuje informacje zwrotna z napiecia luku dla sterowania wysokoscia.  
Kilka z nich, w tym IHC, czesc sterownika CNC Victor Technologies XT pochodzi z plytki obwodu drukowanego 
dzielnika napiecia, która musi byc zainstalowana wewnatrz zasilania plazmy w celu podzialu wysokiego napiecia 
luku w dól do nizszych poziomów, które mozna wykorzystac z obwodami sterujacymi sterujacych . 

Jest to miejsce do montazu plytki obwodu drukowanego dzielnika napiecia, umieszczonej na górnej części we-
wnetrznego panelu pionowego blisko tylnego zasilania.  Zapewnione sa nawiercone otwory do montazu plytki iHT 
obwodu drukowanego dzielnika napiecia a takze innego popularnego sterownika wysokosci . 

PRZESTROGA

W przypadku korzystania z innej plytki, która nie pokrywa sie z istniejacymi otworami, jesli to mozliwe 
przed nawiercaniem zdjac panel.  Jesli to nie jest mozliwe, wówczas nalezy podjac wszelkie srodki w 
celu zapobiegniecia dostania sie opilków metalu do wewnatrz zasilania .

Zainstalowac plytke obwodu drukowanego dzielnika napiecia . 
1. Umiescic plytke obwodu drukowanego dzielnika napiecia, która powinna posiadac iCNC.

2. Wewnatrz zasilania zlokalizowac i usunac 2 sruby montazowe panelu oraz panel.

3. Zamontowac dystanse plytki obwodu drukowanego dzielnika napiecia oraz plytke obwodu drukowanego 
dzielnika napieci z XT iCNC, nastepnie ponownie przymocowac panel 2 srubami, zabezpieczajac plytke 
obwodu drukowanego dzielnika napiecia w jej docelowym miejscu. W przypadku korzystania z innej plytki 
obwodu drukowanego dzielnika napiecia, postepowac zgodnie z dostepnymi instrukcjami podczas jej mon-
tazu w tym samym miejscu. 

 

Miejsce na płytkę obwodu 
drukowanego dzielnika napięcia

Port kabla omowego 
zatrzaskowego

Złącze płytki obwodu drukowanego dzielnika napięcia  

Zainstalowano płytkę obwodu 
drukowanego dzielnika napięcia  

Art # A-12079PL

 
Płytka obwodu drukowanego dzielnika napiecia pokazana z opcjonalnymi wiazkami przewodów dla 

sterownika iHC

Kabel sterowania.  
Na płycie iHC mogą być dostarczane z przewodem i złączem (w poprzednim obrazem), do zamontowania w tylnej 
ściance otwór oznaczony jako “wysokość”.  Zlacze pasuje do kable z IHC.  Dla innej wysokosci plytki obwodu dru-
kowanego dzielnika napiecia mozna na tym otworze dla tych kabli zainstalowac odciazenie naprezenia.  Schemat 
elektryczny znajduje sie w zalaczniku. 
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USER INPUT

HEIGHT CONTROL

F1 - 8A SB 230 VAC F2 - 8A SB 230 VAC

CB4 - 5A 120 VAC

CB3 - 5A 24 VAC

CB2 - 5A 120 VAC

J55 - GCM

J15 - CNC

J59 - RAS

J70 - HE

J54 - TSC /COMM

Port kabla omowego zatrzaskowego

Złącze płytki obwodu 
drukowanego dzielnika napięcia 

Art # A-12080PL

Podlaczenia napiecia luku.
W XT telewizor plazmowy dostarcza a listwa zaciskowa, TB4, po prawej stronie przed centralny moduł sterujący 
(CCM) przeznaczone do połączeń z Arc V- (latarka); Porada V (Pilot); Łuk V (pracy).  Jesli Płytka obwodu drukowa-
nego dzielnika napiecia wymaga osobnego zasilania, dostepne jest napiecie 24 VAC i 120 VAC na listwie zaciskowej 
TB4 . Wiecej informacji umieszczone na schemacie okablowania w Zalaczniku. 

 

24 VAC 
@ 1A

TB4 1 2 3 4 5 6 7

120 VAC 
@ 100 ma.

Praca
Napięcie 
końcówki 

(Pilot)  Napięcie 
na łuku 
(Palnik)

Art # A-11954PL

Kabel omowy lub ekranowany   
Niektóre sterowania wysokości w tym IHC znajdują płytkę przy użyciu pomiaru elektryczności lub oporności, tym 
samym „oporowy” styk pomiędzy przewodzącym końcem palnika a metalem lub „płyta” poddawaną cieciu.  Przewód, 
zwykle pojedynczy, bardzo elastyczny, który wytrzymuje cieplo obijane od luku, podlaczony jest pomiedzy Płytka 
obwodu drukowanego dzielnika napiecia a kielichem oslony palnika.  Palnik XT posiada metalowy zacisk sprezy-
nowy, który wsuwa sie w rowek na pokrywie oslony umozliwiajac latwy demontaz przy wymianie części.  Przewody 
omowe mogą być podłączone do tego zatrzasku za pomocą z zacisku żeńskiego ¼”.  

Wzdłuż tego przewodu mogą być przewodzone znaczne ilości energii wysokiej częstotliwości (HF), powodujące 
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), ze względu na jego bliskie sprzęgnięcie z palnikiem.  To jest powód do 
montazu plytki obwodu drukowanego dzielnika napiecia z dla od CCM i blisko do tylnego panelu, gdzie przewód 
omowy nie musi przechodzic w poblizu innej wrazliwej elektroniki.  Szczególnie zaleca sie nieprowadzenie przewodu 
omowego w poblizu modulu CCM lub wzdluz przewodów palnika.

Schemat elektryczny znajduje sie w zalaczniku.  

Rdzenie ferrytowe.  
Zaleca sie, aby przewód omowy pomiarowy byl owiniety wokól rdzenia ferrytowego kilkoma zwojami, co najmniej 3 
a jeszcze lepiej wieksza iloscia, aby zmniejszyc ilosc energii przewodzona do plytki obwodu drukowanego dzielnika 
napiecia i do zasilania plazmy.  Rdzen ferrytowy powinien znajdowac sie na przewodzie w miejscu, gdzie wchodzi 
do zasilania plazmy.  Drugi rdzen ferrytowy dodany kilka stóp (kilka metrów) od palnika spowoduje dalsze zmniej-
szenie przewodzonych zaklócen elektromagnetycznych, które moga laczyc sie z innymi kablami / przewodami i 
powodowac zaklócenia.

Schemat elektryczny znajduje sie w zalaczniku. 
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3.17 Napełnianie układu chłodzenia
1. Napełnić zbiornik chłodziwem Victor Thermal Dynamics do wskazanego poziomu. Poziom cieczy chłodzą-

cej jest widoczny przez półprzezroczysty zbiornik chłodziwa. Ilość wymaganego chłodziwa zmienia się w 
zależności od długości przewodów palnika.

2. Wymienić korek zbiornika.

Własności chłodziwa
Kat. Liczba i mieszanina Mieszanina Ochrona według

7-3580 „Extra-CoolTM” 25 / 75 10° F  /   -12° C

7-3581 „Ultra-CoolTM” 50 / 50 27° F  /   -33° C

7-3582 „Extreme CoolTM” Koncentrat* -65° F  /   -51° C 

* Do zmieszania z D-I CoolTM 7-3583

Zakres 
napełniania

Art # A-11908PL

Coolant Tank

2. Po całkowitym zainstalowaniu systemu, sprawdzić w następujący sposób, czy chłodziwo zostało przepom-
powane przez system (patrz UWAGA):

Uwaga

System będzie najprawdopodobniej wymagać więcej płynu po włączanie systemu po raz pierwszy. 
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a. Ustaw wyłącznik WŁ/WYŁ w położenie WŁ.  Zasilacz będzie start, aby uruchomić obieg płynu chłodzą-
cego w całym systemie.

b. Po 4 minut system może zostać wyłączony, jeśli przewody nie będą wypełnione całkowicie chłodziwem.

c. Ustaw wyłącznik WŁ/WYŁ w położenie WYŁ. Napełnić zbiornik płynu chłodzącego w razie potrzeby.

d. Po 10 sekundach ustaw wyłącznik WŁ/WYŁ ponownie w położenie WŁ.

e. Powtórz kroki „b” do „d”, aż system przestanie być wyłączany.  W zależności od długości przewodów 
palnika ta sekwencja może wymagać 3 do 5 krotnego powtórzenia.

f. Po ustabilizowaniu się pracy systemu, przed użyciem systemu należy umożliwić pracę pompy przez 
dziesięć minut, aby usunąć powietrze z rurociągów chłodziwa.

3. Napełnij ponownie zbiornik i zainstaluj ponownie nakrywkę wlewu.

Uwaga

Obwody zasilania spowoduje wygenerowanie komunikatu “Niski poziom płynu chłodzącego”, jeżeli po-
ziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.
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Tę stronę celowo pozostawiono pustą
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ROZDZIAŁ 4: OBSŁUGA

4.01 Wskaźniki zasilania
Wskaźnik PRĄDU ZMIENNEGO

Wskaźnik 
temperatury

Przeziernika

Wskaźnik PRĄDU STAŁEGO

A/ Wskaźnik stanu

Wskaźnik PRĄDU ZMIENNEGO

Wskaźnik 
temperatury

Przeziernika

Wskaźnik PRĄDU STAŁEGO

A/ Wskaźnik stanu

Art # A-11909PL

A/ 

  Wskaźnik prądu zmiennego

Wskazuje ze urzadzenie przeszlo pomyslnie testy zasilania i zasilanie AC jest dostarczane do Modułów falow-
nika poprzez stycznik wejsciowy, gdy przelacznik WŁ/WYŁ jest w pozycji WŁ.  

      Wskaźnik temperatury:  Normalnie WYŁ. Wskaźnik przełącza się w położenie WŁ, gdy czujniki temperatury 
wewnętrznej wykrywają temperatury przekraczające normalne wartości graniczne. Przed kontynuowaniem pracy 
zapewnij schłodzenie urządzenia.

    Wskaźnik GAZU: Miga w czasie uruchamiania procesu oczyszczania gazów/pompa tłocząca, a następnie 
za każdym razem dopływa gaz. Wskazuje odpowiednie cisnienie gazu i przeplyw płynu chlodzacego do pracy.  

   Wskaźnik prądu stałego:  Wskazuje, że zasilacz generuje napięcie wyjściowe prądu stałego.

 A/  Wskaźnik stanu:  Pokazuje wersje kodu CCM przy uruchomieniu a nastepnie ustawienia sterowania 
prądu i status systemu.  Szczególy przedstawiono w rozdziale 4.05 oraz rozdziale na temat kodów stanu.

  Tylny panel zasilacza lampy

 Wskazuje podłączony jest zasilacz wewnątrz urządzenia.
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4.02 Funkcje konsoli sterowania

GCM 1000 XT
GAS CONTROL MANAGEMENT SYSTEM

SHIELD GAS

H20 MIST

RUN

SET

PLASMA SHIELD

A

CUT
OUT

Art # A-11917PL

Zmiany natężenia 
prądu

Osłona 
przełącznika

Ustawienie przełącznika 
praca/nastawa 

Gaz plazmowy
Manometr

Pokrętło regulacji ciśnienia 
gazu plazmowego

Osłona pokrętła sterowania 
ciśnienia gazów spalinowych

Mgła wodna (ekranu) i przepływomierza 
pokrętło sterujące

Gaz osłonowy
Manometr

H20 MIST

Przełącznik wyboru biegu lub ustaw: Użyj aby dostosować położenie ekranu plazmowego i ciśnień i przepływów. 
Po ich ustawieniu stacyjki w położenie PRACA.

Ciśnienie gazu plazmowego i osłona pokrętła sterowania: Regulacja ciśnienia gazu plazmowego i osłonę. Obrót 
pokrętła do ustawienia pożądanego poziomu.

Telewizory plazmowe i gazowe manometry osłony: osłony wyświetlacza plazmowego i ciśnienia gazów spali-
nowych.

Ekran wyboru: Wybór płynu osłony, gaz lub H2O (wody).

Osłonę mgły wodnej (H2O) i przepływomierza Pokrętło kontroli natężenia przepływu: osłona zaopatrzenia 
w wodę.

Zmiany natężenia prądu: Bezstopniowa regulacja do 300 A.  Widać tutaj: 
A/ 

Przełącznik rodzaju gazu plazmowego (płyta tylna):  Wybór właściwego napięcia pracy albo powietrze i O2 lub 
N2 i H35. Również N2/H35 dla F5.
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4.03 Dzialanie systemu 
Ta sekcja zawiera informacje operacyjne, które jest charakterystyczne dla zasilania.  

 OSTRZEŻENIE

Srodki ostroznosci zostaly opisane w rozdziale 1.

Jesli przewód zasilajacy posiada wtyczke lub nie jest na stale podlaczony do zasilania, zasilanie gniazda 
musi byc odlaczone podczas wkladania wtyczki do gniazda. 

Odlaczyc zasilanie podstawowe u zródla przed montazem lub demontazem zasilania, elementów palnika 
lub palnika i przewodów lub przed dodaniem płynu chlodzacego. 
Nie wystarczy po prostu przestawic przelacznik WŁ/WYŁ na urzadzeniu do pozycji OFF, po zakonczeniu 
ciecia.  Wyłącznik zasilania nalezy zawsze otwierac piec minut po wykonaniu ostatniego ciecia. 

Przed uruchomieniem ukladu okreslic procesów, który ma byc zastosowany. Proces ten zalezy od rodzaju i grubosci 
metalu do ciecia.  Wybrac i zainstalowac wymagane materialy eksploatacyjne, podlaczyc do systemu niezbedne gazy.

1. Podlaczyc system do glównego zródla zasilania.  Po podlaczeniu zasilania AC do urzadzenia, zaswieci sie 
wskaznik na tylnym panelu.  Umieść kontroli gazów w tryb RUN.

2. Ustawic wlacznik WŁ/WYŁ w pozycji WŁ (górnej).  System przechodzi przez „sekwencję startową”.

• Przez okolo 10 sekund miejsca dziesietne 4 cyfr migaja na wyswietlaczu od prawej do lewej.  
• Następnie, przez około 6 sekund na wyświetlaczu pojawi się litera “C” (kod) a potem CCM kod wersja. 
• Następnie, przez około 6 sekund na wyświetlaczu pojawi się litera “C” (kod) a potem CCM kod wersja.  

Przykład „C1.2.0”.  W tym czasie przeprowadzane sa róznego rodzaju testy napiecia wejsciowego.  Po 
odkryciu bledu jego kod jest wyswietlany a sekwencja uruchomienia zostaje wstrzymana.  Usterki pokażą 
się jako “E” lub “L”.

•  Pompę płynu chłodzącego i zacznie migać kontrolka “gaz podczas cięcia gazy są oczyszczane przez 20 
sekund. Gazu DIODA LED przestanie migać, a powinno przepływu gazu (oczyszczanie) zatrzymuje się 
chyba kontroli gazów pozostało USTAWIĆ tryb lub przepływ płynu chłodzącego nie jest zadowolony. W 
tym samym czasie na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie.  Przykład: “ 200 “ 

• Po wykryciu przepływu płynu chłodzącego, zazwyczaj w ciągu 5 sekund po uruchomieniu pompy, W1 
i W2 styczniki wejściowe AC i kontrolki.  Jednak jeśli jest prawidłowy przepływ płynu chłodzącego nie 
uzyskano styczników nie zamykają się, a dioda LED będzie migać gazu aż do momentu, gdy staną się 
potrzebne przepływ płynu chłodzącego.  Gazu DIODA LED będzie migać przez 4 minut, a następnie kod 
E404 będzie wyświetlana właściwego przepływu płynu chłodzącego nie została nawiązana.

POWER (Główny wyłącznik sieciowy)

ON
(Wł.)

OFF
(Wył.)

I

OFF
O

Art # A-11910PL

OFF
O

OFF
O
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3. Ustawianie ciśnienia gazów spalinowych

a. Miejsce PRACY/ustawić przełącznik w tryb ustawiania.

b. Regulacja osłony plazmowe i regulatorów ciśnienia, aby prawidłowe ciśnienie lub przepływ jest prawidło-
wy jeśli za pomocą H2O mgłę.  (Zapoznać się z instrukcją obsługi w celu odcięcia tabeli wymaganego 
ciśnienia.)

c. Powrót RUN/przełącznik ustawić na tryb pracy. Podczas próby uruchomienia w określonym trybie spo-
woduje usterki L303, zwykle oznacza to niskie ciśnienie gazu ale w Auto-Cut XT również wskazuje próby 
uruchomienia w zestawie.

4. Ustawianie prądu cięcia.

a. Ustawić pokrętło regulacji prądu natężenie prądu na wyjściu do wymaganego w 4-cyfrowy wyświetlacz.  

5. Przygotowanie do cięcia.

a. Chronią oczy i uszy.

b. Położenie palnika do właściwej odległości przedmiotu obróbki. 

6. Zastosowanie ROZRUCHU.

•  Kontrolki gazu gazu; Gaz pre-rozpoczyna się przepływ.
•  Podczas wstępnego przepływu zasilanie jest włączone. DC zapala się lampka kontrolna.

7. Łuku pilotującego 

• Na koniec pre-flow, dochodzi do zapłonu (arc rozrusznika pożarów) i Pilot jest łuk.
8. Transferu

•  Niemal natychmiast, gdy palnik jest ustawione prawidłowo, program pilotażowy arc przeniesienie do pracy 
i staje się cięcie (przeniesiony) łuk.

•  Prąd szybko wzrosło do poziomu ustalonego w bieżącej kontroli i łuku pierces do metalowego.
•  PRZYCISK OK, aby ustawić sygnał staje się aktywny, a latarka jest przeniesiony do wykonania cięcia.

9. Koniec przedziału numerów fabrycznych

•  URUCHOMIĆ sygnał; bieżąca zmniejszyło i łuku gaśnie.
•  Gazy spalinowe, nadal przepływu dla wybranych Post-czas przepływu a następnie zatrzymuje się.
• Pompa i wentylator będzie pracować przez 4 minuty, a następnie wyłączy się.  Wentylator pozostanie na 

tak długo, jak jest włączony.
10. Aby aktywować kolejne cięcia należy powtórzyć kroki 5-9. Drugie mogą być uruchomione w dowolnym czasie 

po zakończeniu pierwszego cięcia.

11.  Odcinanie zasilania elektrycznego.

a. Ustaw Wł./Wył. zasilania na panelu przednim urządzenia, aby WYŁĄCZYĆ.

OSTRZEŻENIE! 
ZASILACZ nadal występuje wewnątrz modułu.

• Wentylatory i pompy, jak również wszystkie wskaźniki zgasną.
• Wyświetlacz może pokazać kod usterki dla chwilę, jest to część normalnej wyłączanie zasilania i nie 

sygnalizuje usterki.
b. Otwarte (wyłączyć) główny wyłącznik zasilania. Wszystkie źródła zasilania zostanie usunięta z urządzenia. 

• Tylny panel AC wskaźnik wyłączy się.
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Sugestie operacyjne 
1. Odczekac cztery minuty przed ustawieniem przelacznika WŁ/WYŁ na pozycje OFF po operacji.  Umożliwia to 

wentylatorów do pracy praca na odprowadzaniu ciepła z zasilacza.

2. Dla maksymalnej trwalosci części, nie uzywac luku pilotujacego dluzej niz to konieczne. 

3. Zachowac ostroznosc przy obsludze przewodów palnika i chronic je przed uszkodzeniem.  

4. W przypadku stosowania wody jako oslony, zwrócic uwage na:

• Uzywac czystej wody jakosci wody pitnej z kranu, aby zapobiec osadzaniu sie czastek stalych w armaturze 
ukladu wody oslonowej.

• Zanieczyszczenia w postaci czastek i osadu moga obnizyc zywotnosc elementów eksploatacyjnych i przed-
wczesnie uszkodzic palnik. 

• Kasetowy filtr wodny czastek stalych moze pomóc w osiagnieciu optymalnej wydajnosci ciecia. 

4.04 Wybór gazu
A. Gazy plazmowe

1. Powietrze, jako gaz plazmowy

• Najczęściej używany w materiałach na bazie żelaza lub węgla do cięcia o wysokiej jakości przy większych 
prędkościach cięcia.

• Powietrze, jako plazma jest zwykle stosowane z osłoną powietrzną.  
• Zaleca się stosowanie tylko czystego i suchego powietrza, jako gazu plazmowego. Wszelka zawartość 

oleju lub wilgoci w powietrzu znacznie zmniejsza żywotność części palnika.
• Zapewnia zadowalające wyniki w metalach nieżelaznych i pogarsza spawalność materiałów żelaznych.

2. Argon/wodór (H-35), jako gaz plazmowy

• Zalecany do stosowania w stalach nierdzewnych o grubości 3/4 cala (19 mm) i grubszych.  Zalecane 
do materialów niezelaznych o grubosci 1/2 cala (12 mm) i grubszych.  Ar/H2 jest zwykle stosowany w 
metalach nieżelaznych o mniejszej grubości, ponieważ przy użyciu mniej kosztownych gazów można 
osiągnąć podobną jakość cięcia.

• Slaba jakosc ciecia materialów zelaznych. 
• Zapewnia szybsze cięcie szybkości i jakości cięcia na grubsze materiały do wyrównania wyższe koszty.
• Należy stosować mieszaninę składającą się z 65% argonu i 35% wodoru.

3. Tlen (O2) Plazmowy

• Tlen zaleca się stosować do cięcia materiałów żelaznych.
• Zapewnia większe prędkości cięcia.
• Zapewnia bardzo gładką powierzchnię i minimalizuje gromadzenie azotków na powierzchni cięcia (na-

gromadzony azotek może utrudnić produkcję spoin o wysokiej jakości, jeśli nie zostanie usunięty).
4. Azotu (N2) Plazmowy

•  Zapewnia lepszy jakość cięcia metali nieżelaznych, takich jak stal nierdzewna i aluminium.
•  Można go użyć, jako gazu plazmowego zamiast powietrza z osłoną powietrza lub dwutlenku węgla (CO2).
•  Należy stosować dobrze oczyszczony azot o dużej jakości.

B. Gazy osłonowe
1. Sprężone powietrza, jako osłona

•  Osłona powietrza jest normalnie stosowana podczas operacji cięcia z użyciem powietrza, jako plazmy.
•  Polepsza jakość cięcia niektórych metali żelaznych.
•  Niedrogi - redukuje koszty eksploatacji. 
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2. Azot (N2), jako osłona

•  Azot, jako osłonę stosuje się z gazem plazmowym Ar/H2 (H35).
•  Zapewnia gładkie powierzchnie cięcia metali nieżelaznych.
•  Może redukować dym, gdy jest stosowany z plazmą gazową Ar/H2.

3. Osłona wodna

•  Normalnie należy stosować azot.
•  Zapewnia bardzo gładkie powierzchnie cięcia.
•  Redukuje dym i penetrację ciepła do obrabianego przedmiotu.
• Efektywna maksymalna grubość materiału do 1/2 cali (12,7 mm).
• Woda wodociągowa zapewnia niskie koszty eksploatacyjne. 

4.05 Kody stanu zasilacza elektrycznego
Uwaga

Zaawansowane usuwanie problemów opisano w zalaczniku

Podczas rozruchu i pracy zespół obwodów sterowania zasilaniem elektrycznym wykonuje różnorodne testy. Jeśli 
układ wykryje stan wymagający uwagi ze strony operatora, stan wyświetlacza na panelu przednim wskazuje na 
3-cyfrowy kod poprzedzany litera “E” (aktualnie aktywne usterki) lub literę “L” (ostatni) lub bez problemu) rozumieniu 
awaria powoduje zatrzymanie procesu ale nie jest obecnie aktywna.  

Inne warunki mogą być aktywne przez czas nieokreślony, podczas gdy inne są chwilowe. Zasilanie elektryczne 
analizuje chwilowe warunki; niektóre chwilowe warunki mogą wyłączyć system z ruchu. Wskaźnik może pokazywać 
wielokrotne warunki w sekwencji; ważne jest rozpoznawanie wszystkich możliwych warunków, które mogą być 
wyświetlane.

Uwaga

Nie ma żadnych kodów 500.

Kody stanu CCM
Grupie 1  Proces generowania plazmy

Kody Komunikat Sposób usunięcia / Uwagi

101 Plazma wylaczo-
na

Telewizor plazmowy Włącz przełącznik jest wyłączony;  Włącza lub wyłącza ze-
wnętrzne CCM TB1-1 &2 brak zworki;  40 przewód plaski obwodowy od plytki obwo-
du drukowanego Przekaźnika do CCM odlaczony lub uszkodzony;

102 Usterka zaplonu 
pilota 

Pilot nie został uruchomiony w ciągu 15 sekund. Materialy eksploatacyjne zuzyte; 
Upewnić się, ustawienie procesu cięcia lub ustawienie sterowania prądem odpo-
wiada materiałom eksploatacyjnym;  Cisnienie plazmy zbyt wysokie; Uszkodzonego 
zapłonnika łuku;  Wadliwy rozrusznik luku; falownik Niesprawny rozdzial 1A.

103 Brak pilota
Pilot zgasl przy aktywnym uruchomieniu;  Materialy eksploatacyjne zuzyte; Upewnić 
się, ustawienie procesu cięcia lub ustawienie sterowania prądem odpowiada mate-
riałom eksploatacyjnym;  Cisnienie plazmy zbyt wysokie; 

104 Utrata transferu

Łuk został przeniesiony do pracy na dłużej, niż 50 ms, a następnie wyszedł podczas 
startu nadal aktywne.  Łuk stracił kontakt z obrabianym materiałem (zejście z krawę-
dzi, ponad otwór, itp.); Odsuniecie zbyt wysokie;  Upewnić się, ustawienie procesu 
cięcia lub ustawienie sterowania prądem odpowiada materiałom eksploatacyjnym; 
Nieprawidłowe ciśnienie gazu

105 Nie używany Zarezerwowane dla starszych wersji produktu

106
Czas pilota bez 
transferu przekro-
czony

Musi przenieść od łuku pilotowego do łuku tnącego w czasie 0,085 sekundy (SW8-
1 OFF) lub 3 sekundy (SW8-1 ON).  Odsuniecie zbyt wysokie lub puste miejsce 
podczas pracy pod palnikiem; Ustawienie zbyt niskiej wartości bieżącej kontroli 
materiałów eksploatacyjnych:: Zbyt niskie natężenie prądu sterującego w materiały 
eksploatacyjne; Nieprawidłowe ciśnienie gazu.
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107 Nie używany Zarezerwowane dla starszych wersji produktu

108
Blad napiecia 
koncówki do 
elektrody.

Napiecie koncówki zbyt blisko napiecia elektrody.  Panel tylny przełącznik gaz 
ustawiony w niewłaściwym gazu; Materialy eksploatacyjne zuzyte;  Zainstalowano 
niewlasciwe materialy eksploatacyjne, powodujace zwarcie miedzy koncówkami i 
elektroda; Zbyt niskie ciśnienie plazmy;  Przeciek w wezu plazmy do palnika;  Prąd 
cięcia jest ustawiony jako zbyt duży w stosunku do używanych podzespołów wy-
miennych;  Wadliwy rozrusznik luku; Zwarcie na korpusie palnika.

109 Nie używany Zarezerwowane dla starszych wersji produktu
110 Nie używany Zarezerwowane dla starszych wersji produktu

Kody stanu CCM
Grupie 2 --  Zasilacz systemu ciecia plazmowego

Kody Komunikat Sposób usunięcia / Uwagi

201
Proces części nie 
jest skonfiguro-
wany

Bezpiecznik przepalony, Nieprawidlowe podlaczenie kabla zasilajacego; Niespraw-
na Płytka obwodu drukowanego Zasilania Nastawczego Systemu

202 Nie używany Zarezerwowane dla starszych wersji produktu
203 Nie używany Zarezerwowane dla starszych wersji produktu
204 Nie używany Zarezerwowane dla starszych wersji produktu

205
Niskie parametry 
prądu stałego na 
wyjściu

Mniej niz 60 VDC;  Zwarcie robocze lub doziemne ujemnego przewodu;  Niespraw-
ny falownik (zwarcie na wyjsciu); Czujnik napięcia CCM (J24) odłączony lub uszko-
dzony przewód; Usterka modułu CCM.

206 Nie używany Zarezerwowane dla starszych wersji produktu

207
Nieoczekiwany 
prad w przewo-
dzie roboczym

Prad powyzej 8A w przewodzie roboczym przed zaplonem pilotazowym lub trans-
ferem.  Zwarcie doziemne ujemnego przewodu lub obudowy zapłonnika łuku;  
Niesprawny czujnik prądu w przewodzie roboczym HCT1; Wadliwy Płytka obwodu 
drukowanego przekaźnika.

208
Niespodziewany 
prad w obwodzie 
pilota

Prad powyzej 6A w obwodzie pilotazowym przed zaplonem. Niewlasciwe lub nie-
dopasowane materialy eksploatacyjne, powodujace zwarcie miedzy koncówkami i 
elektroda.; Zwarcie przewodu pilota z masa na rurce palnika; Wadliwy Płytka obwo-
du drukowanego przekaźnika; Prawdopodobnie zwarcie na palniku. 

209 Nie używany Zarezerwowane dla starszych wersji produktu

210 Prad wyjsciowy 
za wysokie

Stwierdzono wartość przewodzonego prądu przewodem prądu roboczego przewyż-
szającą o 20% wartość nastawy procesu.
.  Możliwe błędny sygnał z powodu wadliwej pracy HCT1 przewód czujnika prądu 
lub Przekaźnik PCB;  Usterka modułu CCM.

211 Prad wyjsciowy 
za maly

Stwierdzono poziom prądu roboczy więcej niż 20 % poniżej nastawy procesu.  
Możliwe błędny sygnał z powodu wadliwej pracy HCT1 przewód czujnika prądu lub 
Przekaźnik PCB;  Prawdopodobnie niesprawna Płytka obwodu drukowanego pilota 
(zwarcie IGBT); 

212
Niski prad wyj-
sciowy falownika 
1A

Prad roboczy plazmy niski podczas ciecia i przypisywany niskiemu pradowi wyjscio-
wemu sekcji A falownika 1;  Wyjście falownika odlaczone; Prawdopodobnie nie-
sprawny plaski przewód; Jesli problem nadal wystepuje wymienic Moduł falownika 1 

213
Niski prąd wyj-
ściowy falownika 
1B 

Prąd roboczy plazmy niski podczas cięcia i przypisywany niskiemu prądowi wyjścio-
wemu sekcji B falownika 1; Wyjście falownika odlaczone; Prawdopodobnie nie-
sprawny plaski przewód; Jesli problem nadal wystepuje wymienic Moduł falownika 1 

214
Niski prąd wyj-
ściowy falownika 
2A 

Prąd roboczy plazmy niski podczas cięcia i przypisywany niskiemu prądowi wyjścio-
wemu sekcji A falownika 2;  Wyjście falownika odlaczone; Prawdopodobnie niespraw-
ny plaski przewód;  Jesli problem nadal wystepuje, wymienic Moduł falownika  2

215 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.
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216
Niski prąd wyj-
ściowy falownika 
3A 

Prąd roboczy plazmy niski podczas cięcia i przypisywany niskiemu prądowi wyjścio-
wemu sekcji A falownika 3;  Wyjście falownika odlaczone; Prawdopodobnie niespraw-
ny plaski przewód;  Jesli problem nadal wystepuje, wymienic Moduł falownika  3

217
Niski prąd wyj-
ściowy falownika 
3B 

Prąd roboczy plazmy niski podczas cięcia i przypisywany niskiemu prądowi wyjścio-
wemu sekcji B falownika 3;  Wyjście falownika odlaczone; Prawdopodobnie niespraw-
ny plaski przewód;  Jesli problem nadal wystepuje, wymienic Moduł falownika  3

218
Falownik 1A Prad 
wyjsciowy za 
wysokie

Prad roboczy plazmy wysoki podczas ciecia i przypisywany wysokiemu pradowi 
wyjsciowemu sekcji A falownika 1;  Jesli problem nadal wystepuje wymienic Moduł 
falownika 1 

219
Falownik 1B Prąd 
wyjściowy za 
wysokie

Prąd roboczy plazmy wysoki podczas cięcia i przypisywany wysokiemu prądowi 
wyjściowemu sekcji B falownika 1;  Jesli problem nadal wystepuje wymienic Moduł 
falownika 1 

220
Falownik 2A Prąd 
wyjściowy za 
wysokie

Prąd roboczy plazmy wysoki podczas cięcia i przypisywany wysokiemu prądowi 
wyjściowemu sekcji A falownika 2;  Jesli problem nadal wystepuje, wymienic Moduł 
falownika  2

221
Falownik 2B Prąd 
wyjściowy za 
wysokie

Prąd roboczy plazmy wysoki podczas cięcia i przypisywany wysokiemu prądowi 
wyjściowemu sekcji B falownika 2;  Jesli problem nadal wystepuje, wymienic Moduł 
falownika  2

222
Falownik 3A Prąd 
wyjściowy za 
wysokie

Prąd roboczy plazmy wysoki podczas cięcia i przypisywany wysokiemu prądowi 
wyjściowemu sekcji A falownika 3;  Jesli problem nadal wystepuje, wymienic Moduł 
falownika  3

223
Falownik 3B Prąd 
wyjściowy za 
wysokie

Prąd roboczy plazmy wysoki podczas cięcia i przypisywany wysokiemu prądowi 
wyjściowemu sekcji B falownika 3;  Jesli problem nadal wystepuje, wymienic Moduł 
falownika  3

224 Nie znaleziono 
falownika 1 

 Moduł falownika 1 Sekcja A potrzebny do pracy pilotowej; Płaski kabel przetworni-
ka do modułu CCM 1A Moduł 1 Sekcja A uszkodzone lub odłączone

Kody Komunikat Sposób usunięcia / Uwagi

225 Niezgodna wersja 
falownika 1A 

Nieobslugiwana wersja falownika; Uszkodzenie plaskiego przewodu CCM J31 do 
Modułu falownika 1 sekcja A; Wersja kodu CCM niezgodne z wersja lub modelem 
falownika 

226 Niezgodna wersja 
falownika 1B 

Nieobslugiwana wersja falownika; Uszkodzenie płaskiego przewodu CCM J32 do 
Modułu falownika 1 sekcja B; Wersja kodu CCM niezgodne z wersja lub modelem 
falownika 

227 Niezgodna wersja 
falownika 2A 

Nieobslugiwana wersja falownika; Uszkodzenie płaskiego przewodu CCM J33 do 
Modułu falownika 2 sekcja A; Wersja kodu CCM niezgodne z wersja lub modelem 
falownika 

228 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli z dodatkowych części przetwornika.

229 Niezgodna wersja 
falownika 3A 

Nieobslugiwana wersja falownika; Uszkodzenie płaskiego przewodu CCM J35 to 
modułu falownika 3 sekcja A; Wersja kodu CCM niezgodne z wersja lub modelem 
falownika 

230 Niezgodna wersja 
falownika 3B 

Nieobslugiwana wersja falownika; Uszkodzenie płaskiego przewodu CCM J36 to 
modułu falownika 3 sekcja B; Wersja kodu CCM niezgodne z wersja lub modelem 
falownika 

231 Niedopasowanie 
VAC falownika 1A

Napiecie znamionowe AC falownika niezgodne z napieciem znamionowym zasi-
lania;  Uszkodzony lub luźny płaskiego przewodu CCM J31 do Modułu falownika 
1 sekcja B; Zainstalowano Moduł 1 falownika o niewlasciwym napieciu; Moduł 
niesprawny falownik

232 Niedopasowanie 
VAC falownika 1B 

Napiecie znamionowe AC falownika niezgodne z napieciem znamionowym zasi-
lania;  Uszkodzony lub luźny płaskiego przewodu CCM J32 do Modułu falownika 
1 sekcja B; Zainstalowano Moduł 1 falownika o niewlasciwym napieciu; Moduł 
niesprawny falownik
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233 Niedopasowanie 
VAC falownika 2A 

Napiecie znamionowe AC falownika niezgodne z napieciem znamionowym zasi-
lania;  Uszkodzony lub luźny płaskiego przewodu CCM J33 do Modułu falownika 
2 sekcja A; Zainstalowano moduł 2 falownika o niewłaściwym napięciu; Moduł 
niesprawny falownik

234 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli z dodatkowych części przetwornika.

235 Niedopasowanie 
VAC falownika 3A 

Napiecie znamionowe AC falownika niezgodne z napieciem znamionowym zasi-
lania;  Uszkodzony lub luźny płaskiego przewodu CCM J35 do Modułu falownika 
3 sekcja A; Zainstalowano moduł 2 falownika o niewłaściwym napięciu; Moduł 
niesprawny falownik

236 Niedopasowanie 
VAC falownika 3B 

Napiecie znamionowe AC falownika niezgodne z napieciem znamionowym zasi-
lania;  Uszkodzony lub luźny płaskiego przewodu CCM J36 do Modułu falownika 
3 sekcja B; Zainstalowano moduł 3 falownika o niewłaściwym napięciu; Moduł 
niesprawny falownik

237
Znaleziono niewy-
starczajaca liczbe 
falowników

Dwie lub wiecej sekcje falowników wymagane do pracy; Uszkodzenie lub odlacze-
nie plaskiego przewodu od CCM do sekcji falownika; 

238 Nieprawidlowy 
BIAS VAC 

Nieprawidlowy wybór napiecia AC; Uszkodzone lub luzne polaczenie na J61 Zasila-
nia Nastawczego Systemu

239 Napiecie AC Wy-
sokie

Płytka obwodu drukowanego wykryła że napięcie AC jest wyższe niż napięcie 
znamionowe zasilania;  Podlaczenie wyboru Zasilania Nastawczego Systemu J61 
uszkodzone lub odlaczone; Niesprawna Płytka obwodu drukowanego Zasilania 
Nastawczego Systemu; Usterka modułu CCM

240 Napiecie AC 
Niskie 

Płytka obwodu drukowanego wykryła że napięcie AC jest opuścić niż napięcie 
znamionowe zasilania;  Podlaczenie wyboru Zasilania Nastawczego Systemu J61 
uszkodzone lub odlaczone;  Niesprawna Płytka obwodu drukowanego Zasilania 
Nastawczego Systemu; Usterka modułu CCM

241
Falownik 1A Nie-
prawidlowe napie-
cie wejsciowe

Blad napiecia wejsciowego falownika; Napięcie poza zakresem lub brakująca faza 
na napięciu AC wejściowym sekcji A modułu falownika 1; Slaba jakosc zasilania AC; 
Niesprawny stycznik W1; Obluzowane lub otwarte połączenie między zaciskami 
wejściowymi i stycznikiem W1 lub stycznikiem a wejściem sekcji falownika; Moduł 
niesprawny falownik

242
Falownik 1B Nie-
prawidłowe napię-
cie wejściowe

Blad napiecia wejsciowego falownika; Napięcie poza zakresem lub brakująca faza 
na napięciu AC wejściowym sekcji B modułu falownika 1; Slaba jakosc zasilania 
AC; Niesprawny stycznik W1; Obluzowane lub otwarte połączenie między zaci-
skami wejściowymi i stycznikiem W1 lub stycznikiem a wejściem sekcji falownika; 
Moduł niesprawny falownik

243
Falownik 2A Nie-
prawidłowe napię-
cie wejściowe

Blad napiecia wejsciowego falownika; Napięcie poza zakresem lub brakująca faza 
na napięciu AC wejściowym sekcji A modułu falownika 2; Slaba jakosc zasilania AC; 
Niesprawny stycznik W1; Obluzowane lub otwarte połączenie między zaciskami 
wejściowymi i stycznikiem W1 lub stycznikiem a wejściem sekcji falownika; Moduł 
niesprawny falownik

Kody Komunikat Sposób usunięcia / Uwagi

244 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli z dodatkowych części przetwornika.

245
Falownik 3A Nie-
prawidłowe napię-
cie wejściowe

Blad napiecia wejsciowego falownika; Napięcie poza zakresem lub brakująca faza 
na napięciu AC wejściowym sekcji A modułu falownika 3; Slaba jakosc zasilania AC; 
Niesprawny stycznik W2; Luźne lub otworzyć połączenie między zaciski wejściowe i 
W2 stycznik stycznik lub wkład i sekcji przetwornika; Moduł niesprawny falownik

246
Falownik 3B Nie-
prawidłowe napię-
cie wejściowe

Blad napiecia wejsciowego falownika; Napięcie poza zakresem lub brakująca faza 
na napięciu AC wejściowym sekcji B modułu falownika 3; Slaba jakosc zasilania 
AC; Niesprawny stycznik W2; Luźne lub otworzyć połączenie między zaciski wej-
ściowe i W2 stycznik stycznik lub wkład i sekcji przetwornika; Moduł niesprawny 
falownik

247 Usterka obwodu 
falownika 1A Moduł falownika 1 Sekcja A wykryto usterka obwodu; Uszkodzone Moduł falownika 1
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248 Usterka obwodu 
falownika 1B Moduł falownika 1 Sekcja B wykryto usterka obwodu; Uszkodzone Moduł falownika 1

249 Usterka obwodu 
falownika 2A Moduł falownika 2 Sekcja A wykryto usterka obwodu; Uszkodzone Moduł falownika 2

250 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli z dodatkowych części przetwornika.

251 Usterka obwodu 
falownika 3A Moduł falownika 3 Sekcja A wykryto usterką obwodu; Uszkodzone Moduł falownika 3

252 Usterka obwodu 
falownika 3B Moduł falownika 3 Sekcja B wykryto usterką obwodu; Uszkodzone Moduł falownika 3

253

Przekroczona 
temperatura oto-
czenia falownika 
1A

Obwody elektryczne falownika przegrzane, prawdopodobna przyczyna to tempera-
tura otoczenia przewyższająca 40°C; Zmniejszyć zasilanie cyklu roboczego cięcia; 
Zmniejszyc temperatury powietrza atmosferycznego; Dodac pomocnica chlodnice.

254

Przekroczona 
temperatura oto-
czenia falownika 
1B 

Obwody elektryczne falownika przegrzane, prawdopodobna przyczyna to tempera-
tura otoczenia przewyższająca 40°C; Zmniejszyć zasilanie cyklu roboczego cięcia; 
Zmniejszyc temperatury powietrza atmosferycznego; Dodac pomocnica chlodnice.

255

Przekroczona 
temperatura oto-
czenia falownika 
2A 

Obwody elektryczne falownika przegrzane, prawdopodobna przyczyna to tempera-
tura otoczenia przewyższająca 40°C; Zmniejszyć zasilanie cyklu roboczego cięcia; 
Zmniejszyc temperatury powietrza atmosferycznego; Dodac pomocnica chlodnice.

256 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli z dodatkowych części przetwornika.

257

Przekroczona 
temperatura oto-
czenia falownika 
3A 

Obwody elektryczne falownika przegrzane, prawdopodobna przyczyna to tempera-
tura otoczenia przewyższająca 40°C; Zmniejszyć zasilanie cyklu roboczego cięcia; 
Zmniejszyc temperatury powietrza atmosferycznego; Dodac pomocnica chlodnice.

258

Przekroczona 
temperatura oto-
czenia falownika 
3B 

Obwody elektryczne falownika przegrzane, prawdopodobna przyczyna to tempera-
tura otoczenia przewyższająca 40°C; Zmniejszyć zasilanie cyklu roboczego cięcia; 
Zmniejszyc temperatury powietrza atmosferycznego; Dodac pomocnica chlodnice.

259
Brak zasilania 
wejsciowego 
falownika 1A

Sekcja falownika moze nie miec zasilania wejsciowego. Stycznik nie zamknięte; 
Niesprawny stycznik lub aktywacja CB4; Wejście sekcji falownika nie podlaczone; 
Niesprawny falownik.

260
Brak zasilania 
wejściowego 
falownika 1B

Sekcja falownika moze nie miec zasilania wejsciowego. Stycznik nie zamknięte; 
Niesprawny stycznik lub aktywacja CB4; Wejście sekcji falownika nie podlaczone; 
Niesprawny falownik.

261
Przekroczona tem-
peratura otoczenia 
falownika 2A 

Obwody elektryczne falownika przegrzane, prawdopodobna przyczyna to tempera-
tura otoczenia przewyższająca 40°C; Zmniejszyć zasilanie cyklu roboczego cięcia; 
Zmniejszyc temperatury powietrza atmosferycznego; Dodac pomocnica chlodnice.

262
Przekroczona tem-
peratura otoczenia 
falownika 2B 

Obwody elektryczne falownika przegrzane, prawdopodobna przyczyna to tempera-
tura otoczenia przewyższająca 40°C; Zmniejszyć zasilanie cyklu roboczego cięcia; 
Zmniejszyc temperatury powietrza atmosferycznego; Dodac pomocnica chlodnice.

263
Przekroczona tem-
peratura otoczenia 
falownika 3A 

Obwody elektryczne falownika przegrzane, prawdopodobna przyczyna to tempera-
tura otoczenia przewyższająca 40°C; Zmniejszyć zasilanie cyklu roboczego cięcia; 
Zmniejszyc temperatury powietrza atmosferycznego; Dodac pomocnica chlodnice.

264
Przekroczona tem-
peratura otoczenia 
falownika 3B 

Obwody elektryczne falownika przegrzane, prawdopodobna przyczyna to tempera-
tura otoczenia przewyższająca 40°C; Zmniejszyć zasilanie cyklu roboczego cięcia; 
Zmniejszyc temperatury powietrza atmosferycznego; Dodac pomocnica chlodnice.

265
Brak zasilania wej-
sciowego falowni-
ka 1A

Sekcja falownika moze nie miec zasilania wejsciowego. Nie zamkniety stycznik W1; 
Niesprawny stycznik lub aktywacja CB4; Wejście sekcji falownika nie podlaczone; 
Niesprawny falownik.
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266
Brak zasilania wej-
ściowego falowni-
ka 1B

Sekcja falownika moze nie miec zasilania wejsciowego. Nie zamkniety stycznik W1; 
Niesprawny stycznik lub aktywacja CB4; Wejście sekcji falownika nie podlaczone; 
Niesprawny falownik.

Kody Komunikat Sposób usunięcia / Uwagi

267
Brak zasilania wej-
ściowego falowni-
ka 2A

Sekcja falownika moze nie miec zasilania wejsciowego. Nie zamkniety stycznik W1; 
Niesprawny stycznik lub aktywacja CB4; Wejście sekcji falownika nie podlaczone; 
Niesprawny falownik.

268
Brak zasilania wej-
ściowego falowni-
ka 2B

Sekcja falownika moze nie miec zasilania wejsciowego. Stycznik W2 nie jest za-
mknięta; Niesprawny stycznik lub aktywacja CB4; Wejście sekcji falownika nie pod-
laczone; Niesprawny falownik.

269
Brak zasilania wej-
ściowego falowni-
ka 3A

Sekcja falownika moze nie miec zasilania wejsciowego. Stycznik W2 nie jest za-
mknięta; Niesprawny stycznik lub aktywacja CB4; Wejście sekcji falownika nie pod-
laczone; Niesprawny falownik.

270
Brak zasilania wej-
ściowego falowni-
ka 3B

Sekcja falownika moze nie miec zasilania wejsciowego. Stycznik W2 nie jest za-
mknięta; Niesprawny stycznik lub aktywacja CB4; Wejście sekcji falownika nie pod-
laczone; Niesprawny falownik.

271 Blad odczytu ID 
falownika 

CCM odnalazł wartości ID niezgodne podczas odczytywania.  Odcinek przewodu od 
CCM do falownika uszkodzony lub odłączony; Niewłaściwe prowadzenie płaskiego 
przewodu.

 
Kody stanu CCM

Grupie 3 --  Stan sterownika gazu i protokołu
Kody Komunikat Sposób usunięcia / Uwagi
301 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.
302  Zarezerwowany Brak dostepnych informacji, skontaktuj sie z dzialem obslugi klienta

303
Cisnienie 
podawania gazu 
poza zakresem. 

Autocut jest w trybie ustawiania gazu plazmowego lub zbyt niskim ciśnieniu; 
Uszkodzony czujnik ciśnienia gazów spalinowych(PS1).

304 Czyszczenie ukladu 
sterowania gazem Wylaczone normalne zasilanie lub powrót z plazmy. 

305 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.
306 Nie używany Zarezerwowane dla innego wykorzystania w przyszlosci.
307 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.

308 Niezgodnosc typu 
sterowania gazem  Niewłaściwa CCM, musi być Auto-cut wycinania.

309 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.
310 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.
311 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.
312 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.
313 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.
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Kody stanu CCM
Grupie 4 -- Uklad płynu chlodzacego - palnik 

Kody Komunikat Sposób usunięcia / Uwagi

401 Niski poziom płynu 
chlodzacego  Sprawdzic poziom płynu chlodzacego, w razie potrzeby dodac .

402
Niski przeplyw płynu 
chlodzacego   

Przeplyw płynu chlodzacego mierzony za pomoca przelacznika przeplywu FS1 
wynosi ponizej 0,7 gpm; Zatkany filtr; Zaklócenia w przewodzie lub głowicy pal-
nika; Niewlasciwy rodzaj materialów eksploatacyjnych; uszkodzony lub wadliwy 
przewód płynu chlodzacego do palnika/zawór zwrotny;  Niesprawna pompa lub 
zawór obejsciowy.

403
Przegrzanie płynu 
chlodzacego  

Temperatura płynu chłodzącego przekroczyła 75 stopni Celsjusza (167 Fahren-
heita).  Pracy w każdej z dolnych panel boczny luźne lub usunięte;  Wentylator 
płynu chlodzacego przestal dzialac; zeberka radiatora zatkane brudem. 

404 Uklad chlodzenia nie 
jest gotowy.

Właściwego przepływ płynu chłodzącego wynoszący 0,7 gpm mierzonego za 
pomocą przełącznika przepływu FS1 nie uzyskano w czasie do 4 minut od 
zalania.   Nowa instalacja moze wymagac dodatkowego(-wych) cylku(-li) za-
lewania aby wypelnic weze plynem chlodzacym; Wyłącz i włącz zasilanie, aby 
ponownie uruchomić pompkę odpowietrzającą;  Weze płynu chlodzacego lub 
weze palnika odwrócone; Zatkany filtr płynu chlodzacego; Zaklócenia w prze-
wodzie lub głowicy palnika; Niewlasciwy rodzaj materialów eksploatacyjnych; 
uszkodzony lub wadliwy przewód płynu chlodzacego do palnika/zawór zwrotny;  
Niesprawna pompa lub zawór obejsciowy.

405
Kontrolka ostrzegaw-
cza poziomu płynu 
chłodzącego niska

 Niski poziom płynu chlodzacego w czasie ciecia, nie przerywa ciecia.  
Dodac płynu chlodzacego jesli to konieczne.

406 Nie używany Zastrzeżone dla innych modeli.

407

Przegrzanie płynu 
chlodzacego, wysoka 
temperatura otocze-
nia.

Temperaturze otoczenia powyżej 40 stopni C w wyniku przegrzania płynu chło-
dzącego. Zmniejszyc cykl roboczy ciecia;  Zmniejszyć temperaturę otoczenia; 
Dodać oddzielne chłodnicy.

Uwaga

Nie ma żadnych kodów 500.

Kody stanu CCM
Grupie 6 -- CCM

Kody Komunikat Sposób usunięcia / Uwagi

601
Blad analogowego 
sygnalu napiecio-
wego

Wymien Moduł CCM, wymienic.

602 Blad ADC lub DAC Wymien Moduł CCM, wymienic.
603  Zarezerwowany Brak dostepnych informacji, skontaktuj sie z dzialem obslugi klienta

604 Blad pamieci da-
nych Wymien Moduł CCM, wymienic.

605 Blad pamieci pro-
gramu Wymien Moduł CCM, wymienic.

606 +5V Logika niskie 
zasilanie Wymien Moduł CCM, wymienic.

607 Przekroczenie tem-
peratury procesora Zmniejszyc temperatury otoczenia; Usterka modułu CCM; wymienić

608
zasilanie 5V interfej-
su komunikacyjnego 
RS 485/422 niskie.

Wymien Moduł CCM, wymienic.
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609
Blad urzadzenia 
aktualizacji oprogra-
mowania

Usterka modułu CCM; wymienić

610
Blad protokolu 
aktualizacji oprogra-
mowania

Usterka modułu CCM; wymienić

611 Blad sterownika 
USB Usterka modułu CCM; wymienić

612 Blad zasilania USB Niesprawne urządzenia USB; Usterka modułu CCM

613 Blad tworzenia 
dziennika USB

Nie mozna bylo utworzyc pliku dziennika podczas ostatniej próby aktualizacji 
oprogramowania firmware na pamieci USB; Uzyc innej pamieci USB lub sformato-
wac 

614 Brak pliku USF Brak pliku VTCCMFW.USF na pamieci USB; Zapisac wlasciwe pliki na pamiec 
USB dla aktualizacji oprogramowania; Uzyc innej pamieci USB lub sformatowac 

615 Brak pliku aktualizu-
jacego CCM

Plik programowy CCM okreslony w VTCCMFW.USF nie znaleziony; Dodaj odpo-
wiednie pliki do Flash do aktualizacji oprogramowania układowego

616 Blad aktualizacji 
DPC 

Wystapila usterka przy próbie aktualizacji oprogramowania DPC; Zapisac wla-
sciwe pliki na pamiec USB dla aktualizacji oprogramowania; Szczególy w pliku 
CCM_LOG.TXT na pamieci USB

617 DMC Blad aktuali-
zacji 

Wystąpił błąd podczas próby aktualizacji oprogramowania sprzętowego DMC; Za-
pisac wlasciwe pliki na pamiec USB dla aktualizacji oprogramowania; Szczególy w 
pliku CCM_LOG.TXT na pamieci USB

618 Blad kalibracji ADC Blad zbyt duzej kalibracji ADC; Usterka nadal wystepuje wadliwy CCM;

619 Usterka wlacznika 
przeplywu

Wlacznik przeplywu wykazuje przeplyw płynu chlodzacego przy wylaczonej pom-
pie;

620 Blad pamieci trwalej Zapis pamieci trwalej uszkodzony lub wykasowany; Usterka nadal wystepuje 
wadliwy CCM .

4.06 Jakość cięcia
Jakość cięcia wymagania różnią się w zależności od zastosowania. Na przykład, azotek budowa i kąta stożkowe-
go może być głównymi czynnikami podczas powierzchnia będzie przyspawana po przycięciu. Kożuchy tnący jest 
ważne przy wykończeniu jakość cięcia jest potrzebne, by uniknąć dodatkowego czyszczenia. Jakość cięcia może 
się różnić w przypadku różnych materiałów, o różnej grubości.  

Prawej strony
Kąt cięcia

Lewy boczny
Kąt cięcia

Art# A-00512PL                

Szerokość grubość piły tarczowej
Powierzchnia cięcia

Kąta stożkowego

Zaokrąglanie 
narożników na 

górnej krawędzi 

Powierzchnia cięcia
Przeciągnij przewody

Kożuchy 
Tworzenie

Góry Odpryskami 
Stopionego Metalu

Art# A-00007PL

Powierzchnia cięcia

Stan (gładkie lub szorstkie) z powierzchni cięcia.

Kąta stożkowego

4. Miejsce pracy/ustawić przełącznik w położenie PRACA.

Kąt pomiędzy powierzchnią krawędź cięcia i płaszczyzną prostopadłą do powierzchni płytki. Idealnie prostopadłe 
cięcie mogłoby doprowadzić do 0° kąta stożkowego.
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Zaokrąglenie krawędzi górnej

Zaokrąglanie narożników na górnej krawędzi cięcia ze względu na zużywanie się od pierwszego kontaktu z 
łuku plazmowego do obróbki.

Kożuchy i góry odpryskami stopionego metalu

Kożuchy jest stopiony materiał, który nie zostanie wydmuchany z miejsce cięcia i ponownie zastyga na płycie. 
Góra odpryskami stopionego metalu jest kożuchy zbierająca się na górnej powierzchni obrabianego przedmiotu. 
Nadmierne kożuchy mogą wymagać dodatkowych prac porządkowych po przycięciu. 

Szerokość grubość piły tarczowej

Szerokość materiału podczas cięcia.

Azotek budowania

Azotek osadów, które mogą pozostać na brzegu cięcia stali węglowej gdy azot występuje w osoczu strumienia 
gazu. Azotek buildups może spowodować trudności jeżeli stal jest spawane po procesie rozbioru.

Kierunek cięcia

Lampkę wirującą plazmą strumienia gazów opuszczających pochodnię do utrzymania gładkiej kolumny gazu. 
To efekt zawirowania w jedną stronę a kawałek jest bardziej kwadratowe niż inne. Patrząc w kierunku jazdy, z 
prawej strony jest bardziej kwadratowe niż w lewo.

Prawej strony
Kąt cięcia

Lewy boczny
Kąt cięcia

Art# A-00512PL                  

Złom

 Kierunkiem ruchu wskazówek 

Ruchu 
wskazówek zegara 

Art # A-04182PL

Obrabiany przedmiot

Złom

Efekt zawirowania na stronie Właściwości cięcia

Do kwadratu - ostre cięcie wzdłuż średnicy wewnętrznej koła, należy przesunąć palnik przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara wokół okręgu. Aby zachować prostokątne krawędzie cięcia wzdłuż średnicy zewnętrznej, 
palnik powinien trafiać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Cięcia pod wodą

Cięcie na lustra wody albo pod wodą lub wodą z płytką lub z wody tłumik nie jest zalecane. Woda służy poziom 
wody musi być minimum 4 cm od dolnej części płyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przy-
czyną niskiej jakości cięcia i krótkich elementów zużywalnych.

Omowy pomiarowy

Stosowanie omowego czujnika wysokości nie jest zalecane w przypadku użycia osłony wodnej.  Woda na płycie 
koliduje elektrycznie z obwodem czujnika omowego.
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ROZDZIAŁ 5: KONSERWACJA

5.01 Konserwacja ogólna
Wykonuj okresowo następujące sprawdziany, aby upewnić się, że wydajność systemu jest właściwa.

Harmonogram konserwacji zasilacza elektrycznego
Codziennie

Sprawdź poziom chłodziwa, uzupełnij, w razie potrzeby.
Sprawdź połączenia węży gazowych i ciśnienia.

Sprawdź wentylator chłodzący; oczyść, w razie potrzeby.

Co miesi¹c
Sprawdź wentylator chłodzący i chłodnicę; oczyść, w razie 

potrzeby.
Sprawdź węże gazowe pod kątem spękań, nieszczelności lub 

zużycia. Wymień w razie potrzeby.
Sprawdź wszystkie połączenia elektryczne pod kątem pęknięć 

lub zużycia.  Wymień w razie potrzeby.
Oczyścić filtr wody (w przypadku H2O mgły)

6 miesiêcy
Wymień filtr zewnętrzny chłodziwa.

Oczyść zbiornik chłodziwa.
Oczyść odkurzaczem próżniowym pył nagromadzony wewnątrz 

układu zasilania elektrycznego.

5.02 Procedura czyszczenia filtra chłodziwa
Czyszczenie okresowe filtru chłodziwa zapewnia maksymalną wydajność przepływu chłodziwa. Niski przepływ 
chłodziwa powoduje nieefektywne chłodzenie części palnika i w konsekwencji szybsze zużycie materiałów eksplo-
atacyjnych.

Oczyść filtr chłodziwa w następujący sposób:

1. Odłącz system od głównego wejściowego zasilania elektrycznego.

2. Wykręć i zdejmij ręką czaszę filtra. Duzy pochlaniacz znajdujacy sie na tylnej sciance zasilania. Pamiętaj, 
aby przytrzymać pierścień O-ring.

3. Sprawdzić i wymienić filtr w razie potrzeby.  Zaciśnij zacisk ręką.  Sprawdź, czy pierścień O-ring znajduje 
się na swoim miejscu.

4. Włącz system i sprawdź pod kątem nieszczelności.
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5.03 Procedura wymiany chłodziwa
Wymień chłodziwo w następujący sposób:

1. Odłącz system od głównego wejściowego zasilania elektrycznego.  

2. Wymontować dolny panel po prawej stronie. 

3. Odnaleźć łącznik w przewód płynu chłodzącego od spodu zbiornika płynu chłodzącego, #1 na ilustracji. 
Odłączyć przewód płynu chłodzącego na tym montażu i spuścić płyn chłodzący do pojemnika jednorazo-
wego użytku odpowiednią wielkość. Pamiętaj będziesz opróżnianie więcej niż zawartość zbiornika płynu 
chłodzącego. 

4. W momencie kiedy trwa usuwanie płynu chlodzacego, odlaczyc zlaczke #2 szarego weza, pokazana na 
rysunku ponizej. Poczekac az spłynie nadmiar płynu chlodzacego, nastepnie wyczyscic przewody pod ci-
snieniem maksymalnie 5psi.

PRZESTROGA

Zastosowanie w ukladzie chodzenia cisnienia wyzszego niz 5 psi spowoduje uszkodzenia.  Podczas 
wykonywania tego zadania zachowac szczególna ostroznosc.

2

1

Art # A11689
 

5. Ponownie polaczyc te dwie koncówki, a nastepnie wyjac miske filtru z pojemnika znajdujacego sie z tylu 
zasilania.  Wlac pozostaly plyn chlodzacy do zbiornika i wymienic miske filtra.

Uwaga

Jesli trzeba takze wymienic plyn chlodzacy w przewodach, odlaczyc przewody od zródla zasilania i 
recznie je opróznic. 

6. Napelnic zbiornik swiezym plynem chlodzacym, az do osiagniecia wlasciwego poziomu, sprawdzajac ewen-
tualne wycieki.  

7. Wlaczyc system, pozostawic wlaczony na na kilka minut i sprawdzic poziom płynu chlodzacego, w razie 
potrzeby uzupelnic.  Zapoznać się z rozdziałem 3.16 Napełnić układ chłodzenia płynem chłodzącym w tej 
sprawie.
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5.04 Zapłonnik łuku usługi
Uszkodzony filtra EMI

Objaw Przyczyna Sprawdzić Sposób usunięcia

Brak zaplonu 
pilotowego :  W Arc 
rozrusznika świec 

zapłonowych zapłon 
ale nie

Plyn chlodzacy zaczal 
przewodzic prad Uzyc miernik przewodnosci Wypłukać system, wymienić płyn 

chłodzący.
Przewód powrotny pilota nie 

podłączony lub poluzowany na 
zapłonniku łuku

Ogledziny wizualne Podłączyć przewód.

Iskiernik ustawione zbyt blisko Sprawdzić przy pomocy 
szczelinomierza Zestaw do 0,063” ±0,002”

Wysoka częstotliwość (C4) 
ewentualnie otworzyć Uzyc miernik pojemnosci Ponownie podlaczyc lub 

wymienic. 
Popękane lub brakujące ferryty Ogledziny wizualne Wymienić.

Zwarcie w cewka indukcyjna 
(L1) Ogledziny wizualne Usunąć zwarcie cewki; 

zwiększenie odstępów.

Iskiernik korki magistrali can 
(C1, C2, C3) połamane lub 

uszkodzone
Miernik pojemności Wymienić.

Zasilanie ujemne nie są 
prawidłowo podłączone Ogledziny wizualne Podłączyć ponownie

Brak zaplonu 
pilotowego :  Brak 

iskrzenia w Arc 
rozrusznika

Iskiernik ustawiony zbyt duży Sprawdzić przy pomocy 
szczelinomierza Zestaw do 0,063” ±0,002”

Uszkodzony transformator Pomiar rezystancji Wymienić.

Brak zasilania 120V Sprawdzić napięcie na wejściu 
filtra EMI

Wykonanie połączeń; Wymienić 
wiązkę przewodów

Nie / luźne połączenie z 
iskrownikiem Ogledziny wizualne Podłączyć ponownie

Uszkodzony filtra EMI Napięcie / pomiar rezystora Wymienić.

Brak chlodzenia lub 
niewystarczajace 

chlodzenie :  Wycieki 
płynu chłodzącego

Obluzowana armatura Ogledziny wizualne Dokręcić armaturę. 
Brak elementu lutozgrzewanego 

laserowo stawów (L1) Ogledziny wizualne Wymienić HF cewki.

Uszkodzony lub przebity 
przewód(-y) płynu chłodzącego. Ogledziny wizualne Wymienić przewody płynu 

chłodzącego.

Brak chlodzenia lub 
niewystarczajace 
chlodzenie : Brak 
przeplywu płynu 

chlodzacego

Odwrócony waz zasilajacy i 
powrotny

Ogledziny kolorów kodów 
podłączenia 

Dopasować kolory podłączeń 
płynu chłodzącego do kolorów 

armatury zapłonnika łuku.

Zator w cewce lub zasilanie / 
przewody powrotne

Poluzować nieco armaturę 
i sprawdzić przepływ płynu 

chłodzącego
Wypłukać system

Nieprawidłowe 
działanie systemu 

(Zakłócenie 
elektromagnetyczne)

Oslona przewodu palnika 
niepodlaczona lub luzna. 

Kabel uziemiajacy F1 nie jest 
podlaczony.

Kontrola wzrokowa mocowania 
przewód rozrusznika do Arc Podłączyć / dokręcić złącza kabli.

Brak lub luźne połączenie 
uziemienia

Oględziny uziemienia do 
zapłonnika łuku

Przygotować lub dokręcić 
połączenia do uziemienia.

Korek C5 nie są podłączone, 
otwarte i czy nie występują 

luźne
Oględziny/pomiar kondensatora Wymienić płytkę obwodu 

drukowanego.
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5.05 Arc rozrusznika świec zapłonowych regulacja szczeliny
1. Wyłączyć zasilanie. Wymontować górną osłonę konsoli.  

2. Wyregulować szczelinę świecy zapłonowej jak pokazano. Ponownie zamontować pokrywę górną.

Art # A-11913

0.063" ± 0.002"
1.6 ± 0.05 mm
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ROZDZIAŁ 6:  CZĘŚCI I ZESPOŁY ZAMIENNE

6.01 Wymienic zasilanie 
Kompletne urządzenie / numery katalogowe podzespołów   Nr katalogowy

Układ zasilania Auto-Cut 300 XT™,     400VAC +10 -15%   CE   3-8113-4
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6.02 Zalecane gazowe weze zasilajace
Zobacz sekcja 3.05, aby dowiedzieć się więcej na temat przyłączy uziemienia i kabli uziemienia.

O

Arc rozrusznik / 
gazu moduł 

sterujący
(GCM-1000XT)

Pilot powrót

Ujemny

Przewody zasilania chłod.

Powrót płynu chłod.

Kabel sterowania

CNC

Kabel 
sterowania

P

A

B

C

D

E

K F

Art # A-11902PL_AB

F1

Kabel CNC Palnik

Rura pozycyjna

G: Latarka zestaw linii, ekranowany
      - Zasilanie płynu chłodzącego 
          z wynikiem negatywnym
      - Powrót płynu chłodzącego 
      - Przewód powrotny pilota 
      - Gazu plazmowego
      - Gaz osłonowy

Przewód roboczy Praca

Zasilanie główne

Przewód 
Masowy

Zasilacz
systemu

Auto-Cut 300XT

Prowadzi numerów katalogowych; Auto-Cut 300 XT Zasilanie elektryczne, XT-301 Palnik
Długości przewodów

Kluczyka Opis 3 ft 
1 m

5 ft 
1.52 m

10 ft 
3.05 m

15 ft 
4.5 m

25 ft 
7.6 m

35 ft 
10.6 m

50 ft 
15.2 m

75 ft 
22.8 m

100 ft 
30.5 m

125 ft 
38.1 m

A,B,C,D,E Zestaw przewodu zasilania 4-3096 4-3097 4-3098 4-3099 4-3100 4-3101 4-3102 4-3103 4-3104

A Powrotny przewód pilotowy (4 ft 
/ 1.2 m) 9-4890

B Przewód ujemny 9-4892

C Przewód płynu chłodzącego, 
Zasilanie 9-4886

D Przewód płynu chłodzącego, 
Powrót 9-4888

E Kabel sterowania, Zasilanie 
rozrusznika Arc 9-4941

F Przewód masowy 9-4923

F1 Przewód masowy, Gaz z masą 9-4924 9-4925 9-4926 9-4927 9-4928 9-4929

G Zespoły przewodów gazowych 4-3044 4-3045 4-3046 4-3047 4-3048

K Kabel sterowania, Zasilanie 
1000 GCM XT 9-9331

O Przewód roboczy 9-9300 9-9301 9-9302 9-9303 9-9304 9-9305 9-9306 9-9307

P Kabel sterowania, CNC do 
zasilania 9-8312 9-8313 9-8315 9-8316 9-8317

Uwaga

Zestawy przewodów zasilających obejmują przewód powrotny pilota, przewód ujemny, węże zasilające 
i powrotne płynu chłodzącego i przewód sterowania.
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Kabel sterujący, 
od zasilania do modułu 
sterującego gazu

G Przewody palnika

Art # A-11903PL

Zielony/żółty #4 AWG

Zielony/żółty 1/0 (50 mm2)

A

Kabel #8 AWG 

B

C

D

E

F

F1

K 37

14
Kabel sterowniczy z zasilacza 
elektrycznego do rozrusznika łuku

Kabel uziemienia

Przewód uziemienia z 
rozrusznika łuku 
do uziomu

Kabel roboczy

Kabel CNC (28 żyłowy)

O

P 37

Kabel 2/0  (70 mm2)

Kabel  2/0  (70 mm2)

ZielonyZielony

Czerwony Czerwony

Przewód powrotu chłodziwa z 
zasilacza elektrycznego do 
rozrusznika łuku

Powrót pilota z zasilacza elektrycznego 
do rozrusznika łuku

Przewód ujemny z zasilacza elektrycznego 
do rozrusznika łuku
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6.03 Zewnetrze części zamienne zasilacza elektrycznego 
 Pozycja # Ilość Opis                                               Nr katalogowy

 1 1 GCM 1000 XT Górną pokrywę    9-7345
 2 1 Pokrywa przewody zasilania i kabli s    9-7346
 3 1 Ucho do podnoszenia, Kabel    9-7347
 4 1 Pokrywy boczne górne  (ogółem dwa)    9-7301
 5 1 Dolny lewy panel boczny    9-7304
 6 1 Dolna prawa pokrywa boczna    9-7344

Art # A-11933

2

1

4

2

3

5 6

4
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6.04 Części zamienne zasilacza elektrycznego - Opuścić strona prawa
 Pozycja # Ilość Opis                                                                            Odnośnik  Nr katalogowy

 1 1 Zbiornik chłodziwa, Pokrywka    9-7305
 2 1 Zbiornik chłodziwa    9-7306
 3 1 Czujnik poziomu płynu chłodzącego    9-7307
 4 1 Pompa, Chłodziwa, Zestaw    9-7309
 5 1 Czujnik, Pompa    9-7308
 6 1 Wentylator wymiennika ciepla  FAN1  9-7348
 7 1 Chłodnica    9-7349
 8 1 Włącznik przepływu (Nie pokazano)  FS1  9-7310

2

3

4

5 6 7
Art # A-011934_AB

1
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6.05 Części zamienne zasilacza elektrycznego - Górny strona prawa
 Pozycja # Ilość Opis   Odnośnik        Nr katalogowy

 1 1 Przekaźniki, Pompa / Wentylator  MC3 / MC2  9-7314
 2 1 Przekaźnika, Prąd rozruchowy  K1  9-7336
 3 1 Przekaźnika, Prąd rozruchowy  MC1  9-7337
 4 1 Rezystor, Prąd rozruchowy  R2  9-7376
 5 1 Pomocniczy Transformator  T1  9-7315
 6 1 Płytka obwodu drukowanego wyświetlacza   9-9252
 7 1 Wyłącznik obwodu wl/wyl  CB1  9-7316
 8 1 Płytka obwodu drukowanego Zasilania Nastawczego Systemu  9-9253
 9 1 Płytka obwodu drukowanego przekaźnika i interfejsu   9-9251
 10  1 Rozrusznik łuku    9-9250
 11 1 Zestaw CCM    9-7324
 

1

2

3

4

5

6

Art # A-11935

7

8

11

9

10
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6.06 Części zamienne zasilacza elektrycznego - Po lewej stronie 
  Pozycja # Ilość Opis   Odnośnik    Nr katalogowy

 1 1 AC obniżanie PCB    9-9254
 2 1 Stycznik główny (ogółem dwa)  W1, W2  9-7318
 3 1 Moduł falownika, pełne (ogółem dwa) 380-415 VAC   9-7317
 4 1 Moduł falownika, częściowe 380-415 VAC   9-7319
 5 1 Filtra EMI PCB (ogółem 3)    9-9264 
   

1

Art # A-11958

3

4

3

2

5
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6.07 Części zamienne zasilacza elektrycznego  RAS - GCM 1000 XT
   Pozycja # Ilość Opis                        Odnośnik         Nr katalogowy

 1 1 Gazu Elektromagnetyczne (Wymagane 3 na jednostkę)  9-6319
 2 1 Zespół filtra wody     8-3460
 3 1 HF Transformer    9-4959
 4 1 Wyłącznik manometr    9-6318
 5 1 PCB, RAS1000 RF Płyta pokrywy    9-9423
  

1

2

3

4

1

Art # A-11937-AB

5
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6.08 Części zamienne zasilacza elektrycznego - panel tylny
    Pozycja # Ilość Opis                                                     Nr katalogowy

 1 1 Filtr płynu chlodzacego.      9-7320
 2 1 Filtr płynu chłodzącego    9-7322
 3 1 Przełącznik wyboru zasilania gazem     9-3325 
 4 1 Bezpiecznik, 8A SB 500V (ogółem dwa)    9-7377
 *5 1 Zespół filtra powietrza AC200-XT    9-7527 
   - Pierwszy etap tylko wkład filtra    9-1021 
   - Drugi etap tylko wkład filtra    9-1022

* Nie pokazano

  

1

2

4

Art # A-011938_AB

USER INPUT

HEIGHT CONTROL

F1 - 8A SB 500 VAC F2 - 8A SB 500 VAC

CB4 - 5A 120 VAC

CB3 - 5A 24 VAC

CB2 - 5A 120 VAC

J55 - GCM

J15 - CNC

J59 - RAS

J70 - HE

J54 - TSC /COMM

3
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6.09 Części zamienne zasilacza elektrycznego - Przód GCM1000 XT
    Pozycja # Ilość Opis                                                                                                     Nr katalogowy

 1 1 Manometr    8-6800
 2 1 Regulacji gazów spalinowych    9-9509
 3 1 Pracy/Ustawić przełącznik    9-3426
 4 1 Przy pomocy pokrętła potencjometru    9-2685
 5 1 Włącznik gaz osłonowy    9-3427
 6 1 Przepływomierz, H2O    9-7762
  

GCM 1000 XT
GAS CONTROL MANAGEMENT SYSTEM

SHIELD GAS

H20 MIST

RUN

SET

PLASMA SHIELD

A

CUT
OUT

Art # A-11939_AB

H20 MIST

5

3

6

4

1

2

1

2

6.10 Zalecane gazowe weze zasilajace
Pozycja # Ilość Opis                                                                               Nr katalogowy

   1 Wąż 3/8 cali szary Synflex. Bez złączek. Numer katalogowy na każdej stopie 9-3616
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ROZDZIAŁ 7:   KONSERWACJA PALNIKA

7.01 Usuwanie materialów eksploatacyjnych
1. Użyj narzędzia demontażowego do przytrzymania zestawu stacjonarnego nasadki i wkładu ekranu. Przekręć 

kielich osłony w prawo i wyjmij go z zestawu wkładu. 

Wkład zamontowanyt

Narzędzie do wkładu

Kielich osłony

Art # A-04344PL

2. Wyjąć narzędzie do demontażu z tylnej części zespół wkładu.  Uzyc narzedzia do usuwania w celu wy-
pchniecia części eksploatacyjnych z kasety. 

Narzędzie do wkładu Montaż wkładu 

Art # A-04345PL
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7.02 Smarowanie pierscieni O-ring
Smaruj okresowo wszystkie pierścienie O-ring wkładu i wszystkie trzy pierścienie O-ring na głowicy palnika 
smarem dostarczonym przez producenta. Usuń z wkładu sprężynujący pierścień zabezpieczający i przesuń 
w dół pierścień blokujący, aby uzyskać dostęp do pierścienia znajdującego się pod pierścieniem blokującym.

Pierścień O-ring, kat. Nr 8-0544

Wewnętrzny pierścień O-ring (Kat. Nr. 8-0545) 
miejsce (pod pierścieniem blokującym)

Pierścień O-ring, kat. Nr 8-0540

Art # A-04071PL

Pierścień 
sprężynujący zabezpieczający

Montaż wkładu

               

Pierścienie O-ring

Art # A-04066PL

Kat. Nr 8-0539

Kat. Nr 8-3487

Kat. Nr 8-0530

Głowica palnika

Kat. Nr 9-9041

                    

   PRZESTROGA 

Używaj do tej części palnika tylko smaru do pierścieni O-ring firmy Thermal Dynamics Nr 9-4893 (Chri-
¬sto Lube MCG-129). Użycie innych środków smarnych może spowodować nienaprawialne uszkodzenia 
palnika.

7.03 Zużycie części
Wymień rozdzielacz gazu, jeżeli jest przepalony lub pęknięty.

Wymień rozdzielacz gazu, jeżeli kołnierz jest uszkodzony w jakimkolwiek stopniu.

Wymień końcówkę i / lub elektrodę, jeśli są zużyte.

Dobra elektroda Zuzyta elektrodaDobra koncówka Zuzyta koncówka

Art # A-04861PL
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7.04 Instalacja materialów eksploatacyjnych palnika
1. Zainstaluj materiały eksploatacyjne w następujący sposób:

Art # A-03887PL

OSTRZEŻENIA

Nie instaluj materiałów eksploatacyjnych do wkładu, gdy jest on podłączony do 
głowicy palnika.
Utrzymuj obce materiały z dala od materiałów eksploatacyjnych i wkładu.
Obchodź się ostrożnie z wszystkimi częściami w celu uniknięcia uszkodzeń, 
które mogą mieć na wydajność palnika.

Uwaga

200A materiały eksploatacyjne, przy wymianie elementu mocującego osłonę lub osłony kielicha, łączenia 
tych dwóch części przed zmontowaniem inne materiały eksploatacyjne.

Ustalający 
osłony

Nas
ad

ka
 o

sło
ny

Roz
dz

iel
ac

z 

ga
zu

 

   
   

 o
sło

no
weg

o

Końc
ów

ka

Roz
dz

iel
ac

z 

ga
zu

 

   
  p

laz
m

ow
eg

o

Elek
tro

da
Wkład

Art # A-11915PL

Pierwszy montaż
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Wkład zakrywa górny 
pierścień O-ring na 
końcówce palnika

Występy nasadki osłony 
0,063-0,083 cali (1,6 – 2,1 mm)

Elektroda

Rozdzielacz 
gazu plazmowego

Końcówka

Rozdzielacz 
gazu osłonowego

Nasadka osłony

Górny pierścień 
O-ring na końcówce 

1: Części ułożone w stos 2: Wciśnij wkład na części ułożone w stos

4: Sprawdź część wystającą nasadki osłony

Art # A-04873PL

Brak przerw 
między częściami

3: Wkręć kielich osłony do wkładu

Nasadka osłony

Kielich osłony

2. Usuń narzędzie demontażowe z wkładu i zainstaluj zmontowany wkład na głowicy palnika.
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PRZESTROGA

Zestaw wkładu musi zakryć pierścień O-ring na głowicy palnika. 

Nie aplikuj zbyt dużej siły, jeśli wkład nie zostanie wkręcony całkowicie. Wyjmij zestaw wkładu i oczyść 
gruntownie gwint na głowicy palnika drucianą szczotką. Posmaruj gwinty smarem kompatybilnym do 
tlenu (dostarczony z palnikiem).

Pierscien O-ring 
głowicy palnika

Głowica palnika

Art # A-07202PL

Wystep
0,063 - 0,083 cali

(1,6 – 2,1 mm)

Art # A-03393PL

Zacisk omowy

Instalacja zmontowanego wkładu na głowicy palnika

3.  Wsuń zacisk oporowy na kielich ekranu, w przypadku stosowania czujnika oporowego wysokości palnika.

Uwaga

Stosowanie omowego czujnika wysokości nie jest zalecane w przypadku użycia osłony wodnej.  Woda 
na płycie koliduje elektrycznie z obwodem czujnika omowego.

 4. Podłącz przewody z wykrywacza wysokości do zacisku omowego.

E. Wyciek chłodziwa - wykrywanie i usuwanie usterek 
Nigdy nie prowadzić ruchu systemu, jeżeli chłodziwo wycieka z palnika. Wyciek chłodziwa z palnika wskazuje 
na uszkodzenie części palnika lub są one zainstalowane nieprawidłowo. Praca systemu w tych warunkach może 
uszkodzić głowicę palnika. Zapoznaj się z następującą kartą dotyczącą zasad postępowania w przypadku wycieku 
chłodziwa z głowicy palnika.  
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Amperage   Plasma Gas Recommended Wear Depth
                                                     for Replacement

50

100

200

300

O2

O2

O2

Air

Air

Air
Air

Inch    mm
0.04

0.04
0.08

0.08
0.08
0.08
0.08

1
2
1
2
2
2
2

No

Yes

Yes

Are Parts New
or Used?

Are Parts fully
assembled into

the Torch?

Unsure?

Disassembly fully
and re-assemble

the Torch Properly.
See Installation Manual. Replace Torch Head

Is the Torch Damaged?

Replace Consumable
Cartridge and Shield Cup.

Torch still leaks?

Remove and Lubricate
all O-rings on Torch Head,
Consumables Cartridge,

and Consumables.
Re-assemble Torch.

Still leaks?

The parts probably are worn out.
See chart for approximate life expectancy.

The torch may be damaged.  See page 
to determine if head damage has occurred.

Order Coolant
Tube Replacement Kit

Leaking from
Coolant Supply or
 Coolant Return?

Yes

Yes

Yes

No Return

Supply

Used

Order Coolant 
Check Valve
Kit 9-4846

New

Torch leaks

Torch 
Electrodes

Are Torch
Consumable Parts
Installed?

Art # A-11955PL_AB
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ZAŁĄCZNIK 1:  MODUŁ STEROWANIA CNC

PŁYTKA DRUKOWANA STEROWANIA PODŁĄCZENIA 

Art # A-11512PL_AB

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

23
X

55
60

_A
B

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

Zdalne znakowanie 
plazmy

(-)

 +  
Redukcja 

prądu

(-)

(-)

(-)

(+)
(-)

(+)
(-)

(+)

(-)

Siatki metalowa 
rozciągana

Wyjście zapasowe #1
styki przekaźnika normalnie otwarte

Wyjście zapasowe #2
styki przekaźnika normalnie otwarte

Chwilowe wstrzymanie 
uruchomienia

Włączanie układu CNC plazmy

(LV) Opcje rozpoczęcia ruchu 2

Przepływ wstępny włączony

Wejście Start/Stop

Pilot na wyjściu 
(Styki)

Wyjście zapasowe #2
styki przekaźnika normalnie zwarte

Podzielone napię cie łuku
Wylot

TB1

(LV)            Opcje rozpoczęcia ruchu 2

Zatrzymaj(styki przekaźnika 
normalnie zwarte)

Wysokie +10 V

Niskie (-)
10K

Suwak analogowego sterownika 
prądu / wejście

TB2

TB3

SW6 

DC

(+)

Opcje rozpoczęcia ruchu
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FUNKCJE CNC
Obwody WE/WY CNC zapewniają, co najmniej 1000V izolację galwaniczną od systemu zasilania elektrycznego 
łuku plazmy.

Podczas, gdy obwody CNC są wyodrębnione od zasilania elektrycznego, wiele sygnałów powrotu na J15 oraz 
TB1, TB2 i 2 są wspólne dla każdego z nich.  Piny J15 1, 4, 5, 10 i 17 oraz styki TB1-1, 5, 7, 9, jak również TB2-1 
i 3 są wszystkie wspólne.  Pin J15 12 oraz styk TB2-10 są również podłączone do innych, gdy SW6 (wybór opcji 
rozpoczęcia ruchu [OK to Move]) jest ustawiony na wartość napięcia.

Złącze CNC J15 panelu tylnego:

Standard 37 obwodów zdalnych (Amp CPC):

One również są powielane na połączeniu TB1, TB2 I TB3 użycie jednego lub drugiego. 

Uziemienie podwozia (dla ekranu kabla SC-11)   1

Uruchamianie/Zatrzymywanie      3 (+);  4 (-)

Opcje rozpoczęcia ruchu [OK to Move] (zamknięcie styków lub wybór zakresu napięcia1)   12(-);  14 (+)

Podzielone napięcia łuku (możliwe wybory proporcji

       50:1; 40:1; 30:1; 16.6:1, 25:1)   5 (-);  6 (+)

Wstępny przepływu WŁ      7 (+);  9 (-)

Redukcja prądu     10 (+);  11 (-)

Obwód izolowany Comm (dla SC-11)   8

Uziemienie podwozia      13

Zatyczka     15

Początek fazy docisku     16(+);  17 (-)

Znakowanie plazmy      21 (+);  22 (-)

Cięcie siatki metalowej rozciąganej    23 (+);  24 (-)

Włączanie ukladu CNC plazmy2    25 (+);  26 (-)

 Zdalne analogowe sterowanie pradem 3  29 (+);  30 (sygnał); 31 (-)

Zatrzymanie wyzwolone SW4    32 (+); 33 (-)(Kom.)

Pilot włączony (Styki)    34; 35

Zapasowe (styk)      36; 37

1  SW6 na płytce drukowanej modułu CCM I/O PCB wybiera opcję rozpoczęcia ruchu [OK to Move] polegającą 
na zamknięciu styków izolowanych lub wybraniu napięć prądu stałego (15-18 V) przy oporności <100ma. 
W przypadku ustawienia na opcję zamknięcia styków, parametry znamionowe obwodu rozpoczęcia ruchu 
[OK to Move] wynoszą 120 V prądu zmiennego / 28 V prądu stałego @ 1A.

2 Usunac zworke zainstalowana fabrycznie z TB11 1 i 2, jezeli w J21 zastosowano Włączanie ukladu CNC 
plazmy 

3-5 Patrz poniżej.
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Wewnętrzne Połączenia CNC TB1, TB2 & TB3 w module CCM.
Na blokach zaciskowych TB1, TB2 i TB3 modułu CCM znajdują się połączenia, w tym większość funkcji panelu tyl-
nego plus niektóre funkcje dodatkowe.  Wszystkie te sygnały są izolowane od zasilania elektrycznego łuku plazmy, 
ale sygnały oznaczone (Kom.) i (-) są wzajemnie wspólne. 

Oczekuje się, że użytkownicy zainstalują swoje własne kable CNC do tych połączeń. W panelu tylnym modułu 
CCM znajduje się otwór wyrzutowy. Użytkownik powinien wyposażyć swoje kable, które zainstalował, w elementy 
uwalniające naprężenia / zaciski przewodów.  

TB1

Funkcje     Podłączenia 

CNC Włączanie/Wyłączanie   TB1-2  (+), TB1-1(-)(Kom.) 

Opcje rozpoczęcia ruchu 2 [OK to Move]    TB1-3 &TB1-12 Tylko styki, odpowiednie 
dla 1A @ 28 VAC/DC 

Zatrzymanie wyzwolone (normalnie zamknięty) 4    TB1-4 (+) & TB1-5 (-) (Kom.) 
stosowany z przyciskiem startowym z blokada 

Powstrzymanie uruchomienia / zatrzymania 4    TB1-6 (+), TB1-5 (-) (Kom.) 

    lub uruchomienie wyzwolone (normalnie otwarte) 4  TB1-6 (+), TB1-5 (-) (Kom.) sto-
sowany z przyciskiem zatrzymania z blokada 

Podzielone napiecie luku   TB1-8 (+), TB1-7 (-) Kom.

Zdalne analogowe sterowanie pradem  TB1 - 9 Komunikacja analogowa (-) lub suwak 10K CC 
niski 

       TB1 - 10 Wejście analogowe (+) lub suwak CC

       TB1-11 10K CC suwak Hi (zasilanie +10V @ 1 ma.) 

TB2

Funkcje     Podłączenia 

Początek fazy docisku    TB2-2 (+),TB2-1 (-) (Kom.)

Wstępny przepływu WŁ    TB2-4 (+), TB2-3 (-) (Kom.)

Pilot włączony (Styki)  TB2-6, TB2-8  obciążalności 1A @ 120 VAC lub 28 VDC

OK to Move (Styki lub napiecie DC)5 TB2-12 (+), TB2-10 (-)

TB3 

Funkcje     Podłączenia 

Znakowanie plazmy     TB3-2(+), TB3-1(-) (Kom.)

Redukcja prądu    TB-4(+), TB3-3(-)(Kom.)

Cięcie siatki metalowej rozciąganej   TB3-6(+), TB3-5(-)(Kom.)

Zapasowe styk normalnie otwarty    TB3-7, TB3-8

Zapasowe styk normalnie zamknięty    TB3-9, TB3-10

Zapasowe styk normalnie otwarty    TB3-11, TB3-12
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Opis Wejście / wyjście CNC
   Wszystkie wejścia analogowe z wyjątkiem cyfrowego sterowania są aktywne stanem niskim (kontakt lub SW 
zamknięcia).

OPIS WEJŚCIE / WYJŚCIE CNC
Wejście wyłącznika awaryjnego - do pracy urządzenia wymaga ono zamkniętego połączenia o parametrach 
znamionowych 35 mA @ 20V prądu stałego. W przypadku podłączenia przez użytkownika obwodu wyłącznika 
awaryjnego zworka zainstalowana fabrycznie między TB1-1i2 musi być usunięta.

4 Wejście uruchomienie / zatrzymanie-wyłącznik (chwilowy lub podtrzymywany) 35 mA @ 20 V prądu stałego

Konfiguracje obwodu uruchomienia / zatrzymania. Chwilowe Uruchomienie / Zatrzymanie (wyzwolone) jest tylko 
dostępne w TB1.

CHWILOWA  URUCHOMIENIA/ZATRZYMANIA

URUCHOMIENIA/ZATRZYMANIA

TB1-6

TB1-5

TB1-4
TRWAŁY  URUCHOMIENIA/ZATRZYMANIA

URUCHOMIENIA

ZATRZYMANIA

TB1-5

TB1-6

Wyjście podzielonego napięcia łuku — sygnał napięcia łuku jest izolowany od zasilania elektrycznego łuku plazmy, 
jednakże (-) jest wspólny z innymi izolowanymi sygnałami CNC. Maksymalny podzielony poziom sygnału napięcia łuku 
zależy od rzeczywistego współczynnika podziału napięcia łuku, jednakże nie może przekraczać napięcia około 12 V.
3 Wejście analogowego sterowania prądem —  Analogowe sterowanie prądem obejmuje analogowy moduł izo-
lacji, odrębna izolacja modułu nie jest zazwyczaj wymagana, jednakże jego niskie wejście jest wspólne z innymi 
izolowanymi wejściami CNC. Przeliczone wejście analogowego sterowania prądem wynosi (0) V = (0), 10 V. = 
wyjście MAKS. i jest liniowe w tym zakresie. Jednakże MIN. wyjście wynosi 5 A. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
ustawianie prawidłowego napięcia analogowego, aby utrzymać wyjście na poziomie, co najmniej 5 A. W celu użycia 
analogowego sterowania prądem na WE/WY płytki obwodu drukowanego, ustaw SW 11 do położenia dolnego i na 
płytce obwodu drukowanego CPU ustaw SW8-2 w położeniu WŁ (położenie górne).

Wejście chwilowego wstrzymania uruchomienia — Normalnie otwarte, zamknij, aby chwilowo wstrzymać uru-
chomienie.  Parametry znamionowe obwodu 10 mA @ 20 V prądu stałego. Opóźnienie zajarzenia pilota, przepływ 
wstępny gazu jest kontynuowany. Stosowany w uruchomieniu synchronizującym, gdy do tego samego stołu do cięcia 
dopływa kilka gazów plazmowych. Użytkownik dostarcza obwód w celu utrzymania wejść chwilowego wstrzymania 
uruchomienia w stanie aktywnym, aż wszystkie palniki znajdą wysokość. Dostarczony przez użytkownika obwód dla 
utrzymania aktywności wejść Hold Start do momentu, aż wszystkie palniki ustawią się na odpowiedniej wysokości.  
Używany z CNC -START.  Zastosuj START, aby uruchomić przepływ gazu.  W tym samym momencie aktywować 
HOLD aby opóźnić zapłon dopóki nie zostanie ustalona wysokość.  Zwolnić HOLD aby zapalić pilota, zainicjować 
transfer łuku.

Wejście wstępny przepływ włączony —  Normalnie otwarte, zamknij, aby uruchomić przepływ wstępny przed 
wygenerowaniem normalnego sygnału URUCHOMIENIE. Parametry znamionowe obwodu 10 mA @ 20 V prądu 
stałego. System sterowania wysokością palnika (THC) zwykle generuje sygnał URUCHOMIENIE do zasilania 
elektrycznego plazmy po znalezieniu wysokości palnika. Następnie systemowi plazmy potrzeba 1-2 sekund (lub 
więcej), aby wykonać wstępny przepływ przed zajarzeniem pilota. Niektóre systemy sterowania THC mają wyjście, 
które może uruchomić przepływ wstępny wcześnie podczas znajdowania wysokości, co daje oszczędność 1-2 se-
kund na każdym cięciu. Wstępny przepływu WŁ powinien pozostawać aktywny przez przynajmniej 1 sekundę po 
uruchomieniu START CNC.  Nic nie stoi na przeszkodzie aby pozostawał włączony on do końca nacięcia. Należy 
zrecyklować w celu rozpoczęcia nowego wstępnego przepływu przed włączeniem START dla następnego cięcia.  

Wyjście pilota włączone – wartości znamionowe styków przekaźnika 1 A @ 120 V prądu zmiennego / 28 V prądu 
stałego. Gdy pilot jest włączony, styki są zamknięte. Mogą być okablowane równolegle z stykami rozpoczęcia ruchu 
[OK to Move], w celu uruchomienia urządzenia po ustaleniu pracy pilota. Stosowany podczas uruchomienia przez 
otwory. Uruchamianie przez otwory wymaga ustawienia SW8-1 w położeniu WŁ (położenie górne) na płytce obwo-
dów drukowanych CPU na wydłużony czas pilota. Wykorzystywanie przedłużonego czasu pilota do uruchomienia 
przez otwory lub do cięcia przez otwory powoduje zredukowanie żywotności części.
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Wyjście sygnału rozpoczęcia ruchu [OK to Move] — jest aktywne, gdy zostaje ustalony łuk tnący, łuk jest prze-
noszony. Używane do przekazania sygnału do stołu do cięcia w celu rozpoczęcia ruchu X-Y. Styki przekaźnika o 
parametrach znamionowych 1 A @ 120 V prądu zmiennego lub 28 V prądu stałego, gdy SW6 jest ustawiony na 
zadziałanie styków. Gdy SW6 jest ustawiony na napięcie prądu stałego, wyjście wysyła prąd stały 15-18 V @ 100 
mA. Może być okablowane równoległe z pilotem włączonym w celu rozpoczęcia ruchu maszyny do cięcia, jak tylko 
pilot zostanie ustalony.
5  Opcja rozpoczęcia ruchu 2 [OK to Move 2] – zapewnia drugi zestaw styków normalnie otwartych, które zostają 
zamknięte, gdy wykryty zostanie transfer łuku. Styki mają następujące parametry maksymalne: prąd zmienny 24 V 
/prąd stały @ 1A. Uproszczony obwód CNC.
5  +10V @ 10ma. W przypadku potencjometru zdalnego sterowania prądem – W poprzednich wersjach modułu 
CCM, jeżeli ktoś chciał użyć potencjometru do wejścia zdalnego analogowego sterowania prądem (CC), wymagane 
było zewnętrzne zasilanie 10 V dla wysokich ustawień potencjometru. Teraz zapewnione jest zasilanie izolowane 
(z głównych obwodów plazmy) 10V. Zalecana wartość potencjometru wynosi 5K lub 10K.

 Ext. +10V 

 11 
 10 
  9 

TB1 

+10V 
SUWAK 

Art # A-09246PL

5  Wybór cechowania plazmą (zdalny) – Cechowanie plazmą, dostępne tylko z DFC 3000, może być aktywowane 
przez zamknięcie styku między TB3-1 i TB3-2, jeżeli SW8-4, przełącznik na tablicy CPU (mniejsza z dwóch tablic 
modułu CCM), jest także włączony. Otwarcie połączenia między TB3-1 i TB3-2 przełączonymi z powrotem do nor-
malnego trybu cięcia. W przypadku zasilania elektrycznego modułu Ultracięcie można pozostawić SW8-4 w stanie 
włączonym, niezależnie od tego czy jest wykonywane cechowanie lub też nie.

Następujące funkcje mogą jeszcze nie być dostępne w zakupionym systemie. *

*Redukcja prądu (Wejście)--- Po aktywacji, zazwyczaj od narożnika sterownika stołu lub sterowania wysokości 
wysyłany jest sygnał hamowania, sygnalizujący, że prędkość cięcia jest zmniejszona aby przejść do narożnika albo 
do małego promienia, prąd cięcia jest redukowany ze stałą prędkością do z góry określonego poziomu, co zapewnia 
lepsze cięcie przy niższej prędkości. 

*Cięcie siatki metalowej rozciąganej (Wejście)---Normalnie zasilanie plazmy jest zoptymalizowane dla przebijania, 
dużej wysokości przebijania bezpośrednio powyżej metalu, który ma być cięty, krótkiego czasu pilotażowego, itp.     
Aktywowanie tego wejścia reguluje dopływ plazmy w celu optymalizacji jej parametrów do cięcia siatki metalowej 
rozciąganej, blachy perforowanej, prowadzenia od krawędzi itp.  ASpośród innych zmian wysokość transferu jest 
zredukowana do tej samej wysokości co wysokość cięcia   Oprócz aktywacji Cięcia Siatki metalowej rozciąganej, 
włącznik wejściowy CCM SW-1 należy przełączyć na automatyczne ponownie uruchomienie pilota a włącznik SW8-1 
ustawić na dłuższy czas pracy pilotażowej.

*Zapasowe styki --- .
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Uproszczony obwód CNC

Art # A-11931
Art # A-11931

15 - K ey Plug
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

J22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

J21
GND GND

8- COM M  Ref  (1K  Ohm)

*  Used with Mom en tary CNC St art SW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

J15-CNC

4- / CNC Start (-)

6- D ivided  A rc V  (+)
5- D ivided A rc V  (-)

12- OK  to M ove (-)

14- OK  to M ove (+)

7- / Pref low ON (+)

9- / Pref low ON (-)

30- Remote CC (analog)
29- Remote CC Pot H igh

31- Remote CC Pot L ow

16- / Hold Start (+)
17- / Hold Start (-)

3- / CNC Start (+)

21- / Plasma M ark (+)
22- / Plasma M ark (-)
23- / Cut Expanded M etal (+)
24- / Cut Expanded M etal (-)
25- / CNC Plasma Enable (+)
26- / CNC Plasma Enable (-)

32- Stop SW (momentary)  *
33- Stop SW Ret
34- Pilot is ON (a)
35- Pilot is ON (b)
36- Spare OUT #1 (a)
37- Spare OUT #1 (b)

(132)

(133)

(137)

(132)

(133)

C hassi s

(136)

(134)
(135)

(139)
(138)

(134)

(135)
(136)

(137)

(138)
(139)

(140)
(141)

(143)

(142)

(144)
(145)

(146)

(148)

(140)
(141)

(142)

(143)

(144)
(145)
(146)

(148)
(147)

(149)
(150)

(147)

(149)
(150)

(151)

(152)
(153)
(154)
(155)
(156)

(151)

(152)

(153)

(154)
(155)

(156)

(157)
(158)
(159)

(157)
(158)
(159)

PSR

SPA RE #1a
J15-1 to chassis used for 
SC-11 cable shield

+10V  (CC  Pot Hi )
CC Pot W iper
CC Pot L ow
Di v A rc V  (+)
Di v A rc V  (-)
/Start  - Stop (+)
/Start  - Stop (-)
Stop  Mo m  NC
OK2 (cont act )
/ CNC  Enabl e (+)
/ CNC  Enabl e (-)

OK2 (cont act )

OK to M OV E (+)

OK to M OV E (-)

PILOT  is ON

PILOT  is ON

Prefl ow  ON  (+)
Prefl ow  ON  (-)

Hol d Start (-)
Hol d Start (+)

/ Plasma M arki ng (+)
/ Plasma M arki ng (-)

/ Corner Current  Reducti on (-)
/ Corner Current  Reducti on (+)

/ Cut  Ex panded M etal  (-)
/ Cut  Ex panded M etal  (+)

Spare #2 NO

Spare #2 NC

Spare #1b NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TB2

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TB1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TB2

 

+10V

AL L  SW OFF f o r  5 0 : 1   ( d e f a u l t )
SW1 2 A ( 1 )  ON =  1 6 . 7 : 1  ( SC- 1 1 )
SW1 2 B ( 2 )  ON =  3 0 : 1
SW1 2 C ( 3 )  ON =  4 0 : 1

1
8

SW
12

A

V OLTA GE DIV IDER

2
7

SW
12

B

3
6

SW
12

C

4
5

SW
12

D

-4
+3

5

B

D C VO LT S

C ONTA CT S

18 V D C or  Con tacts

SW6B

SW6A

OK  TO  MOV E SELECT

+18VDC

OK

Autocut 300 XT Simplified  CNC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J54 -  Rem ote HM I  &  CN C CO M M

7 -  K ey Pl ug

1 -  24  V AC
2 -  24  V AC Re t

8 -  Tx +

12 -  Tx -
13 -  Rx +
14 -  Rx -

9 -  GND
10 -  GN D RS 485 

/ 422
Comm

(115)
(116)
(117)

(118)
(119)
(120)

Harness to CPU PCB

(100)

(108)
(109)

6-H M I Pl asma Enabl e SW
5-H M I Pl asma Enabl e SW

3- Jumper  to 24 V AC
(101)
(102)Harness to Relay PCB

J15-13 connects SC-11 
chassis to PS chassis.

The COM M  Ref  at pin 
8 is also for the SC-11
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Uproszczony obwód CNC

Art # A-11931
Art # A-11931

15 - K ey Plug
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

J22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

J21
GND GND

8- COM M  Ref  (1K  Ohm)

*  Used with Mom en tary CNC St art SW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

J15-CNC

4- / CNC Start (-)

6- D ivided  A rc V  (+)
5- D ivided A rc V  (-)

12- OK  to M ove (-)

14- OK  to M ove (+)

7- / Pref low ON (+)

9- / Pref low ON (-)

30- Remote CC (analog)
29- Remote CC Pot H igh

31- Remote CC Pot L ow

16- / Hold Start (+)
17- / Hold Start (-)

3- / CNC Start (+)

21- / Plasma M ark (+)
22- / Plasma M ark (-)
23- / Cut Expanded M etal (+)
24- / Cut Expanded M etal (-)
25- / CNC Plasma Enable (+)
26- / CNC Plasma Enable (-)

32- Stop SW (momentary)  *
33- Stop SW Ret
34- Pilot is ON (a)
35- Pilot is ON (b)
36- Spare OUT #1 (a)
37- Spare OUT #1 (b)

(132)

(133)

(137)

(132)

(133)

C hassi s

(136)

(134)
(135)

(139)
(138)

(134)

(135)
(136)

(137)

(138)
(139)

(140)
(141)

(143)

(142)

(144)
(145)

(146)

(148)

(140)
(141)

(142)

(143)

(144)
(145)
(146)

(148)
(147)

(149)
(150)

(147)

(149)
(150)

(151)

(152)
(153)
(154)
(155)
(156)

(151)

(152)

(153)

(154)
(155)

(156)

(157)
(158)
(159)

(157)
(158)
(159)

PSR

SPA RE #1a
J15-1 to chassis used for 
SC-11 cable shield

+10V  (CC  Pot Hi )
CC Pot W iper
CC Pot L ow
Di v A rc V  (+)
Di v A rc V  (-)
/Start  - Stop (+)
/Start  - Stop (-)
Stop  Mo m  NC
OK2 (cont act )
/ CNC  Enabl e (+)
/ CNC  Enabl e (-)

OK2 (cont act )

OK to M OV E (+)

OK to M OV E (-)

PILOT  is ON

PILOT  is ON

Prefl ow  ON  (+)
Prefl ow  ON  (-)

Hol d Start (-)
Hol d Start (+)

/ Plasma M arki ng (+)
/ Plasma M arki ng (-)

/ Corner Current  Reducti on (-)
/ Corner Current  Reducti on (+)

/ Cut  Ex panded M etal  (-)
/ Cut  Ex panded M etal  (+)

Spare #2 NO

Spare #2 NC

Spare #1b NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TB2

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TB1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TB2

 

+10V

AL L  SW OFF f o r  5 0 : 1   ( d e f a u l t )
SW1 2 A ( 1 )  ON =  1 6 . 7 : 1  ( SC- 1 1 )
SW1 2 B ( 2 )  ON =  3 0 : 1
SW1 2 C ( 3 )  ON =  4 0 : 1

1
8

SW
12

A

V OLTA GE DIV IDER

2
7

SW
12

B

3
6

SW
12

C

4
5

SW
12

D

-4
+3

5

B

D C VO LT S

C ONTA CT S

18 V D C or  Con tacts

SW6B

SW6A

OK  TO  MOV E SELECT

+18VDC

OK

Autocut 300 XT Simplified  CNC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J54 -  Rem ote HM I  &  CN C CO M M

7 -  K ey Pl ug

1 -  24  V AC
2 -  24  V AC Re t

8 -  Tx +

12 -  Tx -
13 -  Rx +
14 -  Rx -

9 -  GND
10 -  GN D RS 485 

/ 422
Comm

(115)
(116)
(117)

(118)
(119)
(120)

Harness to CPU PCB

(100)

(108)
(109)

6-H M I Pl asma Enabl e SW
5-H M I Pl asma Enabl e SW

3- Jumper  to 24 V AC
(101)
(102)Harness to Relay PCB

J15-13 connects SC-11 
chassis to PS chassis.

The COM M  Ref  at pin 
8 is also for the SC-11



AUTO-CUT 300 XT  

A-8         ZAŁĄCZNIK        Instrukcja 0-5290PL 

Polaczenia CNC 

Ruch uruchamiający
(Opcje rozpoczęcia ruchu)

Urządzenie do cięcia Kabel CNC Zasilanie elektryczne

Osłona

J15

1

3
4

9

6
7
8

13

14

12

5

Opcje rozpoczęcia ruchu

2

(1)

3
4

9

6
7

14

12

5

2
Uruchamianie/Zatrzymywanie

*
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )

(  )

(   )

(   ){ *

*
NC
.......... Źródło,  16 V prądu stałego, 10 ma.

... Podzielone napięcia łuku (-)
..........
..........

..........

Chwilowe wstrzymanie uruchomienia (+)

Chwilowe wstrzymanie uruchomienia (-)
10
11

10
11

(   )
(   )

..........

Podzielone napięcia łuku (+)

Redukcja prądu (-)
Redukcja prądu (+)

...

przekaźnika            DCV (-)
styk lub
(1A @             DCV (+)
120 V prądu stałego        ( 15 - 18 V prądu stałego
lub 28 V prądu stałego)          @ do 100 ma.) 

*      Uziemienie zasilania nie jest zastosowane dla przewodu CNC 
        Nigdzie nie podłączać przewodu nr 1.

**    Przewód uziemiający ekranu kable musi być podłączony 
         do masy na maszynie tnącej. 

**
Art # A-11901PL

SW6 

DC

(+)

18
19

17

15
16

23
24

22

20
21

28
29

27

25
26

33
34

32

30
31

37

35
36

10 K

(17)
(16)

(23)
(24)

(22)
(21)

(25)
(26)

(29)

(33)
(34)

(32)

(30)
(31)

(37)

(35)
(36)

Reprezentuje przełącznik, 
przekaźnik, tranzystor otwarty 
kolektorowy, itd. 

Koło zapasowe, #1 (b)

........................

..........
..........
..........
..........
..........
..........

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Koło zapasowe, #1 (a)
Pilot włączony (b)

Zatrzymaj SW Ret
Pilot włączony (a) przekaźnika styk 1A @

120 VAC lub 28

Zatrzymaj SW (Chwilowa)
Zdalne CC Garnek niski (-)
Sygnał zdalnego sterowania CC 0-10 V lub w naczyniu wycieraczki
Zdalne CC Garnek wysoki (+10V prądu stałego)

/Włączanie układu CNC plazmy (-)
/Włączanie układu CNC plazmy (+)
/Cięcie siatki metalowej rozciągane (-)
/Cięcie siatki metalowej rozciągane (+)
/cechowanie plazmą (-)
/cechowanie plazmą (+)

/Przepływ wstępny włączony(+)
/Przepływ wstępny włączony(-)
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Te strone celowo pozostawiono pusta
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ZAŁĄCZNIK 2:  ROZMIESZCZENIE PŁYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO MODUŁU CCM CPU
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Art # A-11675
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Płytka obwodu drukowanego CPU CCM 

Punkty kontrolne
TP1  UZIEMIENIA

TP2  ISO +5.0V

TP3  +24V

TP4  +3.3V

TP5  IZOLOWANY UZIEMIENIA

TP6  +5.0V

TP7  CAŁKOWITEGO ZAPOTRZE-
BOWANIA 3.3V=400A

TP9  /WR

TP10 /RD

TP11 CZUJNIKA TEMPERATURY PROCE-
SORA

TP12 +3.3VA

TP13 -15VDAC

TP14 PC2

TP15 +15VDAC

TP16 CLKO

TP18 OSC_ZEGARA

Opis diod LED
D2   Czerwony RXD

D3   Czerwony TXD

D4   Czerwony Światłowód 2

D7   Czerwony  Światłowód 1

D11  Zielony Użycia w przyszłości

D17  Zielony Użycia w przyszłości
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ZAŁĄCZNIK 3:  ROZMIESZCZENIE PŁYTKI OBWODU 
RUKOWANEGO - WEJŚCIE / WYJŚCIE MODUŁU CCM
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CCM I/O PCB 

Punkty kontrolne
TP1  UZIEMIENIA

TP2  /CHŁODZĄCEGO WENTYL-
ATORY WŁĄCZANIA

TP3  /POMPY PALNIKA WŁĄCZANIA

TP4  NISKI PRZEPLYW Płynu CHLO-
DZACEGO  (SW)

TP5  P R Z E P Ł Y W  P Ł Y N U 
CHŁODZĄCEGO (KRÓTKI)

TP6  +15V IZOLOWANY

TP7  -15V IZOLOWANY

TP8  +18V IZOLOWANY

TP9  PRĄD ANALOGOWY STE-
ROWANIA 0-3.3V

TP10 IZOLOWANY UZIEMIENIA

TP11 /PILOT WŁĄCZANIE

TP12 +5VDC

TP13 -15VDC

TP14 +15VDC

TP15 24VDC

TP18 +5V IZOLOWANY

TP19 NATĘŻENIA ROBOCZEGO

Opis diod LED
D2   Zielony PLASMA WŁĄCZANIE

D3   Zielony WYŁĄCZNIK AWARYJNY_PS

D4   Zielony GAZU WŁĄCZANIA

D6   Zielony START CNC

D8   Zielony POCZĄTEK FAZY DOCISKU

D12  Zielony W S T Ę P N Y 
PRZEPŁYWU WŁ

D13  Zielony CSD

D18  Zielony OZNACZENIE

D20  Zielony KOŁO ZAPASOWE1

D25  Zielony SIATKA METALOWA

D33  Zielony OK TO MOVE

D37  Zielony PSR

D41  Zielony WYJŚCIE ZAPASOWE 
POLA 2

D43  Zielony WYJŚCIE ZAPASOWE 
POLA 1

Złącza J
J21   PODSTAWOWE CNC

J22   ROZSZERZONY CNC

J23   PRZEKAŹNIK - PŁYTKI INTER-
FEJSU

J24   ARC / PORADA V.

J25   TEST

J26   GAZU POLE WYBORU

J28   DO CNC

J29   DO CNC
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ZAŁĄCZNIK 4:  SCHEMAT PLYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO PILOTA 

Art # A-11677
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Punkty kontrolne plytki obwodu drukowanego 
pilota
TP1  UZIEMIENIA

TP2  PILOT BRAMKA

TP3  +5V

TP4  TIP

Opis diod LED
D2   Zielony PILOT WŁĄCZANIE

D11  Zielony +5V
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ZAŁĄCZNIK 5:  UKLAD PLYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO PRZEKAŹNIKA I INTERFEJSU 
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Art # A-11678
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Punkty kontrolne Uklad plytki obwodu 
drukowanego przekaźnika i interfejsu 
TP1  UZIEMIENIA

TP2  -15V

TP3  +5VDC

TP4  +12V

TP5  +24V

TP6  +15V

TP7  +5VDC

Opis diod LED
D2   Zielony 1 PALNIKA GAZOWEGO 

WŁĄCZANIA

D7   Zielony PILOT WŁĄCZANIE

D11  Zielony W Y K RY TO  N AT Ę Ż E N I E 
PRĄDU STERUJĄCEGO

D12  Zielony WYKRYTO PRĄD 
PRACY

D22  Zielony S T Y C Z N I K I 
WŁĄCZANIA

D23  Zielony WŁĄCZANIA FALE 
RADIOWE

D24  Zielony W E N T Y L A T O R Y 
WŁĄCZANIA

D25  Zielony PLAZMĘ WŁĄCZONA

D26  Zielony 1 PALNIK WŁĄCZANIA

D27  Zielony P A L N I K 
CHŁODZĄCEGO WŁĄCZANIA
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ZAŁĄCZNIK 6:  SCHEMAT PLYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO WYSWIETLACZA
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Art # A-11679
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Punkty kontrolne plytki obwodu drukowanego 
wyswietlacza
TP1  UZIEMIENIA

TP2  +5VDC

TP3  +24VDC
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ZAŁĄCZNIK 7:  PŁYTKA OBWODU DRUKOWANEGO 
ZASILANIA NASTAWCZEGO SYSTEMU
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Art # A-11680
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Punkty kontrolne plytki obwodu drukowanego 
Zasilania Nastawczego Systemu
TP1  UZIEMIENIA

TP2  24VDC

TP3  WEJŚCIE PRĄDU STAŁEGO 
DODATNIEGO

TP4  Vcc1

TP5  Vcc2

TP6  BRAMKA

TP7  GŁÓWNE UZIEMIENIA

TP8  +12V GŁÓWNY

TP9  P_IZOLOWANY UZIEMIENIA

TP10 DC SENS POZYTYWNY

Opis diod LED
D3   Czerwony BRAK FAZY

D4   Czerwony AC V WYSOKIE

D14  Czerwony AC V NISKIE

D15  Zielony VAC_IDA

D26  Zielony +12V GŁÓWNY

D27  Zielony VAC_IDB

D30  Zielony 24VDC

D44  Zielony TRANSFORMATOR 
WŁĄCZANIA
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ZAŁĄCZNIK 8:  SCHEMAT DOLNEJ PLYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO GLÓWNEGO FALOWNIKA
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Punkty kontrolne dolnej plytki obwodu 
drukowanego glównego falownika
TP1  UZIEMIENIA

TP2  BRAMKA 2A

TP3  BRAMKA 1A

TP4  BRAMKA 3A

TP5  BRAMKA 4A

TP6  BRAMKA 2B

TP7  BRAMKA 1B

TP8  BRAMKA 4B

TP9  BRAMKA 3B

TP10 +12VP

TP11 +12VDC

TP12 STRONA TERMISTORA A

TP13 STRONA TERMISTORA B

TP14 +5VDC

TP15 PGND

Opis diod LED
D3   Czerwony BRAK RÓWNOWAGI 

CAP

D4   Zielony GOTOWY
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ZAŁĄCZNIK 9:  SCHEMAT GÓRNEJ PLYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO GLÓWNEGO FALOWNIKA
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Punkty kontrolne górnej plytki obwodu 
drukowanego glównego falownika
TP1  UZIEMIENIA

TP2  BRAMKA 2A

TP3  BRAMKA 1A

TP4  BRAMKA 3A

TP5  BRAMKA 4A

TP6  BRAMKA 2B

TP7  BRAMKA 1B

TP8  BRAMKA 4B

TP9  BRAMKA 3B

TP10 +12VP

TP11 +12VDC

TP12 STRONA TERMISTORA A

TP13 STRONA TERMISTORA B

TP14 +5VDC

TP15 PGND

Opis diod LED
D3   Czerwony BRAK RÓWNOWAGI 

CAP

D4   Zielony GOTOWY
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ZAŁĄCZNIK 10:  UKLAD PLYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO STERUJACA I ZWARCIOWA
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Art # A11683

/230V



 AUTO-CUT 300 XT

Instrukcja 0-5290PL       ZAŁĄCZNIK  A-27   

Punkty kontrolne plytki obwodu drukowanego 
sterujacej i zwarciowej 
TP1  UZIEMIENIA

TP22 +12VDC 

TP23 +5VDC 

TP24 BRAMKA 1+ 

TP25 A_POZA1 

TP26 B_POZA1 

TP27 BRAMKA 1- 

TP28 I_SNS1 

TP29 BRAMKA 2+ 

TP30 I_DMD1 0.5V-6.7V

TP31 BRAMKA 2-

TP32 -12VDC

TP33 START 2

TP34 WYŁĄCZ

TP35 WŁĄCZANIE

TP36 GOTOWY W

TP37 GOTOWY POZA

Opis diod LED
D1   Czerwony INV FLT

D14  Czerwony PRZEGRZA-
NIE FALOWNIKA

D24  Zielony PWM ON

D32  Czerwony PRI OC
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ZAŁĄCZNIK 11:  SCHEMAT DOLNEJ PLYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO CAP BIAS 

Art # A-11685
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ZAŁĄCZNIK 12:  SCHEMAT GÓRNEJ PLYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO CAP BIAS GÓRA

Art # A-11686
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ZAŁĄCZNIK 13:  SCHEMAT PLYTKI OBWODU 
DRUKOWANEGO TLUMIKA

Art # A-11684
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ZAŁĄCZNIK 14:  WYKRES CHLODZENIA 
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ZAŁĄCZNIK 15:  SCHEMAT SYSTEMU STRONA 1
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00 Initial Design DAT 10/03/2012

TO  CCM 
CPU PCB 
J33

TO  CCM 
CPU PCB J36

(49F)

(51F)

(5
1E

)
(5

1C
)

(49E)

(49A)

(5
1B

)

(50)

(50)

12 J46-F

12 J46-M

1     COMMON
2    /1TORCH START *
3     NA 
4    /1TORCH GAS SOL ON *
5    /MAIN TORCH IDLE *
6    /1TORCH PRESS OK *
7     FLOW SENSOR (pulses)
8     LOW COOLANT FLOW
9     COOLANT LEVEL OK
10   COMMON
11   NA
12   /PLASMA ENABLE-HMI
13   /COOLANT PUMP ON
14    COMMON
15    /PILOT ENABLE
16    /RAS ON
17    /CONTACTORS ON
18    COMMON
19    /COOLANT FANS ON
20    /1TORCH CONTACTOR ON *
21   /PLASMA ENABLE RELAY
22   COMMON
23   PILOT CURRENT SIG-
24   NC
25   PILOT CURRENT SIG+
26   COMMON
27   WORK CURRENT SIG-
28   WORK CURRENT SIG+
29   NC
30   AMBIENT TEMP
31   COOLANT TEMP
*  Used with 1 Torch Option

32   COMMON
33   -15 VDC
34   COMMON
35   24 VDC
36   COMMON
37   24 VDC
38   COMMON
39   24 VDC
40   COMMON

RIBBON CABLE 40 ckt  CCM (J23) - RELAY PCB (J4)

1,3,5,7 24 VDC
2,4,6,8 COMMON
9,10           NC
11-16 SERIAL DATA

1,2  24 VDC
3,4,7,10     COMMON
5                PILOT ENABLE +
6                PILOT ENABLE –
8                PILOT CURRENT SIG –
9                PILOT CURRENT SIG +

RIBBON CABLE 10 ckt  
RELAY PCB (J3) – PILOT PCB (J42)

RIBBON CABLE 16 ckt    
CCM ( J37) - DISPLAY 
PCB (J17)

RIBBON CABLE  30 ckt.
 CCM (J31-36) - INVERTER  (J100)

Component Locations  (not including PCB components)

(Sht 2, C3)

2102/12/11TAD2F ddA10

02 Add T1 Inrush Ckt DAT 2/18/2013

+24VDC

GND

+ V

To J27 on CCM  I/O PCB

TO   J12 
T1  PRIMARY

K1A

24 VDC
24 VDC

24 VDC_RET
24 VDC_RET

MISSING PHASE a
MISSING PHASE b
AC V  HIGH a

AC V LOW a

AC V LOW b

AC V  HIGH b

VAC_IDA a
/ VAC_IDA b
VAC_IDB a
/ VAC_IDB b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

J62

48
0V

-ID
40

0V
-ID

20
8-

23
0V

-ID
C

O
M

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

(43A) (44A)

019X501900

K1B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12J63

TO AUX TRANSFORMER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

J60

AC INPUT

(48)

1234 J61
VOLTAGE SELECTION

Wire #48 from J61-1 to:
J61-2 for 208-230 VAC
J61-3 for 400 VAC
J61-4 for 480 VAC

(Sht 2, A1)

(Sht 2, E3)

                    230V    400V    480V    ERR
/VAC_IDAb     0           1         0         1
/VAC_IDBb     0           0         1         1

Measure relative to  TP1   (24VDC_RET) 
 "0" = 10-12V      "1" = 24V

CB1
ON / OFF (FRONT PANEL)

(2
7A

&
B

)
(2

6)

(2
8)

(27B)

16 A

8A, 500V, SB
F2

8A, 500V, SB
F1

(27A)

(86A)

(86B)
(85A)

(85B)

LEDS
D3, RED, MISSING PHASE
D4, RED, AC  V  HIGH
D14, RED, AC  V  LOW
D26, GREEN, +12V PRI
D30, GREEN, 24VDC
D44, GREEN, T1 ON

TEST POINTS
TP1  SECONDARY GND
TP2  24VDC
TP3  DC INPUT POSITIVE
TP4  VCC1
TP5  VCC2
TP6  GATE
TP7  PRIMARY GND
TP8  +12V PRIMARY
TP9  P ISOL GND

System Bias LEDs & Test Points

SYSTEM BIAS 
SUPPLY PCB

(3-22)
(2-21)

(1-20)

W1A

W1B

W1C

1
2

J105B
AC INPUT

1
2

J104B

1
2

J103B

1
2

J105A
AC INPUT

1
2

J104A

1
2

J103A

J100 -- 30 CKT RIBBON

J100 -- 30 CKT RIBBON

INVERTER MODULE (IM)  #3  (top)

INVERTER MODULE (IM)  #2  (middle)

1
2
3
4
5

J102BOUTPUT

1
2
3
4
5

J102AOUTPUT

ELECTRODE (-)

ELECTRODE (-)

WORK (+)

WORK (+)

TO  CCM 
CPU PCB 
J31

TO  CCM 
CPU PCB 
J32

TO  CCM 
CPU PCB 
J35

(23)

(24)

(25)

(23)

(23)

(24)

(24)

(25)

(25)

(49C)

(49B)

IM #3 Section B

IM #3 Section A

(24)

(23)

(25)

1L1

1L2

1L3

1Earth

W2A

W2B

W2C

(7)

(8)

(9)

(7)

(8)

(9)

(7)

(8)

(9)

019X502700

019X502000

(Sht 2, C3)

(Sht 2, C3)

(Sht 2, C3)

(Sht 2, C3)

1
2

J105A
AC INPUT

1
2

J104A

1
2

J103A

1
2

J105B AC INPUT

1
2

J104A

1
2

J104B

1
2

J103B

1
2

J105A AC INPUT

J100 -- 30 CKT RIBBON

1
2

J103A

INVERTER MODULE (IM)  #`1 (bottom)

J100 -- 30 CKT RIBBON

1
2
3
4
5

J102A

OUTPUT

1
2
3
4
5

J102B

OUTPUT

1
2
3
4
5

J102A

OUTPUT

ELECTRODE (-)

ELECTRODE (-)

WORK (+)

WORK (+)

IM #1 Section B (upper)

IM #1 Section A (lower)
J100 -- 30 CKT RIBBON

IM #2  Section A   (lower)

ELECTRODE (-)

WORK (+)

D3,  RED, CAP
        IMBALANCE 
D4,  GREEN,  READY  

D6, GREEN, -12V
D11, GREEN, +12VP
D13, GREEN,  +12V

D1,  RED,  INV FLT
D14,  RED,  OVER TEMP
D24,  GREEN,  PWM ON
D32,  RED,  PRI  OC

WORK (+)

019x502000

019x502700

019x502000

CONTROL PCB LEDS

CAP BIAS PCB LEDS

MAIN  PCB LEDS

L6

Toriod Core

L5

Toriod Core

L4

Toriod Core

L8

Toriod Core

L9

Toriod Core

1
2

IN1

1
2

IN2

1
2

IN3

1
2

OUT1

1
2

OUT2

1
2

OUT3

GND2B

EMI
FIL-
TER
PCB

CHASSIS GND

AC SUPPRESSION 
         PCB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J50

AC LINE

GND

1
2
3
4

J52

INTERNAL AC INDICATOR

1
2
3
4

J51

PANEL AC INDICATOR

LT1

LT2

019X504000

(3)

(2)

(1)

(10)

(11)
(12)

(13)

LT1 & LT2  
INPUT POWER 
NEON INDICATORS
Rear Panel & Internal

1
2

IN1

1
2

IN2

1
2

IN3

1
2

OUT1

1
2

OUT2

1
2

OUT3

GND2B

EMI
FIL-
TER
PCB

CHASSIS GND

1
2

IN1

1
2

IN2

1
2

IN3

1
2

OUT1

1
2

OUT2

1
2

OUT3

GND2B

EMI
FIL-
TER
PCB

CHASSIS GND

1
2

IN1

1
2

IN2

1
2

IN3

1
2

OUT1

1
2

OUT2

1
2

OUT3

GND2B

EMI
FIL-
TER
PCB

CHASSIS GND

380-415
VAC 
INPUT
(Customer 
supplied 
power cord 
must pass 
through
ferrite core 
assembly.)

(20)

(21)

(22)(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(6)

(5)

(4)

(6)

(5)

(4)

Work

Tip

El
ec

tro
de

(+)

(+)

(-)

GCM1000XT

1
2

J41

TIP

1

J43
ELECTRODE

1

J44
EARTH GROUND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10J42

1 2 3 4

Hall Effect Sensor

HCT1

1

TORCH

1

PILOT

1

WORK

PILOT PCB

10 ckt Ribbon

SHIELD

TO J3 on RELAY PCB

+1
5 

V
D

C
-1

5 
V

D
C

C
O

M
M

O
N

SI
G

 (+
)

TO J1 on RELAY PCB

1 2 3 4

J16

TIP VOLTS

WORK

ARC VOLTS

To J24 on I-O PCB

1 2 3 4 5 6 7 8

J45
TO I/O BOARD

019X501600

1
2
3
4
5

J40
INVERTER

AC 24V- Ret -TB4-1

AC 24V-TB4-2

AC 120V- Ret- TB4-3

AC 120V- TB4-4

ARC VOLTS (TORCH)
TIP VOLTS (PILOT)
WORK

120 VAC @ 100 ma.

24 VAC @ 1A

(52)

(55)

(53)

(51F)

(49)

(49)
(52)
(51)

(51)

(49)

(56)
(57)
(58)
(59)

(60)
(61)
(62)
(63)

(51)

L1

(51)

1

2

3

4

5

6

7

TB4

(Sht 2, B9)

(Sht 2, D3)

(Sht 2, A5)

(J10  Sht 2, B8)

L3

C4            Capacitor, fan starting, 8uf 440VAC   (Sht 2, D2)
CB1 Circuit Breaker /ON/OFF SW, 15A  480V 
                        (Sht 1, E1)
CB2-4 Circuit Breaker, 5A, 250V   (Sht 2, B3)
F1, 2          Fuse, 8A,  500V, S.B.  (Sht 1,E1)
FAN1  Fan,  Heat Exchanger , 230 VAC  (Sht 2, D2)
FL1           Flow meter,  pulse output   (Sht 2, B2)
FS1 Flow SW,  0.5 GPM (3.8 lpm),   N.O.   (Sht 2, A2)
HCT1 Current Sensor, Hall Effect 200A, Work Lead  
                       (Sht 1, C8)
K1            Relay, 24VAC, Inrush Control, (Sht2, B9)
L1 Inductor,   (Sht 1, B7)
L3-9         Toriod Core Common Mode Ind  (Sht1 B8, A-D3)
LS1 Level Switch, Coolant Tank  (Sht 2, A3)
LT1, LT2    Indicator, Neon, 250V, AC Volts Present  
                        (Sht 1, B2 & C2)
M1 Motor, Pump,  ½ hp 230VAC, 50/60 Hz, 1Ph 
                        (Sht 2, C2)
MC1         Relay, 120VAC, Inrush, coil (Sht2, B9)
                       contact (Sht2, A1)
MC2         Relay, 120 VAC, Fan Control, coil   
                       (Coil at Sht 2, A7)(Contacts at Sht 2, D1)
MC3         Relay, 120 VAC, Pump Motor Control, coil   
                       (Coil at Sht 2, A7)(Contacts at Sht 2, C1)
R2            Inrush, 4.7 Ohm, 30W (Sht2, A1)
R3,4         Ext RC, 100 ohm 55W (Sht1, A7)
SA1-4 Snubber,  Contactor & Relay coils   
                       (Sht 2, A8 & A9)
T1 Aux Transformer  (Sht 2, B2)
TB4 Terminal Block   (Sht 1, C9)
TS1 Temperature Sensor, NTC, Coolant Return 
                        (Sht 2, A5)
TS2 Temperature Sensor, NTC, Ambient   (Sht 2, A5)
W1            Contactor , Input  (Coil Sht 2, A8),  (Contacts C2)
W2            Contactor , Input   (Coil Sht 2, A8), (Contacts A2)

CHASSIS GNDCHASSIS GND

CHASSIS GND

CHASSIS GND

03 Misc updates & corrections DAT 6/27/2013

PILOT BOARD
LED'S
D2  PILOT ENABLE
D11  +5V

TEST POINTS
TP1  GND
TP2  PILOT GATE
TP3  +5V

o

b

g

w

More updates & corrections 3102/21/9TAD40

1    READY +
2    READY -
3    INVERTER_FLT +
4    INVERTER_FLT -
5    OVERTEMP_FLT +
6    OVERTEMP_FLT -
7    PWR_PRESENT +
8    PWR_PRESENT -
9    OUT_COM (+3 to 5VDC)
10   VAC_SELA
11    VAC_SELB
12    IS_IDA
13    IS_IDB
14    IS_IDC
15    ENABLE +
16    ENABLE -
17    START2 +
18    START2 -
19    SPARE
20    SYNC_IN +
21    SYNC_IN -
22    NC
23    NC
24    47 OHM to COMM 
25    DEMAND +
26    DEMAND -
27    47 OHM to COMM
28    CURRENT +
29    CURRENT -
30    47 OHM to COMM

J58A

J58C

R3 & R4

Art # A-11956_AB

Art # A-11956_AB
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00 Initial Design DAT 10/03/2012

TO  CCM 
CPU PCB 
J33

TO  CCM 
CPU PCB J36

(49F)

(51F)

(5
1E

)
(5

1C
)

(49E)

(49A)

(5
1B

)

(50)

(50)

12 J46-F

12 J46-M

1     COMMON
2    /1TORCH START *
3     NA 
4    /1TORCH GAS SOL ON *
5    /MAIN TORCH IDLE *
6    /1TORCH PRESS OK *
7     FLOW SENSOR (pulses)
8     LOW COOLANT FLOW
9     COOLANT LEVEL OK
10   COMMON
11   NA
12   /PLASMA ENABLE-HMI
13   /COOLANT PUMP ON
14    COMMON
15    /PILOT ENABLE
16    /RAS ON
17    /CONTACTORS ON
18    COMMON
19    /COOLANT FANS ON
20    /1TORCH CONTACTOR ON *
21   /PLASMA ENABLE RELAY
22   COMMON
23   PILOT CURRENT SIG-
24   NC
25   PILOT CURRENT SIG+
26   COMMON
27   WORK CURRENT SIG-
28   WORK CURRENT SIG+
29   NC
30   AMBIENT TEMP
31   COOLANT TEMP
*  Used with 1 Torch Option

32   COMMON
33   -15 VDC
34   COMMON
35   24 VDC
36   COMMON
37   24 VDC
38   COMMON
39   24 VDC
40   COMMON

RIBBON CABLE 40 ckt  CCM (J23) - RELAY PCB (J4)

1,3,5,7 24 VDC
2,4,6,8 COMMON
9,10           NC
11-16 SERIAL DATA

1,2  24 VDC
3,4,7,10     COMMON
5                PILOT ENABLE +
6                PILOT ENABLE –
8                PILOT CURRENT SIG –
9                PILOT CURRENT SIG +

RIBBON CABLE 10 ckt  
RELAY PCB (J3) – PILOT PCB (J42)

RIBBON CABLE 16 ckt    
CCM ( J37) - DISPLAY 
PCB (J17)

RIBBON CABLE  30 ckt.
 CCM (J31-36) - INVERTER  (J100)

Component Locations  (not including PCB components)

(Sht 2, C3)

2102/12/11TAD2F ddA10

02 Add T1 Inrush Ckt DAT 2/18/2013

+24VDC

GND

+ V

To J27 on CCM  I/O PCB

TO   J12 
T1  PRIMARY

K1A

24 VDC
24 VDC

24 VDC_RET
24 VDC_RET

MISSING PHASE a
MISSING PHASE b
AC V  HIGH a

AC V LOW a

AC V LOW b

AC V  HIGH b

VAC_IDA a
/ VAC_IDA b
VAC_IDB a
/ VAC_IDB b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

J62

48
0V

-ID
40

0V
-ID

20
8-

23
0V

-ID
C

O
M

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

(43A) (44A)

019X501900

K1B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12J63

TO AUX TRANSFORMER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

J60

AC INPUT

(48)

1234 J61
VOLTAGE SELECTION

Wire #48 from J61-1 to:
J61-2 for 208-230 VAC
J61-3 for 400 VAC
J61-4 for 480 VAC

(Sht 2, A1)

(Sht 2, E3)

                    230V    400V    480V    ERR
/VAC_IDAb     0           1         0         1
/VAC_IDBb     0           0         1         1

Measure relative to  TP1   (24VDC_RET) 
 "0" = 10-12V      "1" = 24V

CB1
ON / OFF (FRONT PANEL)

(2
7A

&
B

)
(2

6)

(2
8)

(27B)

16 A

8A, 500V, SB
F2

8A, 500V, SB
F1

(27A)

(86A)

(86B)
(85A)

(85B)

LEDS
D3, RED, MISSING PHASE
D4, RED, AC  V  HIGH
D14, RED, AC  V  LOW
D26, GREEN, +12V PRI
D30, GREEN, 24VDC
D44, GREEN, T1 ON

TEST POINTS
TP1  SECONDARY GND
TP2  24VDC
TP3  DC INPUT POSITIVE
TP4  VCC1
TP5  VCC2
TP6  GATE
TP7  PRIMARY GND
TP8  +12V PRIMARY
TP9  P ISOL GND

System Bias LEDs & Test Points

SYSTEM BIAS 
SUPPLY PCB

(3-22)
(2-21)

(1-20)

W1A

W1B

W1C

1
2

J105B
AC INPUT

1
2

J104B

1
2

J103B

1
2

J105A
AC INPUT

1
2

J104A

1
2

J103A

J100 -- 30 CKT RIBBON

J100 -- 30 CKT RIBBON

INVERTER MODULE (IM)  #3  (top)

INVERTER MODULE (IM)  #2  (middle)

1
2
3
4
5

J102BOUTPUT

1
2
3
4
5

J102AOUTPUT

ELECTRODE (-)

ELECTRODE (-)

WORK (+)

WORK (+)

TO  CCM 
CPU PCB 
J31

TO  CCM 
CPU PCB 
J32

TO  CCM 
CPU PCB 
J35

(23)

(24)

(25)

(23)

(23)

(24)

(24)

(25)

(25)

(49C)

(49B)

IM #3 Section B

IM #3 Section A

(24)

(23)

(25)

1L1

1L2

1L3

1Earth

W2A

W2B

W2C

(7)

(8)

(9)

(7)

(8)

(9)

(7)

(8)

(9)

019X502700

019X502000

(Sht 2, C3)

(Sht 2, C3)

(Sht 2, C3)

(Sht 2, C3)

1
2

J105A
AC INPUT

1
2

J104A

1
2

J103A

1
2

J105B AC INPUT

1
2

J104A

1
2

J104B

1
2

J103B

1
2

J105A AC INPUT

J100 -- 30 CKT RIBBON

1
2

J103A

INVERTER MODULE (IM)  #`1 (bottom)

J100 -- 30 CKT RIBBON

1
2
3
4
5

J102A

OUTPUT

1
2
3
4
5

J102B

OUTPUT

1
2
3
4
5

J102A

OUTPUT

ELECTRODE (-)

ELECTRODE (-)

WORK (+)

WORK (+)

IM #1 Section B (upper)

IM #1 Section A (lower)
J100 -- 30 CKT RIBBON

IM #2  Section A   (lower)

ELECTRODE (-)

WORK (+)

D3,  RED, CAP
        IMBALANCE 
D4,  GREEN,  READY  

D6, GREEN, -12V
D11, GREEN, +12VP
D13, GREEN,  +12V

D1,  RED,  INV FLT
D14,  RED,  OVER TEMP
D24,  GREEN,  PWM ON
D32,  RED,  PRI  OC

WORK (+)

019x502000

019x502700

019x502000

CONTROL PCB LEDS

CAP BIAS PCB LEDS

MAIN  PCB LEDS

L6

Toriod Core

L5

Toriod Core

L4

Toriod Core

L8

Toriod Core

L9

Toriod Core

1
2

IN1

1
2

IN2

1
2

IN3

1
2

OUT1

1
2

OUT2

1
2

OUT3

GND2B

EMI
FIL-
TER
PCB

CHASSIS GND

AC SUPPRESSION 
         PCB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J50

AC LINE

GND

1
2
3
4

J52

INTERNAL AC INDICATOR

1
2
3
4

J51

PANEL AC INDICATOR

LT1

LT2

019X504000

(3)

(2)

(1)

(10)

(11)
(12)

(13)

LT1 & LT2  
INPUT POWER 
NEON INDICATORS
Rear Panel & Internal

1
2

IN1

1
2

IN2

1
2

IN3

1
2

OUT1

1
2

OUT2

1
2

OUT3

GND2B

EMI
FIL-
TER
PCB

CHASSIS GND

1
2

IN1

1
2

IN2

1
2

IN3

1
2

OUT1

1
2

OUT2

1
2

OUT3

GND2B

EMI
FIL-
TER
PCB

CHASSIS GND

1
2

IN1

1
2

IN2

1
2

IN3

1
2

OUT1

1
2

OUT2

1
2

OUT3

GND2B

EMI
FIL-
TER
PCB

CHASSIS GND

380-415
VAC 
INPUT
(Customer 
supplied 
power cord 
must pass 
through
ferrite core 
assembly.)

(20)

(21)

(22)(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(6)

(5)

(4)

(6)

(5)

(4)

Work

Tip

El
ec

tro
de

(+)

(+)

(-)

GCM1000XT

1
2

J41

TIP

1

J43
ELECTRODE

1

J44
EARTH GROUND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10J42

1 2 3 4

Hall Effect Sensor

HCT1

1

TORCH

1

PILOT

1

WORK

PILOT PCB

10 ckt Ribbon

SHIELD

TO J3 on RELAY PCB

+1
5 

V
D

C
-1

5 
V

D
C

C
O

M
M

O
N

SI
G

 (+
)

TO J1 on RELAY PCB

1 2 3 4
J16

TIP VOLTS

WORK

ARC VOLTS

To J24 on I-O PCB

1 2 3 4 5 6 7 8

J45
TO I/O BOARD

019X501600

1
2
3
4
5

J40
INVERTER

AC 24V- Ret -TB4-1

AC 24V-TB4-2

AC 120V- Ret- TB4-3

AC 120V- TB4-4

ARC VOLTS (TORCH)
TIP VOLTS (PILOT)
WORK

120 VAC @ 100 ma.

24 VAC @ 1A

(52)

(55)

(53)

(51F)

(49)

(49)
(52)
(51)

(51)

(49)

(56)
(57)
(58)
(59)

(60)
(61)
(62)
(63)

(51)

L1

(51)

1

2

3

4

5

6

7

TB4

(Sht 2, B9)

(Sht 2, D3)

(Sht 2, A5)

(J10  Sht 2, B8)

L3

C4            Capacitor, fan starting, 8uf 440VAC   (Sht 2, D2)
CB1 Circuit Breaker /ON/OFF SW, 15A  480V 
                        (Sht 1, E1)
CB2-4 Circuit Breaker, 5A, 250V   (Sht 2, B3)
F1, 2          Fuse, 8A,  500V, S.B.  (Sht 1,E1)
FAN1  Fan,  Heat Exchanger , 230 VAC  (Sht 2, D2)
FL1           Flow meter,  pulse output   (Sht 2, B2)
FS1 Flow SW,  0.5 GPM (3.8 lpm),   N.O.   (Sht 2, A2)
HCT1 Current Sensor, Hall Effect 200A, Work Lead  
                       (Sht 1, C8)
K1            Relay, 24VAC, Inrush Control, (Sht2, B9)
L1 Inductor,   (Sht 1, B7)
L3-9         Toriod Core Common Mode Ind  (Sht1 B8, A-D3)
LS1 Level Switch, Coolant Tank  (Sht 2, A3)
LT1, LT2    Indicator, Neon, 250V, AC Volts Present  
                        (Sht 1, B2 & C2)
M1 Motor, Pump,  ½ hp 230VAC, 50/60 Hz, 1Ph 
                        (Sht 2, C2)
MC1         Relay, 120VAC, Inrush, coil (Sht2, B9)
                       contact (Sht2, A1)
MC2         Relay, 120 VAC, Fan Control, coil   
                       (Coil at Sht 2, A7)(Contacts at Sht 2, D1)
MC3         Relay, 120 VAC, Pump Motor Control, coil   
                       (Coil at Sht 2, A7)(Contacts at Sht 2, C1)
R2            Inrush, 4.7 Ohm, 30W (Sht2, A1)
R3,4         Ext RC, 100 ohm 55W (Sht1, A7)
SA1-4 Snubber,  Contactor & Relay coils   
                       (Sht 2, A8 & A9)
T1 Aux Transformer  (Sht 2, B2)
TB4 Terminal Block   (Sht 1, C9)
TS1 Temperature Sensor, NTC, Coolant Return 
                        (Sht 2, A5)
TS2 Temperature Sensor, NTC, Ambient   (Sht 2, A5)
W1            Contactor , Input  (Coil Sht 2, A8),  (Contacts C2)
W2            Contactor , Input   (Coil Sht 2, A8), (Contacts A2)

CHASSIS GNDCHASSIS GND

CHASSIS GND

CHASSIS GND

03 Misc updates & corrections DAT 6/27/2013

PILOT BOARD
LED'S
D2  PILOT ENABLE
D11  +5V

TEST POINTS
TP1  GND
TP2  PILOT GATE
TP3  +5V

o

b

g

w

More updates & corrections 3102/21/9TAD40

1    READY +
2    READY -
3    INVERTER_FLT +
4    INVERTER_FLT -
5    OVERTEMP_FLT +
6    OVERTEMP_FLT -
7    PWR_PRESENT +
8    PWR_PRESENT -
9    OUT_COM (+3 to 5VDC)
10   VAC_SELA
11    VAC_SELB
12    IS_IDA
13    IS_IDB
14    IS_IDC
15    ENABLE +
16    ENABLE -
17    START2 +
18    START2 -
19    SPARE
20    SYNC_IN +
21    SYNC_IN -
22    NC
23    NC
24    47 OHM to COMM 
25    DEMAND +
26    DEMAND -
27    47 OHM to COMM
28    CURRENT +
29    CURRENT -
30    47 OHM to COMM

J58A

J58C

R3 & R4

Art # A-11956_AB

Art # A-11956_AB
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3- GAS PRESS OK RET

8- BASIC ID RET

*  Plasma Enable SW
     in GCM 2010.  
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1 2 3 45 6 7 8J12

1 2 3 4
5 6 7 8

1234J13

J13 to CB5  
and to MC2
& MC3, also 
J14, J16 
 all 18 AWG

19X501200

019X501700

19X501100

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

J27

24 VDC
24 VDC

24 VDC_RET
24 VDC_RET

MISSING PHASE a
MISSING PHASE b
AC V  HIGH a

AC V LOW a

AC V LOW b

AC V  HIGH b

VAC_IDA a
/ VAC_IDA b
VAC_IDB a
/ VAC_IDB b

(43A)

T1

(5
7)

(5
8)

(5
9)

(5
6)

1
2
3
4

J47

USB Cable to Front Panel

8- COMM Ref  (1K Ohm)

*  Used with Momentary CNC Start SW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

J15-CNC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

J55 - GCM

(6
4A

)

(6
5B

)

(66)

(67)

(69)
(70)

(6
4B

)

(64A)

(69)

(70)

(70)

)96()96(

(70)

(71) (72)
(73)

(74) (75)
(76)

(77) (78)

(79)

(53)

(51)

(55)

(83)
(84)

(89)
(90)

(93)(92)

(94)

(95)

(96)1
2

J74

(96)

(97)

(98)
(99)

(100)

(97)

(98)
(99)

(100)

(101)

(102)

(103)
(104)

(106)
(108)
(109)

(110)
(111)

(101)

(102)

(108)
(109)

(113)

(121)

Tx+

GND
GND

Tx-
Rx+

Rx- (120)

(119)
(118)

(117)
(116)

(115)

4- / CNC Start (-)

6- Divided  Arc V (+)
5- Divided Arc V (-)

12- OK to Move (-)

14- OK to Move (+)

7- / Preflow ON (+)

9- / Preflow ON (-)

30- Remote CC (analog)
29- Remote CC Pot High

31- Remote CC Pot Low

16- / Hold Start (+)
17- / Hold Start (-)

3- / CNC Start (+)

21- / Plasma Mark (+)
22- / Plasma Mark (-)
23- / Cut Expanded Metal (+)
24- / Cut Expanded Metal (-)
25- / CNC Plasma Enable (+)
26- / CNC Plasma Enable (-)

32- Stop SW (momentary)  *
33- Stop SW Ret

10- / Corner Current Reduction (+)
11- / Corner Current Reduction (-)

34- Pilot is ON (a)
35- Pilot is ON (b)
36- Spare OUT #1 (a)
37- Spare OUT #1 (b)

(121)

(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)

(122)

(123)

(124)

(125)
(126)
(127)

(128)
(129)

(130)

(131)

(132)

(133)

(137)

(112)
(114)(131)

(132)

(133)

(103)
(110)

5- POT HIGH (GCM 1000)
6- POT WIPER (GCM 1000)
7- POT LOW (GCM 1000)

1- PLAS_ENABLE SW  *
2- PLAS_ EN_SW_RET

4- / GAS PRESS OK

9- / BASIC ID **

(60)

(62)

(63)

(106)

(113)

(112)
(114)

(136)

(134)
(135)

(139)
(138)

(134)

(135)
(136)

(137)

(138)
(139)

(140)
(141)

(143)

(142)

(144)
(145)

(146)

(148)

(140)
(141)

(142)

(143)

(144)
(145)
(146)

(148)

(147)

(149)
(150)

(147)

(149)
(150)

(151)

(152)
(153)
(154)
(155)
(156)

(151)

(152)

(153)

(154)
(155)

(156)

(157)
(158)
(159)

(157)
(158)
(159)

PSR

SPARE #1a

GCM 1000 XT
Jumper

15- 24 VAC - RET

10-
11-

14-

J15-1 to chassis used for 
SC-11 cable shield

J15-13 connects SC-11 
chassis to PS chassis.

The COMM Ref at pin 8 
is also for the SC-11

1234567891011121314

J15
1 TORCH INTERFACE

(6
5A

)

(65A)

(1
60

)

(1
61

)

(1
62

)

(1
63

)

3 - Key Plug

.                                     230V    400V    480V    ERR
J62-12   (/VAC_IDAb)     0           1         0         1
J62-14   (/VAC_IDBb)     0           0         1         1

Measure relative to  TP1   (24VDC_RET) 
 "0" = 10-12V      "1" = 24V

(70)
(69)

1

2

3

4

J71

+10V (CC Pot Hi)
CC Pot Wiper
CC Pot Low
Div Arc V (+)
Div Arc V (-)
/Start  - Stop (+)
/Start  - Stop (-)
Stop  Mom  NC
OK2 (contact)
/ CNC Enable (+)
/ CNC Enable (-)

OK2 (contact)

OK to MOVE (+)

OK to MOVE (-)

PILOT is ON

PILOT is ON

Preflow ON  (+)
Preflow ON  (-)

Hold Start (-)
Hold Start (+)

/ Plasma Marking (+)
/ Plasma Marking (-)

/ Corner Current Reduction (-)
/ Corner Current Reduction (+)

/ Cut Expanded Metal (-)
/ Cut Expanded Metal (+)

Spare #2 NO

Spare #2 NC

Spare #1b NO

SA3

ARC_SUPPRESSOR

SA4

ARC_SUPPRESSOR

SA1

ARC_SUPPRESSOR

SA2

ARC_SUPPRESSOR

D2,  GREEN, 1TORCH GAS ON
D7,  GREEN,  PILOT ENABLED
D11, GREEN,  PILOT CURRENT
D12, GREEN, WORK CURRENT
D22, GREEN, CONTACTORS ON
D23, GREEN, RF ON
D24, GREEN, FANS ON
D25, GREEN, PLASMA ENABLED
D26, GREEN,  1TORCH ON
D27, GREEN, COOLANT ON

I / O PCB  LEDS
 ----------------------------------------------
D2     CNC  PLASMA ENABLE
D3     E-STOP_PS
D4     GAS ON (Auto-cut, PAK)
D6     CNC  START
D8     HOLD  START
D12    PREFLOW  ON
D13    CSD  (corner current reduction)
D18    MARK
D20    SPARE
D25    EXP  METAL
D33    OK_CNC
D37    PSR
D41    SPARE OUT 2
D43    SPARE OUT 1

I / O PCB  TEST  POINTS
-------------------------------------
TP1     PCB  COMMON
TP2     COOLANT  FANS ON
TP3     PUMP ON
TP4     LOW FLOW (SW)
TP5     FLOW SIGNAL (pulse, Ultracut only)
TP6     +15VDC_ISO (ref to TP10)
TP7     -15VDC_ISO (ref to TP10)
TP8     +16-18 VDC_ISO (ref to TP10)
TP9     ANALOG CURRENT SIGNAL

(remote & Autocut only)
TP10    ISOLATED  VOLTAGE COMMON
TP11    1 TORCH CONTACTOR ON
TP12    +5 VDC
TP13    -15 VDC
TP14    +15 VDC
TP15    +24 VDC
TP18    +5 VDC_ISO (ref to TP10)

CPU PCB  LEDs
----------------------------
D2     RXD (red)
D3     TXD (red)
D4     CAN BUS (slave)
D7     CAN BUS (MAIN)
D11   5 VDC  POWER
D17   STATUS CODE
D18    INITIALIZING /
           PROGRAMMING  (red)

CPU PCB  TEST POINTS
--------------------------------------------
TP1   GND  (PCB  common)
TP2   +5V_ISO (REF TP5)
TP3   +24 VDC
TP4   +3.3V
TP5   GND_ISO
TP6   +5.0 V
TP7   TOTAL  DEMAND 
            (3.3V = 400A)
TP9   /WR
TP10   /RD
TP11   CPU  TEMP  SENSE
TP12   +3.3VA
TP13   -15VDAC
TP14   PC2
TP15   +15VDAC
TP16   CLKO
TP18   OSC_CLOCK

+5VDC

SIGNAL (pulse)

I / O  PCB  DIP  SW
---------------------------------------------
SW6     OK TO MOVE
                (CONTACTS, VOLTS)
SW11    ANALOG  CC  SOURCE
SW12    DIVIDED ARC VOLTAGE
             (50:1, 16.7:1, 30:1, 40:1, 25:1)

CPU  PCB  DIP  SW
---------------------------------------------
SW1     AUTO PILOT RESTART
SW3     PREFLOW TIME
SW4     POSTFLOW TIME
SW5     FUNCTION
SW8     SYSTEM CONTROL 

(pilot  time, etc.)
SW9      RESERVED (future)
SW10    ADDRESS (default = 0)
SW13    UNIT  TYPE (AC / UC)
SW14    LINE TERMINATION

(serial comm.)

1
2
3

J73

LS1

COOLANT LEVEL

019X501800

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TB2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TB1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TB3

(Sht 1 F2)

(Sht 1, B8)

(Sht 1, C,D6)

(Sht 1, B,C6)

(Sht 1, A,B6)

From Sys Bias J63  
 (Sht 1, F2)

(A9)

(A9)

(D2)

(D2)

N/C

(44A)

MC1A

R2
4.7 30W (87)

1

5
3

2

4

INRUSH CONTROL

K1

MC1

120VAC

(61)

(61)

(62)

(62)

(63)

(63)

(60) (107)

(107)

2102/12/11TAD2F ddA10

02 Add T1 Inrush Ckt DAT 2/18/2013

CHASSIS GND

CHASSIS GND

CHASSIS GND

CHASSIS GND

(166)
(167)GAS_SEL

GAS_SEL_RET
(Sht2, D9)

(Sht2, D9)

Gas Selection
From Gas Sel SW 
in GCM 1000 XT 
via J55-27 & 28

AC 24V-GCM2

(111)

(166)

(167)

GAS_SEL

GAS_SEL_RET

GAS SELECT INPUT

28- GAS SEL SW
27- GAS SEL SW RET

AC 24V Ret-GCM2

1
2

J69

(167)
(166)

03 Misc updates & corrections DAT 6/27/2013

120VAC_1

120VAC_2

24VAC

Test Points 
TP1, GND
TP2, -15V
TP3, +5VDC
TP4, +12V
TP5, +24V
TP6, +15V
TP7, +5VDC 120 VAC_2

3- GAS PRESS OK RET

8- BASIC ID RET

*  Plasma Enable SW
     in GCM 2010.  
    Jumpered in 
     GCM 1000 XT 
    and   DMC 3000.
**  Jumper in          
     GCM1000XT

More updates & corrections 3102/21/9TAD40

1
2
3

J72 C4 FAN1
R

R

BK

BN
BL

Art # A-11957_AB

Art # A-11957_AB
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ZAŁĄCZNIK 17:  ZAAWANSOWANE ROZWIAZYWANIE 
PROBLEMÓW

Charakterystyka ogólna systemu
Konstrukcja zasilaczy Auto-Cut 200 & 300 XT & Ultra-Cut 
100, 200, 300 & 400 XT oparta jest na jednym, dwóch lub 
trzech modułach przemiennikowych (ang. „IM”). Budowa 
każdego z IM może wykorzystywać obecność 1 lub 2 sekcji 
przemiennikowych oznakowanych odpowiednio sekcjami 
A lub B. Moduły przemiennikowe instalowane są jeden na 
drugim i ponumerowane licząc od dołu do góry. Sekcje także 
zostały zaprojektowane od poziomu dolnego do górnego, 
przy czym sekcja A znajduje się na dole każdego z modułów. 
IM zawierający tylko jedną sekcję uważany jest za moduł 
„częściowy” lub „połówkowy” wobec nieobecnej sekcji „B”. 
Moduły połówkowe stosowane są w zasilaczach 200A oraz 
300A i zawsze instalowane są w środkowym położeniu. IM 
posiadające 2 sekcje uważane są za moduły „pełne”. 

Każda z sekcji przemiennikowych jest w stanie dostarczyć 
prąd o natężeniu do 67A, jednak nie we wszystkich konfi-
guracjach:

Moduł A 400A wykorzystuje 6 sekcji. 400A / 6 = 66,67A na 
sekcję.

Moduł A 300A wykorzystuje 5 sekcji. 300A / 5 = 60A na 
sekcję.

Moduł A 200A wykorzystuje 3 sekcje. 200A / 3 = 66,67A na 
sekcję.

Moduł A 100A wykorzystuje 2 sekcje. 100A / 2 = 50A na 
sekcję.

Konfiguracje urządzenia.
Poza modelem AC 200 XT, budowa wszystkich pozostałych 
urządzeń opiera się o tę samą konstrukcję ramową z prze-
widzianym miejscem dla 3 modułów przemiennikowych.  
W nieużywanych slotach znajdują się panele zaślepiające 
umożliwiające prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz 
urządzenia. System 100A zbudowany jest w oparciu o 1 peł-
ny moduł przemiennikowy; 200A wykorzystuje odpowiednio 
1 i ½ modułu, przy czym moduł pełny znajduje się w dolnym 
położeniu, natomiast moduł połówkowy w położeniu środko-
wym. Model 300A wyposażono w pełne moduły znajdujące 
się w górnym i dolnym położeniu, natomiast moduł połów-
kowy zaprojektowano w środkowej pozycji. W AC 200 XT 
moduły przemiennikowe zaprojektowano wyłącznie w dolnej 
i środkowej pozycji. Wewnętrzny zapłonnik łuku oraz moduł 
sterujący przepływem gazu umiejscowione są w miejscu 
trzeciego i górnego IM.

Chłodzenie modułu przemiennikowego.
Półprzewodnikowe elementy mocy będące elementami kon-
strukcji modułów przemiennikowych chłodzone są cieczą, co 
pozwala na uzyskanie większej produktywności przy utrzy-

Art # 12299

Art # 12300PL

Do INV 1A

Do INV 1B

Do INV 2A

Do INV 2B

Do INV 3A

Do INV 3B
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maniu mniejszej powierzchni urządzenia oraz ograniczeniu kosztów. Każdy IM posiada chłodzony cieczą radiator 
lub płytkę chłodzącą („zimną płytę”) współdzieloną przez dwie sekcje przemiennika. Podzespoły magnetyczne, 
transformatory oraz cewki indukcyjne zainstalowane zostały na tylnej ściance IM, gdzie omiatane są znacznymi 
masami chłodnego powietrza docierającego z wentylatorów chłodzących. Powietrze to ma także za zadanie chłodzić 
płynny czynnik chłodniczy znajdujący się w radiatorze lub wymienniku ciepła.  Istotne jest, aby dolna prawa strona 
panelu znajdowała się we właściwym miejscu. W przeciwnym razie strumień powietrza nie będzie w odpowiedni 
sposób chłodził podzespołów elektromagnetycznych.

Sterowanie modułem przemiennikowym.
Sekcje przemiennika funkcjonują jako oddzielne przemienniki z wyjściami podłączonymi równolegle. Pracą prze-
mienników steruje się niezależnie z poziomu modułu poleceń i sterowania (ang. SSM), stanowiącego „mózg” całego 
systemu. Do każdej sekcji przemiennika podłączony jest oddzielny 6-stykowy przewód taśmowy biegnący od modułu 
CCM. Oznaczenia styków od J31 do J36 odpowiadają kolejnym sekcjom przemiennika – od A1 do 3B. Przewody 
taśmowe oznaczone są od strony przemiennika symbolem INV wraz z towarzyszącym mu numerem oraz sekcją 
(INV 1A, INV 1B itd.). Urządzenie 100A będzie wyposażone jedynie w przewody taśmowe w złączach J31 oraz J32. 
Urządzenie 200A będzie wyposażone w przewody wpięte w złącza J31-J33, podczas gdy pozostałe gniazda złącz 
będą puste. W urządzenie serii 300A przewody taśmowe wpięte będą we wszystkie gniazda oprócz złącza J34. 

Pozostałe płytki drukowane systemu obejmują moduły: zasilania kompensacji systemu, przekaźnika i interfejsu, 
wyświetlacza, pilotujący oraz tłumienia stanów nieustalonych sieci prądu przemiennego. Moduł CCM (poleceń 
i sterowania) składa się z 2 płytek, modułu I/O (we/wy) oraz z płytki z CPU (centralna jednostka przetwarzająca).  
Urządzenia z serii CE będą także miały więcej niż jedną płytkę z filtrem EMI na wejściu zasilającym.

Płytka drukowana obwodu zasilania kompensacji systemu zasilana jest 3-fazowym prądem przemiennym o 
zakresach napięcia roboczego od około 150V do 600V, obejmując wszystkie standardowe zakresy napięć. Obwód 
może także być zasilany dwufazowym źródłem napięcia (o pojedynczej fazie), dostarczając zasilanie skompenso-
wane. Konstrukcja obwodu pozwala na wysłanie przez niego sygnału o usterce w przypadku nieobecności fazy. 
Wartość napięcia wyjściowego zasilającego płytę przekaźnika, wyświetlacz, płytkę obwodu pilotującego oraz 2 
pozostałe płytki w module CCM wynosi 24V o stałym przebiegu. Moduł kompensacji systemu zawiera ponadto 
obwody pozwalające na wykrycie brakującej fazy i określenie, czy wartość dostarczonego prądu przemiennego 
pozostaje w odpowiednim przedziale. Obwód wysyła także do modułu CCM informację o wartości napięcia, na jaką 
skonfigurowano urządzenie.  Obwód drukowany zasilający moduł kompensacji systemu zawiera przekaźnik K1, 
który pozwala na przyłożenie napięcia wyłącznie do uzwojenia pierwotnego transformatora pomocniczego T1, jeśli 
wartość napięcia wejściowego znajduje się w odpowiednim przedziale.

Obwód drukowany przekaźnika i interfejsu przejmuje i przekazuje napięcie wyjściowe transformatora pomocni-
czego.  Na obwodzie znajduje się przekaźnik pozwalający na sterowanie pracą pompy, wentylatorów, styczników 
wejściowych, rozrusznika pompy oraz przekaźników rozruchowych. Obwód płytki drukowanej przekaźnika przyjmuje 
sygnał wejściowy od czujnika prądu roboczego HCT1 oraz czujnika prądu modułu pilotującego (znajdującego się w 
obwodzie drukowanym modułu pilotującego) i przesyła sygnał aktywujący do bipolarnych tranzystorów przełączają-
cych z izolowaną bramką (IGBT) przez przewód taśmowy wpięty od złącza J3 do J42. Pozostałe wejścia na płytce 
przekaźnika obejmują również wejścia czujników ujemnego współczynnika temperaturowego temperatury otoczenia 
oraz czynnika chłodzącego. Przełącznik poziomu w zbiorniku płynu chłodzącego oraz przełącznik przepływu płynu 
chłodzącego stanowią o tym, czy wartość raty przepływu znajduje się powyżej minimalnego wymaganego wskaźnika. 
Innym zadaniem przełączników jest przesyłanie sygnałów do płytki drukowanej przekaźnika. Konstrukcja urządzeń 
serii Ultra-Cut przewiduje także obecność czujnika przepływu, którego sygnał wyjściowy przekazywany do płytki 
przekaźnika składa się z serii impulsów, których częstotliwość wskazuje na wartość raty przepływu. Czujnik jest 
także zdolny do wykrycia pęcherzyków gazu w chłodziwie. Wszystkie sygnały docierają do CCM za pośrednictwem 
40-pinowego przewodu taśmowego biegnącego do płytki I/O modułu CCM.

Płytkę obwodu wyświetlacza wyposażono w diody LED służące wizualnemu przedstawieniu stanów prądu przemien-
nego (AC), temperatury (TEMP), gazu roboczego (GAS) oraz prądu stałego (DC). W obwód wbudowano ponadto 
4-cyfrowy siedmiosegmentowy wyświetlacz statusu urządzenia i komunikatów o usterkach. Dioda LED stanu prądu 
zmiennego wskazuje, iż do styczników wejściowych przemienników popłynął sygnał zamknięcia, co nie oznacza 
jednak, iż znajdują się one w stanie zamkniętym. Podświetlenie diody TEMP oznacza, iż temperatura jednego lub 
większej liczby przemienników przekroczyła dozwoloną wartość. Kontrolka GAS sygnalizuje status „OK” przepływu 
gazu oraz czynnika chłodzącego. Kontrolka DC sygnalizuje, iż napięcie wyjściowe na przemienniku przekroczyło 
wartość 60 woltów.

Pierwszy segment wyświetlacza wyświetla literę „C”, „E”, „L” lub pozostaje wygaszony. Podczas rozruchu inicju-
jącego sekwencja znaków rozpoczynająca się od litery C, po której następują 3 cyfry, oznacza sprawdzenie kodu 
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statusu modułu CCM. Kody statusu lub usterek, mogących pojawić się podczas sekwencji rozruchu urządzenia 
lub w dowolnym momencie po etapie rozruchu, rozpoczynają się od liter „E” dla aktywnej usterki lub od litery „L” 
(od angielskiego „latched”-zamknięty i zablokowany lub „last”-ostatni) dla usterki, która spowodowała zatrzymanie 
procesu, lecz w danym momencie nie jest aktywna. Na czas nieobecności usterek lub aktywnego kodu statusu, 
ustawienie bieżącego prądu wyjściowego przedstawione jest za pomocą niepodświetlonej pierwszej cyfry wyświe-
tlacza. W przypadku systemu Ultra Cut XT wyposażonego w funkcję Auto Gas Control (automatycznej kontroli prze-
pływu gazu) DFC 3000, wyświetlacz wskazywać będzie wartość „0” do chwili załadowania procesu. W przypadku 
obecności usterki lub innego symbolu wskazującego na status urządzenia, wyświetlacz pokaże naprzemiennie kod 
ustawień bieżących oraz kod usterki.

Płytka drukowana obwodu pilotującego składa się z pary podłączonych równolegle tranzystorów IGBT dzia-
łających jako elektroniczny układ przełącznika pozwalającego na podłączenie i odłączenie końcówki palnika od 
pierwszej sekcji przemiennika.

Po zamknięciu elektronicznego przełącznika układu pilotującego i zapłonie układu przez zapłonnik łuku, prąd od 
sekcji pierwszej przepływa pomiędzy elektrodą i końcówką palnika. Po rozpoczęciu procesu transferu, prąd drugiego 
przemiennika o niewielkim natężeniu przepływa pomiędzy elektrodą a obrabianym elementem. Po wykryciu procesu 
transferu następuje otwarcie przełącznika pilotującego, co powoduje nieograniczony przepływ natężenia od sekcji 
pierwszej do elementu obrabianego przez diodę, także znajdującą się w obwodzie układu pilotującego. Na płytce 
układu pilotującego znajduje się również czujnik wykrycia i pomiaru wartości natężenia przepływającego przez ten 
układ. Dodatkowe obwody RC (rezystora/kondensatora) na płytce drukowanej układu pilotującego wspomagają i 
stabilizują działanie samego układu oraz transferowanych łuków.
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W płytkę układu tłumienia stanów nieustalonych sieci prądu przemiennego wlutowano kondensatory oraz inne 
komponenty tłumiące stany nieustalone charakterystyki natężenia doprowadzonego prądu w celu ochrony całego 
systemu. Układ zasila także kontrolkę sygnalizującą obecność zasilania prądem przemiennym, która zostaje pod-
świetlana po doprowadzeniu do układu zasilania, nawet jeśli przełącznik CB1 jest w pozycji rozłączonej.

Różnice między poszczególnymi modelami.
Urządzenia z serii Auto-Cut 200 lub 300 XT wykorzystują proste obwody kontroli przepływu gazu roboczego oraz 
zapłonu łuku, składające się z pojedynczych układów dolotu gazu, jednego dla plazmy, jednego dla gazu osłono-
wego i jednego dla wody oraz opcjonalnie – w przypadku AC 200 XT – dla osłony mgłą wodną. W każdym układzie 
dolotowym znajduje się regulator ciśnienia, manometr oraz miernik przepływu wody przy wykorzystaniu funkcji 
osłony mgłą wodną. Pracą wszystkich trzech kanałów dolotowych sterują zawory elektromagnetyczne. Zmiana typu 
gazu roboczego pociąga za sobą konieczność podłączenia źródła wymaganego gazu roboczego do tylnego panelu 
i ustawienia przełącznika na odpowiedni typ gazu plazmowego. W tym przypadku nie ma konieczności osobnego 
doprowadzenia gazu układu pilotującego (przed przepływem gazu właściwego).

Zapłonnik łuku stosowany w modelach Auto-Cut jest konwencjonalnym zapłonnikiem iskrowym o chłodzonej wodą 
cewce. Nasza firma stosuje to rozwiązanie od kilku lat. Ten zapłonnik łuku powoduje zajarzenie łuku pilotującego 
HF na elektrodzie palnika za pomocą przewodu ujemnego. Sygnał powraca przez końcówkę palnika oraz przewód 
układu łuku pilotującego. Urządzenia linii Ultra-Cut XT wykorzystują zdalny zapłonnik łuku RAS 1000 XT. Zamiast 
zapalnika iskrowego RAS 1000 XT wykorzystywany jest półprzewodnikowy moduł zapłonowy w celu wytworzenia 
impulsów HF, które zostają wstrzyknięte na końcówkę, a następnie za pośrednictwem elektrody wracają w przeciw-
nym kierunku, niż ma to miejsce w przypadku rozwiązania zastosowanego w Auto-Cut, Auto-Cut XT oraz starszego 
RAS 1000 stosowanego w urządzeniach serii Ultra-Cut.
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Model AC 200 XT wyposażony był w moduł sterowania przepływem gazu oraz zapłonnik łuku – elementy wbu-
dowane w główną obudowę urządzenia w miejscu, które jest wykorzystywane przez górny moduł przemiennika w 
pozostałych urządzeniach tej rodziny. Model AC 300 XT posiada oddzielny moduł sterowania przepływem gazu 
(zapłonnik łuku), dla których przewidziano miejsce na wierzchu głównej obudowy urządzenia, podobnie jak miało 
to miejsce w modelach GCM 1000 naszej wczesnej linii urządzeń Auto-Cut. W rzeczywistości moduł nazywa się 
GCM 1000 XT. Oba modele serii Auto Cut XT posiadają analogowy układ sterowania wartością płynącego prądu 
(potencjometr). Znajduje się on na przednim panelu głównego modułu AC 200 XT oraz w górnej obudowie (GCM 
1000 XT) dla wersji AC 300 XT. W każdym przypadku wartość ustawionego amperażu wskazana jest na wyświe-
tlaczu cyfrowym na przednim panelu urządzeń.

Oba modele Auto-Cut wyposażone są w regulator gazu umiejscowiony w tylnej części urządzenia. W przypadku 
AC 300 XT znajduje się on obok dolotów gazu na module GCM 1000 XT. W urządzeniu AC 200 XT znajduje się 
on w pobliżu złączek, bezpieczników i automatycznych wyłączników zasilania urządzenia. Pozycja przełącznika 
powinna być ustalona zgodnie z typem dołączonego gazu roboczego: powietrze/tlen lub azot (N2), wodór (H35) 
lub inny nieutleniający gaz, wykorzystywany do wytworzenia plazmy.

W urządzeniu AC 200 XT płytka modułu łuku pilotującego zainstalowana jest w górnej sekcji drugiego modułu 
przemiennika (IM #2) – modułu połówkowego, w miejscu sekcji drugiej lub sekcji „B”, w przypadku gdyby był to 
moduł pełny. Modele AC 300 XT oraz wszystkie modele Ultra-Cut XT wyposażono w płytkę modułu zapłonnika łuku 
pilotującego umiejscowioną po przeciwnej stronie przemienników, po stronie wyłączników zasilania urządzenia, w 
górnej tylnej części obudowy, za modułem CCM. Prosimy zapoznać się z częścią „Podzespoły Zamienne”, zawie-
rającą ilustracje lokalizacji wszystkich podzespołów.

Urządzenia z serii Ultra-Cut XT 100, 200, 300 oraz 400A mogą korzystać z modułu z funkcją “ręcznego” sterowa-
nia przepływem gazu GCM 2010 lub modułu DFC 3000 Auto Gas Control. Te układy sterujące przepływem gazu 
pozostają niezmienione od wczesnych konstrukcji z serii Ultra-Cut.

Urządzenia Ultra-Cut XT używają tych samych przełączników przepływu FS1, co urządzenia serii Auto-Cut XT w 
celu wykrycia i przeciwdziałania pracy urządzenia, podczas której rata przepływu czynnika chłodzącego znajdować 
się będzie poniżej wartości minimalnej wynoszącej 2,8 l/m. W konstrukcji urządzenia Ultra-Cut XT przewidziano 
jednak obecność czujnika przepływu chłodziwa – FL1, który odpowiada za pomiar raty przepływu chłodziwa oraz 
może wykryć w nim obecność pęcherzyków gazu, co może prowadzić do obniżenia trwałości podzespołów wymie-
nialnych urządzenia. Wykrycie pęcherzyków gazu lub niskiej raty przepływu NIE uniemożliwi cięcia, lecz spowoduje 
wyświetlenie kodu błędu ostrzegającego przed nieprawidłowym stanem roboczym urządzenia. Oznaczenie tego 
kodu to: E406.

Urządzenia serii Ultra-Cut XT wyposażone są w standardowe podzespoły wymienne dla natężeń tnących niższych 
niż te wykorzystywane przy Auto-Cut XT, 15A wobec 55A oraz funkcję trasowania przy niższych natężeniach. W 
celu poprawy jakości pracy przy tych niższych natężeniach, dodatkowa cewka wyjściowa L1 instalowana jest w 
serii urządzeń z pierwszą sekcją przemiennika (IM#1A).

Kody statusu urządzeń.
Kody zasilaczy wyświetlone są na 4-cyfrowym wyświetlaczu numerycznym obwodu drukowanego ekranu. Niektóre 
z tych kodów dotyczą układu sterowania przepływem gazu, bardziej szczegółowe kody sterowania przepływem 
gazu znajdować się będą na indywidualnych układach sterujących. Układy sterujące przepływem gazu stosowane 
w rodzinie produktów serii XT generatorów plazmy nie uległy zmianie. Generatory te posiadają własny zestaw 
kodów statusu, które zostaną omówione w kolejnej części. W niniejszej instrukcji założono, iż Użytkownik zapozna 
się w pierwszej kolejności z tabelami kodów statusu zamieszczonymi w części „Praca urządzenia” niniejszej in-
strukcji. Poszczególne kody odnosić się będą do odmiennych sekcji przemiennika, instrukcja ta natomiast grupuje 
kody zbliżone do siebie. Przykładowo: kod E (lub L) 249 oznacza usterkę przemiennika w module 2A. Niniejsza 
instrukcja zestawia i opisuje kody 247-252 w jednej sekcji, jako iż różnią się one jedynie numerem przemiennika i 
sekcji, do której się odnoszą.

Kody podzielone zostały na 6 odmiennych grup.

Grupa 1 Proces generowania plazmy – odnoszący się do modułu pilotującego, 
transferu, napięć palnika itp.
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Grupa 2 Zasilacz generatora plazmy – głównie do poszczególnych sekcji przemien-
nika

Grupa 3 Interfejs modułów sterujących przepływem gazu – głównie DFC 3000
Grupa 4 System chłodzenia – System chłodzenia chłodziwem płynnym palnika i 

przemienników
Grupa 5 CCM – port komunikacji z modułami sterowania przepływem gazów

W przypadku urządzeń XT stosowany jest trzycyfrowy kod z kodami grupy 1 dla urządzeń linii 100, grupy 2 dla 
urządzeń linii 200 itp. System ten odpowiada systemowi numeracji używanemu w starszych urządzeniach, w których 
1-1 zastąpiono obecnie kodem 101. Dla większości podzespołów, poszczególne kody mają to samo znaczenie. W 
sytuacji, gdy starszy kod nie ma zastosowania do systemu XT, nie wykorzystujemy go ponownie, lecz pozostawia-
my jako zamknięty, aby uniknąć nieporozumienia. Tak stało się dla przykładu z kodem 204 (2-4), który oznaczał, 
iż moduł przemiennika nie osiągnął gotowości. Obecnie wykrywamy ten błąd w inny, mający także inne znaczenie 
sposób, zatem kod 204 został zamknięty.

Podczas gdy większość kodów sygnalizuje wystąpienie usterki, kilka z nich (takie jak 304, dawniej 3-4) odnosi się 
do bieżącego statusu urządzenia. 304 sygnalizuje albo etap napełniania, podczas którego pompa napełnia system 
chłodziwem, albo częściej „przepłukiwania”, w trakcie którego gaz płynie do suchych podzespołów po ich wymianie 
lub do gazowych linii zasilających po zmianie typu gazu roboczego.

Rozwiązywanie problemów (ogólnych)
W wielu przypadkach wystąpienie błędu spowodowanego rozłączonym przewodem lub żyłą może oznaczać także 
ich obluzowanie lub uszkodzenie.

Wszystkie przewody taśmowe wyposażone są z jednej strony w dodatkowe gniazdo, służące pomiarom sygnałów 
przewodzonych przez przewód.

Pewna liczba pomiarów wymagać będzie kontaktu końcówek sondujących z drobnymi gniazdami złącz lub styków 
przewodów taśmowych. Standardowe końcówki sondujące będą prawdopodobnie zbyt duże. Sugerujemy wyko-
nanie pary końcówek sondujących za pomocą drutu stalowego. Miedziana szyna zbiorcza nie jest wystarczająco 
sztywna. Spinacz do papieru jest nieznacznie za duży. Pewnym rozwiązaniem będzie umieszczenie w obudowie 
złącza typu „mate-n-lock” lub podobnego (do którego pasować będzie standardowa końcówka sondująca miernika) 
zaciśniętego kawałka drutu stalowego (najlepiej o przekroju 0,5-0,6 mm) w miejscu, w którym normalnie znajdowałby 
się zaciśnięty przewód. Drut powinien być zaciśnięty i przylutowany do styku gniazda. Drut stalowy znaleźć można 
na przykład w sklepach modelarskich.

Art # 12302        Art # 12303

Zaizolować całość oprócz końcówki drutu i wsunąć obudowę na końcówkę sondującą miernika. Jeśli wykorzysty-
wany miernik posiada zaciski typu szczękowego, także nimi można unieruchomić drut. Należy jednak uważać na 
ewentualne zwarcie końcówek sondujących.

Problemy, przy których nie jest wskazany kod statusu ani usterek urządzenia:

1. Po włączeniu zasilania kontrolka LED sygnalizująca obecność gazu świeci światłem pulsującym, brak wska-
zania kodu. Prawdziwym problemem kryjącym się za tym wskazaniem jest brak lub niski poziom chłodziwa. 
Ustalenie odpowiedniego kodu trwa 4 minuty, a Użytkownicy nie chcą czekać tak długo.

Kody stanu zasilacza elektrycznego

Grupa 1, Kody procesu roboczego

101 Plazma wyłączona
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Kod 101 pojawia się w sytuacji występowania otwartego obwodu pomiędzy TB1 i 2 w układzie we/wy CCM lub 
wyłączonego przełącznika aktywacji plazmy w modułach GCM 2010 lub na TSC 3000. Urządzenie serii TB1-1 i 
2 opuszcza zakład produkcyjny z zainstalowaną zworką. Instalator urządzenia może usunąć zworkę i podłączyć 
osobny przełącznik aktywujący przepływ plazmy lub wykorzystać w tym celu żyły układu aktywującego plazmę 
obecne w 37 stykowym przewodzie CNC stosowanym w urządzeniach serii Ultra-Cut XT i Auto-Cut 300XT. 
Urządzenie Auto Cut 200XT, wykorzystujące 14-stykowy przewód CNC, nie jest wyposażone w żyły służące 
aktywacji plazmy wewnątrz tego przewodu. Opisywane żyły mogą być także wykorzystane do podłączenia przy-
cisku zatrzymania awaryjnego stołu tnącego. W każdym przypadku wykorzystania dodatkowych żył przewodu 
CNC, ze złącz TB1-1 i 2 należy usunąć zworkę. Kod 101 nie jest kodem blokującym dalsze funkcjonowanie 
maszyny. Informacja o błędzie znika natychmiast po usunięciu jego przyczyny

Przyczyny wywołania błędu 101 (poza rozłączonymi przełącznikami aktywacji plazmy – dokładny opis poniżej):

• Nie podłączony przewód układu sterowania przepływem gazu od złącza J55.
• Nie podłączony przewód taśmowy od płytki przekaźnika do płytki we/wy.
• Nie podłączony przewód CNC (podczas wykorzystywania przełącznika aktywacji plazmy lub wyjścia stołu 

tnącego lub robota).
• Wadliwy płytka obwodu drukowanego przekaźnika
• Wadliwy obwód drukowany we/wy modułu CCM

Przypadek specjalny: wyświetlacz pokazuje naprzemiennie „E101” oraz „----”. Taka sytuacja ma miejsce, gdy 
przełącznik aktywacji plazmy jest rozłączony przy nieobecnej fazie zasilającej. Sytuacja prawdopodobnie zachodzi 
w wyniku usterki oprogramowania fabrycznego urządzenia – wyświetlacz powinien naprzemiennie pokazywać 
kody E101 oraz E201 (kod nieobecności fazy zasilającej). Usterka kodu zostanie najprawdopodobniej napra-
wiona podczas kolejnej aktualizacji, prosimy jednak o niej pamiętać.

Dioda zewnętrzna, dioda D2 przewodu CNC modułu aktywacji plazmy, DIODA LED MODUŁU AKTYWACJI 
PLAZMY nie jest podświetlana.

• Dioda LED D2 na module CCM zostanie podświetlona, jeśli sygnał obecny będzie na zworce TB1- 1-2 
lub na zewnętrznym przełączniku CNC. Jeśli zworka znajduje się na swoim miejscu, a dioda LED nie jest 
podświetlona, moduł CCM jest najprawdopodobniej uszkodzony.

• Jeśli zworka TB1-1 i 2 modułu CCM została usunięta, aby podłączyć zewnętrzny przełącznik w celu 
przetestowania modułu, należy w pierwszej kolejności zainstalować zworkę. Jeśli dioda D2 zostanie 
podświetlona, oznaczać to będzie problem z przełącznikiem lub z przewodami.

• Jeśli moduł aktywacji plazmy został podłączony za pomocą przewodu CNC, należy usunąć przewód oraz 
zworkę J15 ze styków 25 i 26. Jeśli dioda D2 ciągle nie świeci, może to oznaczać problem z okablowaniem 
wewnątrz zasilacza.

Aktywacja plazmy z poziomu modułu sterowania przepływem gazu lub TSC 3000

Jeśli moduł zewnętrzny lub moduł CNC aktywacji plazmy zostały podłączone, dioda D2 jest podświetlona, prze-
kaźnik K7 umiejscowiony na płytce we/wy modułu CCM jest zasilany, pozwalając na przepływ napięcia o wartości 
+15V do kolejnego przekaźnika K1 na płytce we/wy. Aktywny sygnał niski/aktywacja plazmy – HMI (interfejs 
człowiek maszyna) wychodzi od przełącznika TSC 3000 modułu aktywacji plazmy poprzez płytkę przekaźnika 
lub – w przypadku, gdy TSC 3000 nie został zainstalowany – sygnał powstanie na płytce przekaźnika. Sygnał 
ten przykłada uziemienie do przekaźnika K1 poprzez napięcie oraz podświetlenie diody LED D3 znajdującej 
się na płytce we/wy. Styczniki przekaźnika K1 wysyłają sygnał do płytki przekaźnika oraz złącza J55 modułu 
sterowania przepływem gazu, co umożliwia włączenie przekaźników i elektrozaworów tych urządzeń. Urządzenie 
AC 200 XT nie wykorzystuje osobnego modułu sterowania przepływem gazu ani TSC 3000.
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Jeśli układ TSC 3000 nie jest podłączony lub mamy do czynienia z urządzeniem Auto-Cut, wówczas przekaźnik 
K-7 na płytce przekaźnika jest pozbawiony napięcia, a układ GND jest podłączony przez jego standardowo 
zamknięte styczniki. Jeśli układ TSC jest podłączony, prąd zmienny o wartości 24V przepływa przez zworkę 
układu, aby zasilić przekaźnik K7, otwiera styczniki NC i na tym etapie masa (GND) zostaje doprowadzona do 
przełącznika aktywacji plazmy TDC 3000. Sygnał masy uzyskanej dowolną ścieżką przepływa przez przełącznik 
aktywacji plazmy GCM 2010 lub przez zworkę (J56-1 do J56-2) obecną w pozostałych układach sterowania 
przepływem gazu (GCM 1000 XT lub DMC 3000) i zostaje podłączony do cewki K1 na płytce we/wy. Jeśli moduł 
CNC aktywacji plazmy jest także pod napięciem (dioda D2 jest podświetlona), napięcie +15V popłynie do cewki 
przekaźnika K1 przez przekaźnik K7 na płytce we/wy. Spowoduje to aktywację przekaźnika K1 i podświetlenie 
diody D3 modułu aktywacji plazmy.  Styczniki przekaźnika K1 wysyłają sygnał do płytki przekaźnika oraz do 
modułu sterowania przepływem gazu, co umożliwia włączenie przekaźników i elektrozaworów tych urządzeń.

Rozwiązywanie problemów:   

1. Jeśli podświetlone są obie diody D2 i D3, lecz wciąż sygnalizowany jest błąd 101 – należy wymienić 
CCM. W przeciwnym razie należy przejść do kroku 2. W przypadku AC 200 XT – należy przejść do kroku 
4.

2.  Jeśli dioda D3 nie jest podświetlona przy podłączonym układzie TSC 3000, należy usunąć jego przewody 
z gniazda J54. Od przekaźnika K7 na płytce przekaźnika zostanie odprowadzone napięcie, co pozwoli 
na przepływ prądu do modułu aktywacji plazmy od przekaźnika K1. Jeśli dioda D3 jest podświetlona, 
problem związany był z układem TSC 3000 lub jego przewodami. W przeciwnym razie należy ponownie 
podłączyć przewody.

3. Dla urządzeń serii Ultra-Cut z modułem DFC 3000 lub GCM 2010 lub dla urządzeń Auto-Cut 300 z 
modułem GCM 1000 XT: należy odłączyć przewód od łącza J55 modułu sterowania przepływem gazu 
oraz usunąć zworkę ze styków 1 i 2. Jeśli dioda D3 jest podświetlona, problem związany jest z układem 
sterowania przepływem gazu lub jego przewodami. Jeśli dioda D3 wciąż nie jest podświetlona, należy 
wymienić przewód łączący modułu sterowania przepływem gazu.

4. Jeśli żaden z powyższych kroków nie przyniósł rezultatu, należy przenieść zworkę J26-7 na płytce we/wy 
modułu CCM na masę (TP1 na płytce we/wy). Jeśli dioda D2 zostanie podświetlona, a D3 nie – należy 
wymienić CCM.

5.  Jeśli po wykonaniu powyższego kroku dioda D3 zostanie podświetlona, należy odnaleźć 40-stykowy 
przewód taśmowy wpięty na wierzchu modułu CCM, upewnić się, iż przewód jest wpięty zarówno do 
modułu CCM, jak i do płytki przekaźnika, a łopatki zamków złączy są zablokowane na swoich pozycjach. 
Wykorzystując zapasowe gniazdo przewodu, należy zmierzyć napięcie pomiędzy masą (TO1 na we/wy) 
oraz stykiem 12 przewodu taśmowego. Odczyt powinien wynosić zero woltów. Jeśli odczyt będzie znaj-
dować się w przedziale 10-15 VDC, w przewodzie jest zwarcie lub płytka przekaźnika jest uszkodzona.
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Art # 12306

102 Usterka zapłonu Pilota

Kod 102 sygnalizowany jest w sytuacji braku prądu w układzie łuku pilotującego po 15 sekundach od aktywacji 
zapłonnika łuku. Do zapalenia łuku pilotującego konieczna jest aktywacja płytki modułu pilotującego, włączenia 
przełącznika pilotującego (IGBT) oraz obecność wysokonapięciowych impulsów (HF) pochodzących z modułu 
zapłonnika łuku (zdalnego zapłonnika łuku RAS 1000 XT lub GCM 1000 XT lub zapłonnika łuku wbudowanego 
w AC 200 XT).

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki 102:

• Brak impulsów wysokiego napięcia na palniku wskutek przerwanego połączenia przewodów palnika od 
układu pilotującego.

• Brak impulsów wysokiego napięcia na palniku wskutek uszkodzonego zapłonnika łuku.
• Zapłonnik łuku nie otrzymuje zasilania.
• Płytka układu pilotującego nie jest aktywowana.
• Uszkodzona płytka modułu pilotującego.
• Uszkodzona płytka przekaźnika.
• Przewód czujnika prądu roboczego jest uszkodzony.
• Moduł CCM wadliwy.

Rozwiązywanie problemów:

1. Ustalić, czy problem dotyczy braku impulsów HF (zapłonnik łuku), czy nastąpił wskutek usterki obwodu 
modułu pilotującego.

Zapłonnik łuku urządzenia Auto-Cut XT (znajdujący się wewnątrz głównej ramy AC200 XT lub wewnątrz 
GCM1000XT dla AC300XT) oparty jest o lukę z otwartą iskrą. Jeśli moduł iskrowy produkuje iskry, oznacza to, 
iż jest zasilany. Kilka wczesnych urządzeń Ultra-Cut XT wyprodukowanych zostało z zapłonnikiem łuku typu 
RAS1000. Procedurę ustalenia i rozwiązywania usterek należy przeprowadzić w sposób identyczny z podanym 
poniżej (dotyczącym GCM1000XT). Większość urządzeń Ultra-Cut XT obecnie wykorzystuje zapłonnik łuku typu 
RAS1000XT, którego konstrukcja nie jest oparta o lukę iskrową. Moduł ten omówiony zostanie w kolejnej części.

Zapłonnik łuku z luką iskrową (Auto-Cut)

Brak iskry w luce iskrowej

1. Sprawdzić, czy rozstaw luki iskrowej znajduje się w przedziale 0.062” +/- 0.002”. Jeśli rozstaw luki jest zbyt 
duży, napięcie dostarczane od T1 może być niewystarczające do zajarzenia iskry.

 2. Sprawdzić napięcie dochodzące do transformatora wysokiej częstotliwości (HF) (T2 w AC 200 XT; T1 w 
GCM1000XT) w trakcie 15-sekundowego okresu następującego po fazie przepływu wstępnego (fazie 
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zapłonu). Napięcie zasilające zapłonnik łuku przechodzi przez umiejscowiony na tylnym panelu rozłącznik 
obwodu CB4 – sprawdzić czy rozłącznik nie został rozłączony.

a. Dla urządzeń GCM1000XT (AC300XT) napięcie przemienne o wartości 120V od J59-7 i 9 złączach 
umiejscowionych na tylnym panelu zasilacza przepływa do złączy J58-7 i 9 modułu GCM 1000XT. Patrz 
poniższy schemat. Sygnał od złącza J58 na module GCM1000XT płynie bezpośrednio do filtra liniowe-
go, a następnie do transformatora T1. Podczas fazy zapłonu należy sprawdzić czy prąd o przebiegu 
przemiennym i napięciu 120 V jest obecny po stronie transformatora T1 filtra liniowego.

b. W przypadku urządzenia AC200XT transformator wysokiej częstotliwości T2 posiada izolowane konek-
tory na swoim uzwojeniu pierwotnym. Odłączyć je i zmierzyć na obecność prądu o wartości 120 VAC na 
uzwojeniu transformatora podczas fazy zapłonu.

3. Jeśli 120 VAC nie jest obecne – przejść do kroku 4.

a. Jeśli 120 VAC jest obecne, a pomimo tego iskra nie jest wytwarzana, transformator T1 (T2 w przypadku 
AC200XT) może być uszkodzony. Odłączyć zasilanie i zmierzyć rezystancję uzwojenia pierwotnego i 
wtórnego transformatora T1 (T2 w przypadku AC200XT). Rezystancja uzwojenia pierwotnego powinna 
wynosić około 3 7 omów. Rezystancja uzwojenia wtórnego powinna wynosić około 25-35 kiloomów. Jeśli 
jakakolwiek z tych wartości nie jest odpowiednia, należy wymienić transformator T1 (T2 w przypadku 
AC200XT).

b. Jeśli pomiar transformatora T1 (T2 w przypadku AC200XT) wskazuje wartość prawidłową, sprawdzić na 
obecność zwarć na kondensatorach C1-C3 (wysoce nieprawdopodobne).

4. Brak napięcia 120 VAC na uzwojeniu pierwotnym transformatora T1 (T2 w przypadku AC200XT) podczas 
fazy zapłonu (15 sekund po fazie przepływu wstępnego) – sprawdzić na obecność napięcia 120 VAC na 
filtrze linii (wyłącznie GCM1000XT). Jeśli napięcie jest obecne – należy wymienić filtr. Jeśli napięcie 120 VAC 
nie jest obecne na filtrze linii lub w przypadku urządzenia AC200XT, należy przejść do poniższego kroku 5 
w części „Moduł zapłonu łuku”.

Zapłonnik łuku bez luki iskrowej (Ultra-Cut)
1. Sprawdzić obecność zasilania na module zapłonowym RAS 1000XT’s w trakcie 15-sekundowego okresu 

następującego po przepływie wstępnym (fazie zapłonu). Napięcie zasilające zapłonnik łuku przechodzi przez 
umiejscowiony na tylnym panelu rozłącznik obwodu CB4 – sprawdzić czy rozłącznik nie został rozłączony.

a. Podczas fazy zapłonu należy sprawdzić obecność 120 VAC na zaciskach wejściowych modułu zapłono-
wego oznakowanych 120 VAC – szara prostokątna obudowa z zaciskami skręcanymi po jednej ze stron.

OSTRZEŻENIE!

Nie należy dopuścić, aby sondy miernika (lub dłonie Użytkownika) weszły w kontakt z pozostałymi zaci-
skami oznakowanymi Hb oraz Ho lub drugim końcem przewodów do nich podłączonych. Mogą być pod 
napięciem rzędu 10 tys. woltów, co może skutkować obrażeniami fizycznymi oraz uszkodzeniem miernika.

2. Jeśli 120 VAC nie jest obecne – należy przejść do kroku 3

a. Jeśli 120 VAC jest obecne, a pomimo tego iskra nie jest wytwarzana, moduł iskrowy może być uszko-
dzony.

3. Prąd o napięciu 120 VAC do zdalnego zapłonnika łuku płynie od styków J59-7 i 9 złączy zasilających umiej-
scowionych na tylnym panelu zasilacza, skąd przepływa do złączy J58-7 i 9 modułu RAS1000XT. Odłączyć 
przewód od J59 i w trakcie fazy zapłonu zmierzyć obecność prądu 120 VAC pomiędzy stykami 7 i 9.

a. Jeśli prąd 120 VAC jest obecny, problem tkwi w przewodzie biegnącym do modułu RAS 1000 XT lub w 
złączu J58 oraz wewnętrznej wiązce zapłonnika łuku.

b. Jeśli 120 VAC jest obecne – należy przejść do kolejnego kroku.
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4. Prąd 120 VAC płynący do J59 przepływa od J8-3 płytki przekaźnika z powrotem po styku 11. Na płytce prze-
kaźnika, dioda aktywacji RF (D23) powinna być podświetlona podczas fazy zapłonu. Jeśli nie jest – należy 
przejść do kolejnego kroku.

a. Jeśli dioda D23 jest podświetlona, lecz prąd 120 VAC nie jest obecny na złączach J8-3 oraz 11, płytka 
przekaźnika jest uszkodzona.

Moduł zapłonu łuku

5. Sygnał „/RAS ON” nie jest obecny. Moduł CCM wysyła aktywny sygnał niski „/RAS ON” po 40-stykowym 
przewodzie taśmowym poprzez styk 16 do płytek przekaźnika i interfejsu. Na płytce przekaźnika przekaźnik 
sterowania RAS (K2) zamyka się (podświetlone diody RF ON LED, D23), wysyłając sygnał 120 VAC do 
styku J8-3 i z powrotem po J8-11. Stąd płynie do transformatora wysokich częstotliwości T2 (AC200XT) lub 
do J59, zgodnie z powyższym opisem. 

a. Zmierzyć sygnał „/RAS ON” na styku 16 należącym do 40-stykowego przewodu taśmowego właściwego 
dla TP1 albo na płytce we/wy modułu CCM lub na płytce przekaźnika. Jeśli sygnał ma niską wartość 
(poniżej 1V) – należy przejść do kroku 6. W przeciwnym razie – należy kontynuować ten krok.

UWAGA

Jeśli moduł sterujący CCM „wyczuwa”, iż łuk pilotujący jest już obecny, nie aktywuje impulsów HF. Płytka 
modułu pilotującego wyposażona jest w czujnik wysyłający analogowy sygnał różnicowy poziomu prądu 
modułu pilotującego do płytki przekaźnika, która z kolei przekazuje sygnał do modułu CCM. Na płytce 
przekaźnika dioda LED D11 („Wykryty prąd pilotujący” lub po prostu „PILOT”) zostanie podświetlona, 
jeśli wykryje sygnał płynący z płytki przekaźnika.

Powody, dla których przekaźnik modułu sterowania RAS nie zostanie zamknięty:

6. Płynące natężenie pilotujące. Prąd pilotujący płynie gdzieś w układzie. Mało prawdopodobne, ponieważ 
normalnie spowodowałoby to sygnalizację błędu 208 – musimy nad tym jeszcze popracować.

a. Odłączyć złącze J41 od płytki modułu pilotującego, jeśli impulsy wysokiej częstotliwości wciąż nie 
są obecne, a dioda obwodu pilotującego na płytce przekaźnika D11 jest podświetlona, przyczyną 
jest usterka obwodów detekcji.

7. Usterka obwodu detekcji. Usterka nie dotyczy natężenia prądu pilotującego, lecz obwodów dokonujących 
pomiaru prądu pilotującego sygnalizujących, iż prąd jest obecny w układzie.

a. Zmierzyć wartość prądu pomiędzy stykami 8 (-) i 9 (+) przewodu taśmowego układu pilotującego bie-
gnącego od gniazda J3 płytki przekaźnika do gniazda J42 płytki układu pilotującego. Wartość ta powinna 
wynosić zero przy nieobecnym prądzie pilotującym. Jakakolwiek inna wartość sygnalizuje usterkę czujnika 
płytki układu pilotującego, powodującego podświetlenie diody D11 płytki przekaźnika. Należy wymienić 
płytkę układu pilotującego.

b. Jeśli wartość natężenia układu pilotującego na przewodzie taśmowym wynosiła zero, zmierzyć wartość 
występującą pomiędzy stykami 23 (-) oraz 25 (+) na 40-stykowym przewodzie taśmowym pomiędzy 
płytką przekaźnika a modułem CCM. Wartość ta standardowo powinna wynosić zero przy nieobecnym 
prądzie pilotującym. Jakakolwiek inna wartość oznacza usterkę płytki przekaźnika
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8. Jeśli sygnał „/RAS ON” zmierzony na 16 styku 40-stykowego przewodu taśmowego właściwego dla TP1 
na płytce we/wy modułu CCM jest niski podczas zapłonu, musimy określić czy płytka przekaźnika została 
uszkodzona. Jeśli sygnał „/RAS ON” nie jest niski, moduł CCM lub 40-stykowy przewód taśmowy mogą być 
uszkodzone.

a. Jeśli dioda RF ON LED, D23 na płytce przekaźnika nie jest podświetlona w chwili, gdy wartość sygnału 
„/RAS ON” jest niska, płytka przekaźnika jest uszkodzona.

b. Jeśli dioda D23 świeci, należy zmierzyć na obecność prądu 120 VAC pomiędzy J8-3 do J8-11. Jeśli prąd 
nie jest obecny – płytka przekaźnika jest uszkodzona.

c. Jeśli 120 VAC jest obecny w złączu J8 w trakcie zapłonu, należy wykonać ponownie kroki 2-4.

Rozwiązywanie usterek płytki modułu pilotującego.

1. Płytka modułu pilotującego znajduje się za CCM w przypadku urządzenia AC 300 XT i w przypadku wszystkich 
urządzeń Ultra-Cut XT, natomiast w urządzeniu AC 200 XT znajduje się w górnej sekcji drugiego modułu 
przemiennika i jest wyposażona w dwie diody LED. Pierwsza z nich – zielona dioda D11 – sygnalizuje, iż 
płytka otrzymuje zasilanie skompensowane i powinna być zasilana przez cały czas, w którym urządzenie 
pozostaje włączone. Druga dioda LED (D2, także zielona) zostaje podświetlana w chwili aktywacji układu 
pilotującego, tzn. w chwili włączenia przełącznika IGBT układu pilotującego. Moduł pilotujący aktywowany 
jest pod koniec okresu przepływu wstępnego i pozostaje w tym stanie do chwili ustabilizowania transferu lub 
przez około 15 sekund, po upływie których wyświetlany jest kod usterki 102. Jeśli dioda D2 działa zgodnie 
z przewidywaniami, możemy mieć pewność, iż przyczyną problemów nie są moduł CCM, płyta przekaźnika 
ani czujnik przepływu prądu.

2. Jeśli dioda D11 na płytce modułu pilotującego nie jest podświetlona, należy sprawdzić czy 10 styk przewodu 
taśmowego łączy płytkę modułu pilotującego (styk J24) oraz płytkę przekaźnika (J3). Zmierzyć na obecność 
24 VDC na przewodzie taśmowym modułu pilotującego. Sprawdzić styki 2 (+) oraz styk 10 (-). Jeśli obecny 
jest prąd o wartości 24 V, lecz żadna z diod D11 ani D2 nie jest podświetlona, płytka modułu pilotującego 
może być uszkodzona. Przyczyną może być także zakończenie stykowe przewodu taśmowego wchodzące 
do płytki układu pilotującego.

 Na płytce przekaźnika obie diody LED D12 (detekcja natężenia roboczego) oraz D11 (detekcja natężenia 
pilotującego) nie powinny świecić. 2 sekundy po naciśnięciu START (czas przepływu wstępnego), dioda D7 
(aktywacji układu pilotującego) powinna zostać podświetlona. Także dioda D23 (RF ON) powinna świecić, 
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sygnalizując, iż moduł zapłonnika łuku został aktywowany. Standardowo dioda D23 świeciłaby przez chwilę 
do wykrycia natężenia przepływającego przez układ pilotujący. Dioda D11 zostanie podświetlona (a D23 
wygaszona) wyłącznie na czas transferu łuku lub przekroczenia czasu modułu pilotującego (15 sekund). 
PonieważPoni prąd układu pilotującego nie został wykryty, dioda D11 nie powinna się zaświecić.

3. Jeśli czujnik natężenia roboczego jest wadliwy, może przekazywać informację do płytki przekaźnika (a 
więc, tym samym, do modułu CCM), o zajarzeniu łuku roboczego, zatem nie ma potrzeby uruchamiania 
łuku pilotującego. Zielona dioda D12 na płytce przekaźnika zostanie podświetlona, jeśli wykryte zostanie 
natężenie robocze. Jeśli dioda D12 nie jest podświetlona, należy przejść do kroku 5, w przeciwnym razie 
odłączyć złącze czujnika prądu roboczego J1.  Jeśli D12 ciągle jest podświetlona – płytka przekaźnika jest 
uszkodzona.

4. Jeśli dioda D12 gaśnie po odłączeniu J1, umieścić przewód z powrotem w gnieździe i zmierzyć napięcie od 
TP1 (częsta usterka) do J1-1, powinno wynosić plus 12-15VDC.  Następnie należy zmierzyć napięcie na 
złączu J1-2. Powinno ono wynosić minus 12-15VDC. W dalszej kolejności należy zmierzyć J1-3, a uzyskana 
wartość powinna wynosić 0 +/- 0,05V. Jeśli którakolwiek z tych wartości odbiega od podanej, należy odłączyć 
J1 i zmierzyć wskazane punkty jeszcze raz (na płytce, a nie w wiązce). Jeśli wartości wciąż są niepoprawne 
– płytka przekaźnika jest uszkodzona. W przeciwnym razie winny jest czujnik napięcia roboczego.

5. Sygnał aktywacji modułu pilotującego przesyłany jest z modułu CCM 15 stykiem 40-stykowego przewo-
du taśmowego łączącego płytkę przekaźnika (J4) oraz moduł CCM (J23). Powinien mieć niską wartość, 
mniejszą niż 2V w odniesieniu do TP1 na płytce we/wy modułu CCM lub płytce przekaźnika. Możliwe jest 
zmierzenie tej wartości także na TP11 na płytce we/wy. Jeśli sygnał nie przybiera wartości niskiej w czasie, 
kiedy pilot powinien być aktywowany pod koniec okresu przepływu wstępnego, oznacza to prawdopodob-
ną usterkę modułu CCM. Możliwe jest także ustawienie zworki na TP11 na płytce we/wy modułu CCP do 
TP1, aby sprawdzić, czy spowoduje to podświetlenie diody D7 (aktywacja obwodu pilotującego) na płytce 
przekaźnika. Jeśli tak się stanie, tym bardziej potwierdza to uszkodzenie modułu CCM. Jeśli zwarcie TP11 
z TP1 nie spowoduje zapalenia D7 na płytce przekaźnika, problem może być spowodowany przez płytkę 
przekaźnika lub przewód taśmowy.

103 Brak pilota

Kod 103 pojawia się, gdy łuk pilotujący został odpalony i wykryty przez czujnik łuku na płytce modułu pilotu-
jącego, lecz zgasł samorzutnie pomimo aktywnego modułu CNC przed upływem ustawionego czasu dla łuku 
pilotującego (85 ms lub 3 sek.).

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Zbyt wysokie ciśnienie gazu wstępnego przepływu – należy sprawdzić odpowiednie ustawienia w tabeli 
ręcznego sterowania przepływem gazu. Dla DFC 3000 sprawdzić, czy zastosowano odpowiednie pod-
zespoły wymienne dla procesu.

• Prąd cięcia jest ustawiony jako zbyt niski w stosunku do używanych podzespołów palnika. Poziom prądu 
łuku pilotującego jest automatycznie ustawiany w oparciu o prąd cięcia. Efektem niskiego prądu cięcia jest 
niższe natężenie łuku pilotującego, które może nie być w stanie utrzymać łuku dla podzespołów palnika 
przeznaczonych do wyższych natężeń.

• Nieprawidłowe nastawy analogowych przełączników sterowania wartością natężenia roboczego mogą 
skutkować niższymi niż zazwyczaj nastawami dla natężenia łuku pilotującego. Patrz opis dotyczący tych 
ustawień poniżej części dla kodu błędu 104.

• Ułamana elektroda łuku pilotującego palnika.
• Uszkodzony moduł przemiennika podaje mniejszy prąd niż ten, na jaki go nastawiono.

104 Utrata transferu

Łuk przeniesiony na metal przez przynajmniej 50 ms, a następnie gaśnie. 

Przyczyny wystąpienia usterki 104:

• Zapotrzebowanie wartości prądu cięcia ustalone jako znacznie niższe niż zalecane dla zastosowanych 
podzespołów palnika, tj. zastosowane podzespoły wymienne w palniku przeznaczone są do pracy pod 
natężeniem 100A, natomiast wartość prądu została ustalona na 30 lub 50A (lub zero). Wartość prądu 
może być zbyt niska, aby utrzymać łuk.
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• Zbyt duże odsunięcie głowicy palnika dla wykorzystywanego procesu cięcia.
• Zbyt niskie ciśnienie przepływu plazmy wskutek nieszczelności w jednym z miejsc pomiędzy regulatorem 

przepływu plazmy lub DPC 3000 a palnikiem. Sprawdzić na obecność nieszczelności.
• Nieprawidłowe nastawy analogowych przełączników sterowania wartością natężenia roboczego.

o Jeśli stosowane są zdalne analogowe elementy sterujące wartością prądu roboczego, przełącznik 
SW8-2 (na płytce z procesorem modułu CCM) jest aktywny oraz przełącznik SW11 (płytka we/wy 
modułu CCM) jest ustawiony w pozycji “A” (skierowanej do dołu), lecz analogowe napięcie nie zostało 
fizycznie doprowadzone do TB1-10 lub J15-30 (przewód CNC), zapotrzebowanie na prąd roboczy 
będzie wynosić zero, łuk pilotujący będzie słaby, zależnie od wysokości palnika nad obrabianym 
elementem może zostać zajarzony, lecz natychmiast zgaśnie.

o Jeśli zdalne analogowe elementy sterujące wartością prądu roboczego nie są wykorzystywane, lecz 
przełącznik SW11 znajduje się w dolnym położeniu albo aktywowany jest SW8-2 (na płytce z proce-
sorem modułu CCM), zapotrzebowanie na natężenie tnące będzie również zerowe.

o W przypadku systemu Auto-Cut XT, elementem sterującym wartością prądu roboczego jest analogowe 
napięcie pochodzące od umiejscowionego na przednim panelu potencjometru dla GCM 1000 XT lub 
dla AC 200 XT. Aktualne ustawienie sterujące będzie wyświetlone na czterocyfrowym wyświetlaczu. 
Przełącznik SW8-2 powinien był rozłączony, natomiast SW11 ustawiony w położeniu roboczym. Przy 
maksymalnie odkręconym potencjometrze należy sprawdzić na obecność napięcia 3,3 V na płytce we/
wy CCM na TP9 (wspólne z TP1). Podczas skręcania potencjometru do wartości minimalnej, napięcie 
TP9 powinno spaść liniowo do wartości zero V.
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105 Nie używany. Jest to jeden z zamkniętych kodów pochodzących z produktów opracowywanych na 
wcześniejszym etapie.

106 Czas pilota bez transferu przekroczony

Czas jarzenia łuku pilotującego jest ograniczony albo do 0,085 sekundy (85 ms) przy wyłączonym przełączniku 
SW8 1 modułu CCM (ustawienie fabryczne dla rozpoczęcia łuku przebicia), albo do 3 sekund przy włączonym 
przełączniku SW8-1 (ustawienie używane do cięcia nad otworami, cięcia metali ciągnionych itp.). Łuk musi 
zostać przeniesiony na obrabiany element przed upływem czasu jarzenia łuku pilotującego. Błąd o kodzie 106 
jest sygnalizowany w sytuacji, jeśli nie jest wykryty żaden transfer łuku (natężenia w elemencie obrabianym) 
przed upływem czasu jarzenia łuku pilotującego. Jeśli urządzenie nie wykrywa natężenia układu pilotującego, 
moduł zapłonu łuku działać będzie przez 15 sekund, a następnie zostanie zasygnalizowany błąd 102. Jeśli 
sygnalizowany jest błąd 106, w którymś miejscu w urządzeniu znajduje się łuk pilotujący. Jeśli nie jest widoczny, 
możliwe, iż znajduje się w wymiennych lub innych podzespołach urządzenia.

Przyczyny wystąpienia usterki 106:

Brak widocznego łuku pilotującego:

• Łuk pilotujący wewnątrz podzespołów wymiennych
Widoczny łuk pilotujący:
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• Pierwsza oczywista przyczyna – upewnić się, iż przewód roboczy podłączony jest zarówno do obrabiane-
go elementu, jak i do zasilacza. Sprawdzić ponadto, czy sam obrabiany element znajduje się w dobrym 
kontakcie elektrycznym ze stołem tnącym. W przypadku pracy z zardzewiałym lub pokrytym powłoką 
malarską elementem, należy najpierw oczyścić miejsca styku z przewodem roboczym.

• Palnik zbyt daleko od obrabianego elementu.
• Prąd cięcia jest ustawiony jako zbyt mały w stosunku do używanych podzespołów palnika. Poziom prądu 

łuku pilotującego jest ustawiany w oparciu o wartość prądu cięcia. Jeśli prąd cięcia ma zbyt niską wartość, 
prąd łuku pilotującego będzie mniejszy i może nie zostać zajarzony na wysokości roboczej stosowanej 
przy elementach wymienialnych dla wyższych natężeń.

• Ciśnienie/rata przepływu wstępnego zbyt niska.
• Nieprawidłowe nastawy analogowych przełączników sterowania wartością natężenia roboczego mogą 

skutkować niższymi niż zazwyczaj nastawami dla natężenia łuku pilotującego. Patrz opis dotyczący tych 
ustawień części dla kodu błędu 104.

•  Uszkodzony czujnik obwodu prądu przewodu roboczego. Jeśli transfer łuku nie został wykryty, natężenie 
tnące pozostaje na niskim poziomie początkowym, a czas odmierzany przez llicznik czasu łuku pilotują-
cego (85 ms lub 3 sekundy) zostanie przekroczony.

107 Nie używany.  Jest to jeden z zamkniętych kodów pochodzących z produktów opracowywanych na 
wcześniejszym etapie.

108 Usterka napięcia między końcówką roboczą a elektrodą

Napięcie pilotujące zmierzone pomiędzy końcówką palnika a elektrodą posiada różne wartości uzależnione od 
poziomu natężeń, typu użytego gazu, raty przepływu i konstrukcji elementów wymiennych.

Po zajarzeniu łuku, przełącznik łuku pilotującego otwiera się, pozostawiając swobodnie końcówkę palnika. Wyso-
kość napięcia ustalana jest wtedy poprzez ilość zimnego gazu otaczającego łuk. Zbyt wysoki prąd lub zbyt mała 
ilość gazu powodują, iż łuk zaczyna dotykać końcówki palnika, co z kolei skutkuje redukcją różnicy potencjału 
pomiędzy tą końcówką a elektrodą poprzez zajarzenie podwójnego łuku, niszczącego elementy wymienne.

Moduł CCM przeprowadza pomiar napięcia występującego zarówno na elektrodzie, jak i końcówce palnika, a 
następnie oblicza różnicę. Jeśli wyniesie ona mniej niż wartość napięcia minimalnego, cięcie jest przerywane 
i sygnalizowana jest usterka o kodzie 108. Standardowe napięcie pomiędzy tymi elementami jest różne dla 
odmiennych zastosowań (procesów), a minimalna wartość dla każdego z tych zastosowań ujęta została w 
tabeli procesu cięcia podczas wykorzystywania modułu DFC 3000 lub zaprogramowana w kodzie sterującym 
modułu CCM w przypadku zastosowania GCM 2010 lub modułów sterowania przepływem gazu Auto-Cut XT 
(GCM 1000XT lub wbudowany w urządzenie AC 200 XT).

Nowością wprowadzoną do linii urządzeń Auto-Cut XT jest zastosowanie przełącznika na tylnej ściance zasilacza, 
który należy ustawić w pozycji stosownej do wykorzystywanego gazu plazmowego. W przypadku użycia gazu 
utleniającego (tlen lub powietrze) przełącznik należy ustawić zgodnie z wskazaniami dla tych gazów (położenie 
w lewo dla AC 200 XT lub do góry dla AC 300 XT). W przypadku wykorzystania gazów nieutleniających (azot, 
wodór H35 lub inny gaz obojętny) przełącznik należy skierować w prawo lub w dół zgodnie z oznaczeniami dla 
tych typów gazów. Przełącznik ten reguluje zakres napięć dla danego typu gazu dla lepszej ochrony palnika. 
Nieprawidłowe ustawienie skutkować może fałszywą sygnalizacją błędu o kodzie 108.

Podczas trwania łuku pilotującego i okresu od zajarzenia łuku do osiągnięcia pełnej wartości prądu cięcia, na-
pięcie występujące pomiędzy elektrodą a końcówką palnika obniżane jest do wartości około 80% dozwolonej 
podczas cięcia, ponieważ zarówno natężenie, jak i wartość przepływu gazu są niższe w tym okresie.

Przyczyny wystąpienia usterki 108:

• Rata przepływu gazu / ciśnienie zbyt niskie w stosunku do używanych podzespołów wymiennych.
o Jeśli ciśnienie źródła zasilania gazem nie jest wystarczająco dobrze stabilizowane, możliwa będzie 

sytuacja, w której w pewnych okresach ciśnienie źródła będzie zadowalające, natomiast w innych 
będzie podlegać zbyt dużym spadkom, na przykład podczas procesu cięcia.

o Nieszczelność (wyciek) gazu przepływu wstępnego / plazmy, mająca miejsce po module sterowania 
ciśnieniem/przepływem (GCM 2010, DPC, GCM 1000 XT) może zmniejszyć ciśnienie / przepływ do 
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palnika, ponieważ jakaś część gazu omija palnik, podczas gdy na module sterowania ciśnieniem/
przepływem parametry gazu wydają się wystarczające

• Prąd cięcia jest ustawiony jako zbyt duży w stosunku do używanych podzespołów wymiennych.
• W przypadku DFC 3000 wadliwy komponent zazwyczaj będzie przyczyną sygnalizacji błędu w DPC 

lub DMC. Jednak w przypadku wyboru nieodpowiedniego procesu, który nie odpowiada typowi użytych 
podzespołów wymiennych lub podczas stosowania procesów o indywidualnie ustalanych parametrach, 
podczas których ciśnienie mogło zostać ustawione jako zbyt niskie lub natężenie robocze zbyt wysokie, 
może dojść do sygnalizacji błędu 108 bez implikacji jakichkolwiek usterek w DFC 3000.

•  Przerwany przewód modułu pilotującego w przewodzie palnika wykazujący sporadyczną przewodność 
może powodować, iż transfer łuku będzie możliwy przez moduł pilotujący lub palnik jedynie przy wysokich 
częstotliwościach (HF). To sporadyczne przewodzenie może zakłócić pomiar napięcia oraz doprowadzić 
do sygnalizacji błędu 108. Skutki mogą trwać przez krótką chwilę, po czym następuje sygnalizacja błędu. 
Sprawdzić na obecność otwartego/pękniętego przewodu modułu pilotującego w przewodzie palnika.

• Fizycznie zwarta obudowa palnika z anodą (końcówką) oraz katodą (elektrodą).
Pomiar usterki skutkującej sygnalizacją błędu 108 jest dokonywany podczas procesu cięcia. Najprawdopodobniej 
zwarta obudowa palnika (zależnie od rezystancji miejsca zwarcia) uruchomi sygnalizację kodu 208 (niepożą-
dane natężenie), ponieważ w ten sposób będzie przeprowadzony pomiar przed rozpoczęciem procesu cięcia. 
Należy jednak rozpatrywać to jako ostateczność.

109 Proces części nie jest skonfigurowany.

W ten sposób przedstawiony jest status, a nie usterka. Ten kod stosowany jest wyłącznie w przypadku 
DFC 3000 i oznacza, iż operator nie załadował parametrów procesu cięcia z TSC 3000 lub z programu 
zagnieżdżonego w sterowniku CNC stołu tnącego. Rozwiązaniem będzie ponowne załadowanie para-
metrów procesu. Kod będzie wyświetlany do momentu uruchomienia funkcji CNC Start, co spowoduje 
wyczyszczenie sygnalizowanego statusu.

110 Nie używany.  Jest to jeden z zamkniętych kodów pochodzących z produktów opracowywanych na 
wcześniejszym etapie.

Grupa 2 – kody modułu zasilającego plazmę

Podzespoły ogólne: 

Diody LED

Kilka diod LED umiejscowionych na płytkach odmiennych modułów przemiennika wykorzystano w funkcji 
wskaźników parametrów pracy. Diody czerwone sygnalizują usterki. Diody zielone powinny być podświetlone 
na większości komponentów. Diody zielone to: Sygnalizacja zasilania płyty głównej, D4-READY; Sygnalizacja 
zasilania płytki kompensacji kondensatorowej, D6, -12V, D11 +12VP (pierwotne), D13, +12V; Dioda D24 na 
płytce sterującej PWM zaświeci się jedynie wówczas, gdy zostanie aktywowany przemiennik. Natężenie emi-
towanego przez nią światła będzie uzależnione od cyklu roboczego PWM.

Sygnalizacja:

Opis ogólny niektórych sygnałów przemiennika przesyłanych do CCM, które mogą skutkować generowaniem 
błędu Grupy 2.

Dioda „gotowości” także określana jako AC IN FLT (zielona dioda D4 na płytce przemiennika głównego)

Na płytce przemiennika zmierzone zostaje napięcie wejściowe. Wartości 3 faz zasilających są korygowane i 
lekko przefiltrowane w celu osiągnięcia napięcia uśrednionego. Wskutek lekkiego filtrowania, nieobecna faza 
także obniży uśrednione napięcie, a więc zostanie wykryta. Napięcie pozostające w prawidłowym zakresie 
powoduje podświetlenie diody D4 (umiejscowionej daleko po lewej stronie płyty głównej, w górnej części sek-
cji „B” lub w dolnej części sekcji „A”). Napięcie poza zakresem prawidłowym lub nieobecna faza spowoduje 
wygaszenie diody D4.

Usterka wejścia prądu zmiennego (żadna inna usterka nie będzie sygnalizowana w tym czasie) samorzutnie 
wygeneruje kody 241-246, zależnie od tego, który przemiennik wykryje problem.
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INV FLT (dioda D1, INV FLT LED, czerwona, na płytce sterowania przemiennika i sygnalizacji usterek)

Wygenerowanie błędu przemiennika („Inv Flt”) może być wywołane kilkoma czynnikami. Usterka przemiennika 
jest sygnalizowana przed diodę D1 umieszczoną na płytce sterowania przemiennika i sygnalizacji usterek. 
Usterka dotycząca przemiennika z chwilą jej wystąpienia jest trwale sygnalizowana przez urządzenie. Blokada 
jest anulowana podczas kolejnego włączenia przemiennika, chyba że ciągle będzie aktywna, co spowoduje 
natychmiastową ponowną jej sygnalizację. Usterki przemiennika wygenerują kody z zakresów 247-252, chyba 
że wystąpią one w połączeniu z inną usterką, której kod także może zostać wyświetlony.

Czynniki, które mogą być przyczyną usterki przemiennika:

• Lokalne (dla przemiennika) źródło zasilania skompensowanego +12V i -12V znajduje się poza dopusz-
czalnym zakresem tolerancji. Diody LED wlutowane w płytkę modułu kompensacji/kondensatorów zostają 
podświetlone, sygnalizując obecność zasilania skompensowanego, jednak diody nie weryfikują, czy 
wartość tego napięcia pozostaje w granicach tolerancji. Przyczyna ta jest jednak mało prawdopodobna. 
Bardziej prawdopodobne jest, iż usterką mającą związek z zasilaniem +/-12V będzie jego brak, w związku 
z tym dioda nie będzie podświetlona.

• Brak kompensacji kondensatorów. Wobec braku kompensacji kondensatorów, czerwona dioda LED D3 
(dolny lewy narożnik sekcji „A” lub górny lewy narożnik górnej sekcji „B”) będzie podświetlona światłem 
ciągłym.

• Przetężenie uzwojenia pierwotnego. Jest to usterka przetężenia występującego w uzwojeniu pierwotnym 
głównego transformatora przełączającego. Konsekwencją jest trwała sygnalizacja usterki, która zostaje 
anulowana podczas kolejnego włączenia przemiennika, chyba że ciągle będzie aktywna, co spowoduje 
natychmiastową ponowną jej sygnalizację.

•  Nadmierna temperatura przemiennika powoduje aktywację sygnału usterki oraz podświetlenie diody LED. 
Przemiennik wysyła jednak własny komunikat o usterce do modułu sterującego CCM. Patrz opis „OT Flt” 
poniżej.

OT FLT (dioda D14, OT FLT, płytka kontroli przemiennika i sygnalizacji usterek)
• Nadmierna temperatura przemiennika sygnalizowana jest podświetleniem diody LED D14 na płytce stero-

wania przemiennika i sygnalizacji usterek. Błąd zostanie zablokowany wraz z przypisaną mu diodą LED. 
Usterka posiada jednak także oddzielny kod błędu mieszczący się w przedziale 253-258 lub 259-264

PWR Present (Doprowadzone zasilanie)

• Po wstępnym doprowadzeniu zasilania do przemiennika (stycznik zamknięty) moduł sterujący CCM 
sprawdza na obecność sygnału skompensowanego +12V na płytce sterowania przemiennikiem i sygna-
lizacji usterek. Jeśli sygnał o tej wartości nie jest obecny, spowoduje to wygenerowanie kodów z zakresu 
265-270.

IS_ID (A, B lub C)

VAC_SEL (A lub B)

201 Brak fazy

Płytka kompensacji zasilania systemu zawiera obwody służące wykryciu nieobecności jednej z 3 faz wejścio-
wych. Oprócz tego płytka jest w stanie wykryć zbyt wysoki lub zbyt niski poziom wejściowego prądu zmiennego. 
Zasilanie trójfazowe dostarczane jest od zacisków wejściowych poprzez włącznik ON/OFF / rozłącznik obwodu 
CB1 aż do płytki kompensacji systemu. Moduł kompensacji systemu może działać na dowolnych dwóch spośród 
trzech faz w celu dostarczenia zasilania do sterowania podzespołami systemu oraz w celu wykrycia jego usterek.
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W normalnej sytuacji, w której wszystkie fazy są obecne, tranzystor jest zasilany, aktywując izolator optyczny 
ustalający sygnał nieobecnej fazy jako niski.

Przyczyny błędu 201, kod nieobecnej fazy. Kody wyświetlane są na dwa odmienne sposoby z początkowym „L” 
(latched – zamknięty i zablokowany lub last - ostatni) przed liczbą oznaczającą byłą i nieaktualną usterkę lub z 
początkowym „E” oznaczającym, że problem istnieje w danym momencie.

L201 :  

Najbardziej prawdopodobną przyczyną będzie sporadyczny problem z zasilaniem doprowadzonym do systemu 
lub potencjalnie luźnym połączeniem przewodu zasilającego z tyłu zasilacza plazmowego urządzeń Ultra-Cut 
lub Auto Cut.

E201:   

• Brakująca faza od naściennej skrzynki bezpiecznikowej, spalony bezpiecznik.
• Spalone bezpieczniki zwłoczne F1 lub F2, 8A 500V
• Rozłącznik obwodu CB1 – jedna faza otwarta.
• Uszkodzona płytka kompensacji zasilania systemu.
• Uszkodzona płytka we/wy

Rozwiązywanie problemów:

1. Płytka kompensacji zasilania systemu wyposażona jest we wlutowaną czerwoną diodę LED, D3, która zostaje 
podświetlona w przypadku wykrycia nieobecności fazy. Jeśli dioda D3 jest podświetlona, sprawdzić złącze 
J60 na obecność wszystkich faz.

a. Jeśli nie wszystkie 3 fazy obecne są na złączu J60, należy sprawdzić zasilanie doprowadzone do sys-
temu, a następnie sprawdzić bezpieczniki F1 i F2. Na końcu sprawdzić rozłącznik obwodu CB1.

b. Jeśli wszystkie 3 fazy są obecne i wartość doprowadzanego przez nie prądu jest w przybliżeniu równa, 
należy wymienić płytkę kompensacji zasilania systemu.

2. Jeśli dioda D3 (sygnalizująca nieobecną fazę) nie świeci się, należy sprawdzić napięcie na złączach J27-3 
i 4 na module sterującym CCM. Prawidłowa wartość napięcia bez brakującej fazy, zmierzona na złączu J27 
(lub J62 na płytce kompensacji zasilania systemu), styku 3 i 4 względem masy płytki drukowanej modułu 
we/wy (TP1), powinna znajdować się w przedziale 10-14 VDC, przy czym napięcie na styku 3 musi być o 
kilka woltów wyższe niż na styku 4. Jeśli wartości te są prawidłowe, problem może tkwić w module CCM.

3. Jeśli napięcie na złączu J27-3 i 4 jest wyższe niż 10-14VDC i sięga 20-24VDC, należy wykonać ten sam 
pomiar na styku 4 złącza J62. Jeśli wartość napięcia zmierzona na tym styku będzie wciąż wyższa w obec-
ności wszystkich trzech faz (wykryte na złączu J60), oznaczać to będzie uszkodzony moduł kompensacji 
zasilania systemu.

4. Jeśli napięcie na J62-4 nie jest wysokie, przewody pomiędzy złączami J27 i J62 mogą być przerwane.

202-204 Nie używany.  Zamknięte pochodzące z produktów opracowywanych na wcześniejszym 
etapie.

205 Niskie parametry prądu stałego na wyjściu

Wyprostowany prąd wyjściowy (napięcie) niski oznacza, iż jedna lub więcej sekcji przemiennika zostały akty-
wowane, lecz wartość napięcia wyjściowego jest poniżej wartości nastawionej. Krótko po otrzymaniu sygnału 
„Start” od modułu CNC, lecz przed upływem czasu przepływu wstępnego, obie sekcje IM1 zostają aktywowane, 
natomiast moduł sterujący CCM mierzy wartość napięcia wyjściowego dostarczanego przez zasilacz pomiędzy 
biegunem ujemnym (palnik) a dodatnim (element obrabiany) na zaciskach wyjściowych. Jeśli wartość ta oka-
zuje się mniejsza od nastawionej podczas okresu przepływu wstępnego lub jeśli w innym dowolnym okresie 
pomiędzy zajarzeniem łuku pilotującego a cięciem właściwym napięcie to spada chwilami poniżej nastawionej 
wartości, przemienniki zostają deaktywowane, po czym sygnalizowany jest kod 205. Kod 205 prawie zawsze 
sygnalizowany będzie z poprzedzającą literą „L”, a nie „E”, ponieważ niezwłocznie po jego wykryciu przemien-
niki są wyłączane, a więc usterka niskiego napięcia wyjściowego nie występuje już. Obecnie wartością niską 
napięcia wyjściowego jest wartość -60VDC.
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Przyczyny powodujące uruchomienie kodu 205 obejmują zwarcie zewnętrzne do zasilacza plazmy, zwarcie 
wewnątrz zasilacza plazmy i błędy pomiaru.

a. Zwarcie zewnętrzne w stosunku do modułu zasilającego plazmy:

• Przewód ujemny biegnie od tylnego panelu zasilacza do zdalnego zapłonnika łuku lub do modułu GCM 
1000 XT w przypadku AC 3000 XT.
o Przewód zgnieciony na wejściu lub wyjściu obudowy zasilacza
o Zwarcie wewnątrz zapłonnika łuku polegające na rozluźnieniu przewodu i uziemianiu obudowy.
o Zwarcie wewnątrz tuby osadczej palnika.

• Usunąć usterkę polegającą na zwarciu zewnętrznego przewodu ujemnego poprzez odłączenie przewodu 
od tylnej ścianki zasilacza i próbę uruchomienia zasilacza. Urządzenie nie zostanie uruchomione, jeśli 
jednak zostanie zasygnalizowany błąd 205, usterka leży wewnątrz samego urządzenia.

b. Zwarcie wewnątrz modułu zasilającego:

• Wszystkie wyjścia przemienników są podłączone równolegle (z wyjątkiem IM1A). Jeśli którekolwiek z 
wyjść przemiennika zostaje zwarte, będzie sygnalizowane jako zwarcie biegunów wyjściowych zasilacza.
Wyeliminować usterkę poprzez usunięcie wszystkich (jedno po drugim) załączy wyjściowych przemien-

nika z wyjątkiem złącz IM1A. Następnie nacisnąć przycisk „Start” urządzenia. Jeśli nastąpi rozruch 
urządzenia, oznacza to, iż winne zwarcia sygnału wyjściowego były pozostałe przemienniki. Aby 
znaleźć przemiennik uszkodzony, należy podłączać ponownie jeden po drugim do chwili ponownego 
wystąpienia usterki.

206 Nie używany.  Zamknięte pochodzące z produktów opracowywanych na wcześniejszym etapie.

207 Nieoczekiwany prąd w przewodzie roboczym. 

HCT1, halotronowy czujnik natężenia na dodatnim przewodzie głównym dokonuje pomiaru prądu przesyła-
nego do elementu obrabianego. Sekcja 1A przemiennika aktywowana podczas okresu przepływu wstępnego. 
W przewodzie dodatnim nie powinien jednak znajdować się prąd przed zajarzeniem łuku pilotującego i przed 
transferem łuku roboczego na obrabiany element. Jeśli natężenie jest większe niż 8A, w trakcie przepływu 
wstępnego lub bezpośrednio przed, oznacza to nieprawidłowość.

1. Kod 207 przed naciśnięciem START:

• Uszkodzony czujnik hallotronowy natężenia roboczego HTC1.
• Wadliwy płytka obwodu drukowanego przekaźnika
• Wymień moduł CCM

Wymień Czujnik 

• Czujnik natężenia roboczego, HCT1, otrzymuje zasilanie +15VDC oraz -15VDC z płytki przekaźnika. Obie 
wartości muszą być obecne w celu zapewnienia prawidłowej pracy czujnika. Należy zmierzyć wartość 
występującą pomiędzy TP1 płytki przekaźnika (lub J1-4) a J1-1 na obecność sygnału +15VDC oraz do 
złącza J1-2 na obecność -15VDC.

• Jeśli którykolwiek z sygnałów + lub – 15VDC nie jest obecny, należy usunąć złącze J1 i powtórzyć pomiar 
dla złącz J1-1 i 2 na płytce przekaźnika. Jeśli sygnał jest teraz obecny, oznacza to, iż czujnik jest uszko-
dzony lub zwarty (jego wiązka może być zwarta). Jeśli prąd wciąż nie jest obecny – płytka przekaźnika 
jest uszkodzona.

Płytka przekaźnika

• Dioda D12 (wykryte natężenie robocze) wlutowana w płytkę przekaźnika zostanie podświetlona w mo-
mencie wykrycia przez czujnik prądu sygnału przekraczającego 0,05V. Jeśli dioda D12 jest podświetlona, 
należy zmierzyć sygnał wyjściowy na czujniku przy złączu J1-3 ze wspólnym sygnałem na J1-1. Sygnał 
ten powinien wynosić 0V +/- 0,04VDC. Jeśli sygnał jest większy niż +/- 0,04VDC wobec braku prądu 
roboczego, oznacza to usterkę czujnika. Jeśli napięcie sygnału znajduje się w określonym przedziale, a 
dioda D12 jest podświetlona, oznacza to uszkodzenie płytki przekaźnika.

• Jeśli dioda D12 nie jest podświetlona, a kod 207 jest aktywny w sposób ciągły, uszkodzone są albo płytka 
przekaźnika albo moduł sterujący CCM.
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Moduł CCM lub przewód taśmowy

• Sygnał natężenia wychodzący z płytki przekaźnika przesyłany jest stykiem 40 przewodu taśmowego 
(Przekaźnik J4 do CCM J23) styku 27 (-) i 28 (+). Jeśli wartość napięcia na nich przekracza 0,1VDC wobec 
braku natężenia roboczego, najprawdopodobniej płytka przekaźnika jest uszkodzona. Inna możliwość to 
zwieranie sąsiednich styków przez styki 27 lub 28 w przewodzie taśmowym. W przeciwnym razie oznacza 
to uszkodzenie modułu CCM.

2. Kod 207 po naciśnięciu START (podczas przepływu wstępnego):

• Zwarcie pomiędzy ujemnym wyjściem zasilacza a obwodem roboczym.
• Zwarcie pomiędzy ujemnym wyjściem zasilacza a uziemieniem.
• Wadliwie lub nieprawidłowo zainstalowany osprzęt użytkownika, taki jak moduł sterowania wysokością 

palnika, który zwiera ujemne wyjście zasilacza.
Zwarcia są najbardziej prawdopodobną przyczyną ustalenia niskich wartości napięcia wyjściowego (kod 205). 
Jeśli jednak punkt zwarcia będzie cechować się wystarczającą opornością, możliwa jest sygnalizacja kodu 207. 
W celu zbadania należy odłączyć ujemny przewód zasilający i nacisnąć „Start”. Jeśli nie nastąpi sygnalizacja 
kodu 207, możliwe jest zwarcie poza zasilaczem.

Osprzęt instalowany przez użytkownika

Aby zainstalowany przez użytkownika osprzęt sygnalizował usterkę o kodzie 207, musi być uprzednio podłączony 
do wyjść (tylnych) czujników prądu. Aby to sprawdzić, należy odłączyć osprzęt użytkownika i nacisnąć START. 
Zniknięcie usterki 207 oznacza wadliwy osprzęt użytkownika lub jego niepoprawne podłączenie.

208 Nieoczekiwany prąd w obwodzie pilotującym

Na płytce układu pilotującego obecny jest czujnik prądu dokonujący pomiaru natężenia pilotującego. W obwodzie 
pilotującym nie powinien znajdować się jakikolwiek prąd pilotujący do chwili aktywacji przemienników i płytki 
układu pilotującego oraz zajarzenia przez zapłonnik łuku pilotującego. Prąd pilotujący oraz sygnał wskazujący 
na obecność prądu pilotującego nie powinien płynąć do chwili aktywacji zapłonnika łuku.

Niepożądany sygnał prądowy spowodowany uszkodzonym sensorem lub uszkodzonymi płytkami obwodów 
najprawdopodobniej będzie obecny tuż po zakończeniu sekwencji rozruchowej i zostanie zasygnalizowany 
jako aktywna usterka – E208. Rzeczywiste zwarcie pozwalające na przepływ prądu do obwodu pilotującego 
nie będzie miało miejsca do chwili aktywacji przemiennika i płytki układu pilotującego pod koniec przepływu 
wstępnego. Spowoduje to natychmiastowe wyłączenie przemienników i wyświetlenie trwałego kodu L208. Po 
aktywacji płytki układu pilotującego umieszczona na nim dioda LED D2 zostanie podświetlona.

1. Kod 208 przed naciśnięciem START:

• Wymień rozrusznik łuku (obwód czujnika prądu).
• Wadliwy płytka obwodu drukowanego przekaźnika
• Wymień moduł CCM

Płytka obwodu pilotującego

Sygnał natężenia układu pilotującego obecny jest w 10-stykowym przewodzie taśmowym (J42 układu pilotu-
jącego, złącze J3 płytki przekaźnika) pomiędzy stykami 8 (-) i 9 (+). Wobec braku prądu, sygnał zmierzony w 
tym miejscu powinien wynosić zero +/- 0,05 V. Również w płytkę przekaźnika wlutowano diodę LED D11 („prąd 
pilotujący wykryty”), która zostanie podświetlona, gdy natężenie sygnału pilotującego przekroczy 0,15V. Jeśli 
wartość sygnału jest różna od zera V, odpowiedzialna za usterkę może być płytka obwodu pilotującego. Aby to 
sprawdzić, należy odłączyć przewód taśmowy płytki układu pilotującego od gniazda J3 płytki przekaźnika. Jeśli 
dioda D11 zgaśnie, odpowiedzialna za usterkę była płytka układu pilotującego. Sprawdzić ponownie, przepro-
wadzając pomiar styków 8 i 9. Jeśli w tym przypadku sygnał wynosić będzie zero V, płytka układu pilotującego 
jest uszkodzona. Jeśli dioda D11 jest wciąż podświetlona lub napięcie na stykach 8 i 9 jest wciąż wysokie, 
należy sprawdzić płytkę przekaźnika.

Płytka przekaźnika lub modułu CCM
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Jeśli dioda D11 na płytce obwodu przekaźnika jest wciąż podświetlona po wykonaniu poprzedniego pomiaru, 
należy zmierzyć wyjście do modułu CCM na 40-stykowym przewodzie taśmowym (gniazdo J4 przekaźnika do 
gniazda J23 modułu CCM) pomiędzy stykami 23 (-) i 25 (+). Wartość powinna wynosić mniej niż 0,1V. Jeśli tak 
nie jest – płytka przekaźnika jest uszkodzona. Jeśli napięcie ma wartość zero – uszkodzony jest moduł CCM.

2. Kod 208 sygnalizowany jest podczas przepływu wstępnego:

IM1 oraz płytka układu pilotującego są aktywowane pod koniec okresu przepływu wstępnego. Niepożądany prąd 
pojawi się na ścieżce (styku) umożliwiającej jego przepływ pomiędzy ujemnym wyjściem przemiennika (prze-
wód ujemny, elektroda palnika) a powrotem przez układ pilotujący/końcówkę przed aktywacją zapłonnika łuku.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Zwarcie pomiędzy elektrodą a końcówką wskutek niedopasowania elementów wymiennych, uszkodzonych 
elementów wymiennych lub obcego materiału pomiędzy końcówką a elektrodą. Od elektrody pod koniec 
jej okresu eksploatacyjnego mogą odrywać się kawałki materiału konstrukcyjnego i powodować zwarcie 
elektrody i końcówki.

• Wadliwie lub nieprawidłowo zainstalowany osprzęt użytkownika, taki jak moduł sterowania wysokością 
palnika, który zwiera ujemne wyjście zasilacza.

• Zwarcie pomiędzy przewodem ujemnego wyjścia zasilacza a przewodem układu pilotującego.
• Materiały eksploatacyjne zużyte.

Rozwiązywanie problemów:

1. Odłączyć i zaizolować (w przewodzie może znajdować się napięcie) przewód układu pilotującego od tylnej 
ścianki urządzenia. Wykonać próbę zajarzenia łuku pilotującego. Jeśli kod 208 nie zostanie zasygnalizowany, 
oznacza to, iż usterka tkwi poza modułem zasilacza.

2. Odłączyć i sprawdzić podzespół wymienny na obecność uszkodzeń i brakujących lub nieprawidłowych 
elementów, a także nieczystości.

3. Odłączyć osprzęt użytkownika i sprawdzić czy usterka nadal się utrzymuje.

4. Skontrolować wizualnie zapłonnik łuku na obecność pękniętych / odłączonych przewodów lub spalonych 
podzespołów.

5. Skontrolować rurę osadczą palnika na obecność zwarć.

6. Jeśli każdy z tych kroków okaże się nieskuteczny, należy odłączyć przewód układu pilotującego od głowicy 
palnika. Przewód odpowiednio odizolować i utrzymywać z dala od jakichkolwiek powierzchni metalowych, 
gdyż podczas próby uruchomienia urządzenia może on przewodzić impulsy o wysokiej częstotliwości. Wy-
konać próbę rozruchu urządzenia. Jeśli błąd 208 zniknie na tym etapie, oznacza to, iż głowica palnika jest 
zwarta.

209 Nie używany.  Zamknięte pochodzące z produktów opracowywanych na wcześniejszym etapie.

210–211 Natężenie wyjściowe zmierzone przez czujnik natężenia przewodu roboczego zbyt wysokie 
(210) lub zbyt niskie (211).

Ostrzeżenia te nie skutkują zakończeniem procesu, mogą jednak być wyjaśnieniem niskiej jakości krawędzi 
ciętych obrabianych elementów lub krótkiej żywotności podzespołów.

Poszczególne sekcje przemiennika posiadają własne czujniki natężenia. Również przewód roboczy posiada 
czujnik natężenia, którego sygnał powinien być równy sumie wartości płynących w poszczególnych sekcjach 
przemiennika. Każda z sekcji ma za zadanie dostarczać pewną wartość prądu, obliczoną w oparciu o wartość 
prądu zapotrzebowania. Jeśli natężenie różni się od całkowitej wartości „zapotrzebowania”, będącej sumą 
poszczególnych „zapotrzebowań”, sekcje są sprawdzane w celu ustalenia, czy wartości dostarczanych przez 
nie prądów są poprawne w odniesieniu do sygnałów „zapotrzebowań”.

Jeśli wartości sygnałów płynących od indywidualnych sekcji są poprawne, lecz poziom natężenia roboczego 
wykrywanego przez czujnik natężenia różni się od wartości całkowitego zapotrzebowania o więcej niż 16%, 
zostanie zasygnalizowany kod 210 (zbyt wysokie) lub 211 (zbyt niskie).
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Jeśli zostanie ustalone, iż dana sekcja przemiennika jest odpowiedzialna za nieprawidłową wartość natężenia 
całkowitego, zasygnalizowana zostanie usterka o kodzie z przedziału 212-223, zależnie od tego, która sekcja 
uległa uszkodzeniu.

Możliwe przyczyny wystąpienia zbyt wysokiego natężenia roboczego:

• Czujnik hallotronowy natężenia roboczego HTC1.
• Płytka przekaźnika
• CCM

Możliwe przyczyny wystąpienia zbyt niskiego natężenia roboczego.

• Jak wyżej, a także zwarcie obudowy urządzenia wywołane przez:
o Osprzęt użytkownika zainstalowany w obwodzie za czujnikiem natężenia, zwarty z elementem robo-

czym lub uziemieniem i pozwalający, aby płynący prąd pomijał czujnik natężenia roboczego.
o Przemiennik + terminale wyjściowe zwarte z obudową urządzenia.

Rozwiązywanie problemów:

1. W przypadku zbyt niskiego natężenia wskutek zwarcia należy odłączyć przewód biegnący do obrabianego 
elementu (roboczy) od tylnej ścianki urządzenia. Sprawdzić pod kątem przewodzenia na obudowę urządze-
nia – nie powinno wystąpić. Sprawdzić pod kątem nieprawidłowo zainstalowanego osprzętu użytkownika.

2. Jeśli nie znaleziono zwarć lub w przypadku, gdy usterka polegała na zbyt wysokim sygnale natężenia - patrz 
część dotycząca kodu 207, zawierająca szczegółowy opis ścieżek zasilania i sygnału dla czujnika natężenia 
roboczego.

3. W części dotyczącej kodu 207 w odniesieniu do płytki przekaźnika opisana jest metoda pomiaru sygnału 
docierającego do czujnika natężenia roboczego w sytuacji braku natężenia. Zakładana i prawidłowa wartość 
sygnału wynosi zero. W przeciwnym razie pojawi się kod 207. Jeśli otrzymywana jest poprawna wartość 
zerowa natężenia, lecz podczas procesu cięcia występuje błąd, należy zmierzyć wartość sygnału na styku 
27 (-) oraz 28 (+) 40-stykowego przewodu taśmowego (od J4 płytki przekaźnika do J23 CCM). Wartość 
napięcia sygnału powinna być równa natężeniu cięcia x 0,0266. Na przykład 100A (100x0,0266) = 2,66V.

• Jeśli wartość sygnału jest poprawna, usterka tkwi w module sterującym CCM
• Jeśli nie jest poprawna, usterka może występować na płytce przekaźnika lub czujniku. Wykonać instrukcje 

dotyczące błędu 207 w celu pomiaru napięcia dochodzącego do czujnika natężenia oraz wychodzącego z 
niego sygnału na gnieździe J1 płytki przekaźnika. Wartość napięcia sygnału powinna być równa natężeniu 
cięcia x 0,0133. Na przykład dla 100A (100x0,0133) = 1,33V. Dla 400A wartość ta wynosiłaby 400x0,013 
3= 5,33V.

• Jeśli zarówno wartość zasilania, jak i sygnału czujnika, jest poprawna, powodem usterki jest uszkodzona 
płytka przekaźnika. Jeśli wartość sygnałów nie jest poprawna, przyczyną usterki jest uszkodzony czujnik 
hallotronowy HCT1.

 212-223 Nieprawidłowa wartość natężenia wyjściowego z sekcji przemiennika.

Natężenie robocze zbyt wysokie lub zbyt niskie wskutek nieprawidłowej wartości natężenia wyjściowego z sekcji 
przemiennika. Poszczególne kody sygnalizują konkretną sekcję.

Przyczynami mogą być:

• Złącze wyjściowe wskazanej sekcji przemiennika, J102 A lub B jest niepodłączone lub uszkodzone.
• Nieprawidłowe połączenie przewodu taśmowego. Prawdopodobnie przewód nie został w pełni zabloko-

wany w gnieździe złącza po stronie przemiennika lub modułu sterującego CCM.
• Niesprawny falownik rozdział.

Rozwiązywanie problemów:
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1. Jeśli sygnalizowane jest zbyt wysokie natężenie dostarczane przez indywidualną sekcję przemiennika, 
przyczyną usterki jest przemiennik.

2. Jeśli sygnalizowane jest natężenie zbyt niskie (włączając w to zupełny jego brak), należy sprawdzić połą-
czenia poszczególnych komponentów.

3. Przewód taśmowy pierwszej sekcji przemiennika (IM1A) musi być podłączony wyłącznie do tej sekcji. Jeśli 
jednak urządzenie posiada 2 dodatkowe sekcje, urządzenie jest typu 200A lub większe – należy zamienić 
przewód taśmowy biegnący do tych sekcji.

a. Jeśli otrzymujemy sygnalizację usterki innej sekcji przemiennika – tej, której przewód został przeniesiony 
– pierwsza sekcja jest uszkodzona.

b. Jeśli wciąż sygnalizowany jest błąd sekcji wyjściowej (pierwszej), przewód taśmowy lub moduł sterujący 
CCM został uszkodzony (mało prawdopodobne).

c. Zamienić oba końce przewodów taśmowych przy pomocy przewodu znajdującego się obok. Jeśli wciąż 
sygnalizowany jest błąd wyjściowej sekcji, problem tkwi w module CCM, a jeśli nie – będzie to przewód 
taśmowy.

4. W przypadku pierwszej sekcji przemiennika lub jeśli opisywane urządzenie to model 100A nie posiadający 
innych przemienników, należy wymienić przemiennik. 

wskazówka: Płytki sterowania przemiennikiem posiadają wlutowaną diodę LED D24 (PWM ON), która zostaje 
podświetlana w momencie aktywacji danej sekcji i zgłaszania przez nią zapotrzebowania. Jasność diody LED 
jest powiązana z wysokością sygnału wyjściowego, dioda może więc emitować bardzo nikłe natężenie świa-
tła, jeśli wartość sygnału wyjściowego jest niska. Jeśli dioda ta nie emituje światła w ogóle, oznaczać to może 
uszkodzony przemiennik (płytka sterowania).

224  Przemiennik 1 nie znaleziony.

W sekcję 1 musi być włączony przemiennik (1A), aby możliwe było zajarzenie łuku pilotującego. Podczas se-
kwencji rozruchu i przed podłączeniem zasilania do przemienników, moduł CCM przeprowadza test przewodności 
w celu sprawdzenia czy przewód taśmowy sekcji 1A (od gniazda J31 do CCM) jest podłączony.

Przyczyny i rozwiązywanie problemów:

• Ponieważ opisane działanie stanowi jedynie test przewodności, jest wysoce nieprawdopodobne, aby 
przyczyną był uszkodzony przemiennik. Bardziej prawdopodobne, iż będzie to luźne połączenia lub 
uszkodzony przewód taśmowy.
o Sprawdzić podłączenie przewodu taśmowego z obu jego końców od INV1A do J31 modułu CCM 

(1A). Upewnić się, iż przewód włączony jest do gniazda złącza J31 - górne złącze znajdujące się na 
module CCM.

o Włączyć inny przewód przemiennika do gniazda J31. Dla potrzeb tego testu nie jest istotne, który 
przewód zostanie podłączony, dopóki drugi koniec tego przewodu będzie podłączony do przemiennika. 
Jeśli wciąż sygnalizowany jest błąd o kodzie 224 („przemiennik nr 1 nie znaleziony”), uszkodzony jest 
moduł sterujący CCM. W przeciwnym razie winny jest przewód taśmowy.

225-230 Wersja konstrukcyjna przemiennika oraz niekompatybilność modułu CCM.

Jeśli w przyszłości zdecydujemy się na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych przemiennika skutkujących jego 
niezgodnością z poprzednimi wersjami modułu CCM, wbudujemy w urządzenie tzw. klucz sprzętowy, który taką 
zmianę odzwierciedli. Podczas sekwencji rozruchu i przed podłączeniem zasilania do przemienników, moduł 
CCM przeprowadza test przewodności w celu ustalenia konfiguracji klucza sprzętowego. Klucz wykorzystuje 
3 żyły przewodu taśmowego biegnącego od modułu CCM do przemiennika o następujących oznaczeniach 
IS_ID_A, IS_ID_B, IS_ID_C (na stykach 12, 13 i 14) i sprawdza przewodność do żyły nr 4 OUTCOM (styk 9). 
Test polega na przyłożeniu napięcia do styku OUTCOM i zmierzeniu napięcia powracającego do 3 wymienionych 
styków ID. W obecnej konfiguracji wszystkie trzy żyły podłączone są do OUTCOM, zatem sygnał na wszystkich 
3 żyłach powinien być wysoki. 

Za otrzymanie błędu o kodzie z przedziału 225-230 na obecnym etapie, kiedy nie wprowadziliśmy jeszcze ja-
kichkolwiek niekompatybilnych wersji przemiennika, najprawdopodobniej odpowiedzialne będzie niepoprawne 
połączenie w przewodzie taśmowym pomiędzy modułem CCM a przemiennikiem lub uszkodzonym modułem 
CCM (mało prawdopodobne).
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• Przy sekcji przemiennika – zamienić przewód taśmowy z przewodem innej sekcji przemiennika. Jeśli kod 
błędu pozostaje niezmienny i wciąż odwołuje się do wyjściowej sekcji przemiennika, problem tkwi albo w 
przewodzie taśmowym albo w module CCM.

• Umieścić przewody taśmowe z powrotem w swoich oryginalnych gniazdach po stronie przemiennika. 
Teraz zamienić uznany za wadliwy przewód z innym przewodem znajdującym się na module CCM. Jeśli 
sygnalizowany jest błąd innej sekcji – odpowiedzialny za usterkę jest przewód taśmowy. Jeśli pozostaje 
przy pierwotnej sekcji – problem tkwi w module CCM.

231-236 Niezgodność napięcia przemiennego na przemienniku.

Odmienne typy modułów przemiennikowych zaprojektowane zostały do pracy pod następującymi wartościami 
napięć roboczych: 480VAC, 380-415VAC oraz 208-230VAC. Na przewodzie taśmowym przemiennika znajduje 
się klucz (identyfikacja przemiennika) pozwalający na identyfikację, na jaki zakres napięć roboczych został 
on zaprojektowany. Na przewodzie taśmowym przemiennika znajduje się klucz (identyfikacja przemiennika) 
pozwalający na identyfikację na jaki zakres napięć roboczych został on zaprojektowany. W konstrukcji urzą-
dzeń wykorzystano inny schemat połączeń przewodów dla różnych wartości napięć wyjściowych. Częścią tych 
odmiennych rozwiązań jest zworka J61 na płytce kompensacji zasilania systemu, która informuje ją, na jakie 
napięcia dane urządzenie zostało zaprojektowane.

Podczas rozruchu płytka kompensacji napięcia systemu mierzy napięcie wejściowe, ustalając na jaki zakres 
napięcia wejściowego urządzenie zostało zaprojektowane. Informacja ta jest następnie przesyłana do modułu 
CCM. Przed przyłożeniem zasilania do przemienników poprzez włączenie styczników wejściowych, moduł 
CCM sprawdza czy każdy z połączonych przemienników przeznaczony został do pracy pod prawidłowym 
napięciem, zgodnym z wymogami płytki kompensacji zasilania systemu. Sygnały identyfikujące sekcje prze-
miennika sczytywane są od sekcji najniższej do najwyższej, tak więc w każdym przypadku rzeczywistego 
wykrycia nieprawidłowego typu przemiennika, sygnalizowany błąd powinien odnosić się do sekcji A, której kod 
odczytywany jest najpierw. Niedostosowanie wartości VAC sekcji B z dużym prawdopodobieństwem będzie 
spowodowane inną kwestią.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Nieprawidłowe napięcie na przemienniku (wysoce nieprawdopodobne, lecz łatwe do sprawdzenia).
• Uszkodzona zworka J61 płytki kompensacji systemu (nieprawdopodobne, lecz łatwe do sprawdzenia)
• Niesprawny falownik. 
• Przewód taśmowy
• CCM
• Uszkodzona płytka kompensacji zasilania systemu.

Rozwiązywanie problemów:

1. Jeśli płytka modułu kompensacji napięcia doprowadzonego do systemu ma uszkodzone dowiązanie liniowe 
(gniazdo) lub też sama jest uszkodzona, wywołany zostanie błąd pierwszej sekcji przemiennika o kodzie 
231, ponieważ sygnał pozostałych przemienników nie będzie odpowiadał temu nieprawidłowemu sygnałowi, 
a sekcja 1A sprawdzana jest jako pierwsza.

a. Dla zworki kabel nr 48 powinien być podłączony od złącza J61-1 do:

i. J61-2 dla 208-230 VAC

ii. J61-3 dla 400 VAC

iii. J61-4 dla 480 VAC

Sprawdzić pod kątem prawidłowych połączeń i przewodności.

b. Moduł zasilania skompensowanego systemu może być uszkodzony i sygnalizować nieprawidłowe 
oznaczenie napięcia. Na wyjściu płytki kompensacji zasilania systemu na złączu J62 należy zmierzyć 
odnoszące się do TP1 lub (J62-8, 24VDC_RET) do J62-12 na obecność sygnału /VAC_IDAb oraz J62-14 
na obecność sygnału /VAC_IDBb. Te dwie wartości sygnałów powinny równać się wartościom zapisanym 
w poniższej tabeli. “0” = 10-12V; “1” = 24V.
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sygnał 230V 400V 480V BŁĄD
/VAC_IDAb 0 1 0 1
/VAC_IDBb 0 0 1 1

2. Wadliwy przemiennik, przewód taśmowy lub CCM.

a. Przy sekcji przemiennika zamienić jej przewód taśmowy, dla którego sygnalizowana była usterka z 
przewodem innej sekcji przemiennika. Jeśli kod błędu pozostaje niezmienny i wciąż odwołuje się do 
wyjściowej sekcji przemiennika, problem tkwi albo w przewodzie taśmowym, albo w module CCM. Jeśli 
usterka odnosić się będzie do innej sekcji – tej, z którą zamieniono przewód taśmowy – winę za usterkę 
ponosi przemiennik.

b. Jeśli sygnalizacja usterki nie zmieniła się w kroku A, zaczynając od końca przemiennika, należy umieścić 
przewody taśmowe z powrotem w ich pierwotnych położeniach. Następnie należy zamienić uznany za 
wadliwy przewód z innym przewodem znajdującym się na module CCM. Jeśli sygnalizowany jest błąd 
innej sekcji – odpowiedzialny za usterkę jest przewód taśmowy. Jeśli pozostaje przy pierwotnej sekcji – 
problem tkwi w module CCM.

237 Zidentyfikowano zbyt małą liczbę przemienników

Aby praca urządzenia była możliwa, konieczna jest obecność co najmniej dwóch sekcji przemiennika. Wiadomo, 
iż przewód taśmowy dla sekcji 1A przemiennika jest podłączony, w przeciwnym wypadku zasygnalizowany byłby 
kod 224. Podczas sekwencji rozruchu i przed podłączeniem zasilania do przemienników, moduł CCM przepro-
wadza test przewodności w celu sprawdzenia, czy jakikolwiek przemiennik został podłączony. Jeśli moduł CCM 
nie wykryje ciągłości przewodzenia w przypadku przynajmniej jednego innego przemiennika, założy, iż żadne 
dodatkowe przemienniki nie zostały podłączone.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Przewód taśmowy odłączony lub uszkodzony.
• Uszkodzony przemiennik
• Moduł CCM wadliwy. 

Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdzić czy wszystkie przewody zostały podłączone, a ich blokady zamknięte przy gniazdach przemien-
nika i modułu CCM.

2. Jeśli usterka ta zostanie zasygnalizowana, najczęściej stanie się to w przypadku urządzenia 100A, które 
posiada tylko jedną sekcję (1B) w uzupełnieniu do sekcji 1A. Jeśli w urządzenie wbudowano dwie lub więcej 
dodatkowych sekcji, jest wysoce nieprawdopodobne, że uszkodzeniu uległy wszystkie przewody taśmowe 
lub złącza na płytce modułu CCM

a. Zamienić przewody taśmowe sekcji przemiennika 1A z 1B. Jeśli kod błędu pozostaje niezmienny (237), 
problem tkwi albo w przewodzie taśmowym, albo w module CCM. Jeśli kod sygnalizowanego błędu 
zmieni się z 237 na 224, informując o braku przemiennika 1A, winę za usterkę ponosi przemiennik.

b. Jeśli sygnalizacja usterki nie zmieniła się w kroku A, zaczynając od końca przemiennika, należy umie-
ścić przewody taśmowe z powrotem w ich pierwotnych położeniach. Teraz zamienić uznany za wadliwy 
przewód z innym przewodem znajdującym się na module CCM. Jeśli sygnalizowany jest błąd innej sekcji 
– odpowiedzialny za usterkę jest przewód taśmowy. Jeśli kod pozostaje bez zmian, winny jest moduł 
CCM.

c. Jeśli w uzupełnieniu do przewodu sekcji A1 w urządzeniu znajdują się dodatkowo dwa lub więcej prze-
wodów, moduł CCM nie widzi żadnego z nich podłączonego, co sygnalizuje usterkę modułu CCM.

238 Nieprawidłowa identyfikacja napięcia układu kompensacji systemu. 

Podczas rozruchu płytka kompensacji napięcia systemu mierzy napięcie wejściowe i przesyła sygnał do modułu 
CCM, informując o wykrytym zakresie napięcia. Patrz części z opisem błędów 231-236. Jeśli jeden z trzech 
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zakresów napięć, 208-230V, 380-415V lub 480V nie został zidentyfikowany, oba sygnały ID mają wartość wy-
soką, co skutkuje nieprawidłowym sygnałem.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki: 

• Urządzenie podłączono do napięcia poniżej zakresu 208-230V lub powyżej zakresu 480V (mało praw-
dopodobne, chyba że istnieje problem z napięciem wejściowym).

• Uszkodzona płytka kompensacji zasilania systemu
• Nieprawidłowe połączenie pomiędzy wyjściem modułu kompensacji systemu J62 a wejściem J27 modułu 

CCM na płytce we/wy
• Wymień moduł CCM

Rozwiązywanie problemów:

1. Zmierzyć wartości wszystkich trzech faz napięcia wejściowego i upewnić się, iż znajdują się w granicach 
tolerancji określonej w instrukcji użytkowania urządzenia.

2. Odwołać się do części przedstawiającej błędy 231-236 (niezgodność napięcia przemiennego na przemien-
niku) i usunąć usterkę zgodnie ze wskazówkami podanymi w kroku 1.b. Jeśli oba sygnały nie zgadzają się 
z napięciem wejściowym lub oba są wysokie, układ kompensacji systemu jest wadliwy.

3. Jeśli krok 2 pozwolił rozwiązać problem, należy przeprowadzić ten sam pomiar w gnieździe J27 płytki we/wy 
CCM. Jeśli wynik będzie OK – płytka CCM jest uszkodzona. W przeciwnym razie skontrolować połączenia 
J62 oraz J27.

239 Wysokie napięcie prądu przemiennego

Napięcie OK (Voltage OK). Podczas rozruchu płytka kompensacji napięcia systemu mierzy napięcie wejściowe 
i określa znajduje się on w zakresie napięcia ustalonego przez zworkę J16. Patrz część dotycząca błędów 231-
236, krok 1a (dane szczegółowe zworki), w której zawarto instrukcje rozwiązania usterki niezgodności napięcia 
przemiennego. Standardowo w warunkach obecności napięcia wejściowego o pożądanym zakresie, układ 
kompensacji systemu włącza przekaźnik K1, po lewej stronie płytki w celu przyłożenia napięcia do transforma-
tora pomocniczego T1. Zielona dioda D44 („transformator zasilony”) zostanie podświetlona po doprowadzenia 
napięcia do przekaźnika K1. T1 dostarcza zasilanie elementom sterującym przepływem plazmy, modułowi 
TSC3000, a także pompom i wentylatorom.

Napięcie wysokie (Voltage High) - jeśli układ kompensacji systemu ustalił, iż napięcie jest zbyt wysokie, podświetla 
czerwoną diodę D4 (ACV HIGH) znajdującą się na płytce kompensacji zasilania systemu i ustawia sygnał „AC 
V HIGH b” na złączu J62-6 na „wysoki” (około 24VDC, standardowo dla sygnału niskiego wartość ta wynosi 
10-14VDC). Aby zapobiec możliwości przyłożenia nadmiernego napięcia do poszczególnych komponentów 
urządzenia (elementy sterowania przepływem gazu, pompy, wentylatory itd.) K1 zostaje otwarty odcinając 
zasilanie od T1 co sygnalizowane jest zgaśnięciem D44. Jeśli przepięcie trwa dłużej niż jednorazowy impuls, 
elementy sterowania przepływem gazu oraz TSC 3000 (jeśli wykorzystywany) zostaną wyzerowane. Proces 
komunikacji ze stołem tnącym może zostać zakłócony. Przy module automatycznego sterownia przepływem 
gazu DFC 3000 i funkcji sterowania stołem tnącym, proces będzie musiał być powtórnie załadowany.

Dioda D4 jest podświetlona i sygnał “AC V HIGH b” ma wartość wysoką jedynie w sytuacji kiedy napięcie fak-
tycznie jest wysokie.  Sygnał “AC V HIGH b” nie jest trwale wyświetlany.

Jeśli sygnalizowany błąd ma kod E239, oznacza to iż jest obecnie aktywny, tzn. w danym momencie wykryty 
jako zbyt wysoki. Usterka o kodzie L239 oznajmia, iż napięcie było zbyt wysokie poprzednio, lecz na tym etapie 
już nie jest. Naciśnięcie START wyczyści usterką, chyba, iż stanie się ona ponownie aktywna.

Wartością napięcia, które wywołuje usterkę wysokiego napięcia prądu przemiennego jest wartość powyżej 
550V dla linii 480 VAC; powyżej 470V dla napięcia nominalnego 380, 400 lub 415V; powyżej 270V dla linii 208 
lub 230VAC.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Napięcie wchodzące jest lub było zbyt wysokie.
• Niepoprawne połączenie w J62 lub J27
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• Niepoprawne połączenie na zworce J61
• Uszkodzona płytka kompensacji zasilania systemu
• Moduł CCM wadliwy.

Rozwiązywanie problemów:

1. Jeśli kod usterki to L239, naciśnięcie START wyczyści usterkę, chyba, iż stanie się ona ponownie aktywna. 
Okazjonalnym problemem mogą być wzrosty napięcia doprowadzanego do systemu (trwające od połowy 
cyklu do nawet jednej minuty). Zazwyczaj, jeśli plazma znajduje się w stanie usterki, błąd będzie sygnali-
zowany przez cały czas.

2. Jest mało prawdopodobne iż otwarte połączenie na zworce J61 będzie skutkować wystąpieniem usterki 
239, bardziej możliwe, iż zostanie zasygnalizowana usterka niezgodności napięcia. Jeśli jednak zachodzi 
okresowo i dokładnie w odpowiednim czasie (być może wtyk nie został w pełni umieszczony w gnieździe 
złącza), zachodzi możliwość sygnalizacji kodu 239. Sprawdzić złącze J61.

3. Jeśli wartość napięcia doprowadzonego jest OK, a problem nadal się utrzymuje, może to oznaczać usterkę 
układu kompensacji zasilania systemu, modułu CCM lub połączenia pomiędzy złączami J62 i J27.

a. Jeśli wartość doprowadzonego napięcia jest OK, dioda D4 jest podświetlona lub sygnał “AC V HIGH b” 
na złączu J62-6 jest „wysoki” (około 24 VDC, powiązany z TP1 lub złączem J62-8) – oznacza to uszko-
dzenie płytki kompensacji zasilania systemu.

b. Jeśli dioda D4 nie jest podświetlona, sygnał “AC V HIGH b” na złączu J62-6 jest „niski” (około 10-14 
VDC, powiązany z TP1 lub złączem J62-8) – oznacza to, iż płytka kompensacji zasilania systemu jest 
sprawna, a problem tkwi w module CCM.

c.  Jeśli na złączu J62-6 występuje sygnał bliski zeru V, możliwe jest wystąpienie nieprawidłowego połączenia 
między złączami J62-6 i J27-6 lub J62-7 i J27-6.

240 Niskie napięcie przemienne

Zapoznać się z pierwszym ustępem części opisującej usterkę o kodzie 239, w której zawarto informacje o 
procedurze rozruchowej urządzenia przy prawidłowej wartości napięcia zasilającego.

Napięcie niskie (Voltage Low) - jeśli układ kompensacji systemu ustalił, iż napięcie jest zbyt niskie, podświetla 
czerwoną diodę D14 (ACV LOW) i ustawia sygnał „AC V LOW b” na złączu J62-10 na „wysoki” (około 24VDC, 
standardowo dla sygnału niskiego wartość ta wynosi 10-14VDC).

Napięcie nie jest odcinane od T1, jako iż niskie napięcie nie uszkodzi żadnego z podzespołów. Jeśli jednak 
wartość napięcia utrzymuje się na zbyt niskim poziomie przez zbyt długi czas, niektóre elementy, takie jak: 
styczniki, cewki prądu przemiennego lub moduł TSC 3000 mogą przestać działać. Niskie napięcie (jeśli jego 
wartość znajdzie się poniżej ustalonego poziomu) może skutkować także podświetleniem czerwonej diody D3 
sygnalizującej nieobecność fazy. Nie oznacza to, iż jedna z faz rzeczywiście jest nieobecna.

Wartością napięcia, które wywołuje usterkę niskiego napięcia prądu przemiennego jest wartość 380V dla linii 
480 VAC; 300V dla napięcia nominalnego 380, 400 lub 415VAC; 270V dla linii 208 lub 230VAC.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Doprowadzone napięcie jest obecnie lub było zbyt niskie.
o Przewody dystrybucji mocy lub przewód zasilający zbyt małe do przeniesienia obciążenia.
o Luźne lub o wysokiej rezystancji połączenie w układzie dystrybucji mocy lub połączeniu przewodu 

zasilającego.
• Nieprawidłowe połączenie pomiędzy złączem J62 modułu kompensacji systemu, a wejściem J27 modułu 

CCM.
• Nieprawidłowe połączenie na zworce J61 na płytce kompensacji zasilania systemu.
• Uszkodzona płytka kompensacji zasilania systemu.
• Moduł CCM wadliwy.

 Rozwiązywanie problemów:
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1. Jeśli kod usterki to L240, naciśnięcie START wyczyści usterkę, chyba, iż stanie się ona ponownie aktywna.  
Okazjonalnym problemem mogą być spadki lub zwisy napięcia doprowadzanego do systemu (trwające od 
połowy cyklu do nawet jednej minuty).  Zazwyczaj, jeśli plazma znajduje się w stanie usterki, błąd będzie 
sygnalizowany przez cały czas. Po wykluczeniu wszystkich innych potencjalnych przyczyn, konieczne 
może okazać się podłączenie urządzenia monitorującego do źródła zasilania, aby określić na czym polega 
problem.

2. Wartość napięcia może utrzymywać się na prawidłowym poziomie przy nieobecnym procesie cięcia lub 
podczas cięcia niższymi natężeniami, lecz przy wyższych prądach zbyt wysokie napięcie może zostać 
utracone wskutek niedomiarowanego przewodu lub kabli sieci zasilającej.

a. Zmierzyć wartość napięcia podczas cięcie wyższymi prądami w celu określenia czy jego spadki są po-
ważne.

b. Sprawdzić wszystkie połączenia sieci zasilającej na obecność zanieczyszczeń lub luźnych połączeń.

c. Sprawdzić prawidłowy przekrój przewodów dla aktualnego poboru mocy zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w instrukcji obsługi oraz zgodnie z lokalnymi normami elektrycznymi.

3. Jest mało prawdopodobne iż otwarte połączenie na zworce J61 będzie skutkować wystąpieniem usterki 
240, bardziej możliwe, iż zostanie zasygnalizowana usterka niezgodności napięcia.  Jeśli jednak zachodzi 
okresowo i dokładnie w odpowiednim czasie (być może wtyk nie został w pełni umieszczony w gnieździe 
złącza), zachodzi możliwość sygnalizacji kodu 240. Sprawdzić zworkę na złączu J61.

4. Jeśli wartość napięcia doprowadzonego jest OK, a problem nadal się utrzymuje, może to oznaczać usterkę 
układu kompensacji zasilania systemu, modułu CCM lub połączenia pomiędzy złączami J62 i J27. 

a. Jeśli wartość doprowadzonego napięcia jest OK, dioda D4 jest podświetlona lub sygnał “AC V LOW 
b” na złączu J62-10 jest „wysoki” (około 24 VDC, powiązany z TP1 lub złączem J62-8) – oznacza to 
uszkodzenie płytki kompensacji zasilania systemu.

b. Jeśli dioda D14 nie jest podświetlona, sygnał “AC V HIGH b” na złączu J62-10 jest „niski” (około 10-14 
VDC, powiązany z TP1 lub złączem J62-8) – oznacza to, iż płytka kompensacji zasilania systemu jest 
sprawna, a problem tkwi w module CCM.

c.  Jeśli na złączu J62-10 występuje sygnał bliski zeru V, możliwe jest wystąpienie nieprawidłowego połą-
czenia między złączami J62-10 i J27-10 lub J62-7 i J27-7.

241-246 Błąd napięcia wejściowego sekcji przemiennika.

Układ kompensacji zasilania systemu sprawdza czy doprowadzone przewodem zasilającym napięcie jest 
wysokie, niskie i czy posiada wszystkie fazy. Jest mało prawdopodobne (lecz nie niemożliwe), aby problem z 
napięciem zasilającym skutkował otrzymaniem kodów 241-246. Usterki o kodach 241-246 wskazują raczej na 
wystąpienie problemów z zasilaniem lub problemów wewnątrz pojedynczej sekcji przemiennika, a w przypadku 
brakującej fazy, przyczyną może być stycznik, który przekazuje moc aż do trzech sekcji przemiennika.

Po zamknięciu styczników wejściowych przykładających napięcie do przemienników, następuje sprawdzenie 
pod kątem zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wartości napięcia zasilającego lub na nieobecność jednej z faz. Jeśli 
wartość napięcia wejściowego znajduje się w odpowiednim zakresie, zielona dioda D4 (READY) zostanie 
podświetlona po lewej stronie płyty głównej przemiennika. Jeśli dioda D4 nie jest podświetlona, doprowadzone 
napięcie jest zbyt niskie lub przemiennik jest uszkodzony.

Sygnalizacja usterki o kodzie z zakresu 241-246 możliwa jest także przy nieobecnej fazie i przy podświetlo-
nej diodzie D4. Dioda jest podświetlana i wygaszana w krótkich odstępach czasu, dla oka wydaje się jednak 
świecić światłem ciągłym. Jeśli tak się dzieje – zmierzyć sygnał na przewodzie taśmowym.  Sygnał poprzednio 
noszący nazwę READY obecnie nazwany jest AC_INPUT_FLT.  Na stykach 1(+) i 2(-) 30-stykowego przewo-
du taśmowego przemiennika występuje sygnał różnicowy. Jeśli parametry zasilania wejściowego prądem AC 
są poprawne, pomiar między stykami powinien wynosić 5-6V.  Jeśli sygnał AC_INPUT_FLT jest rzeczywisty, 
napięcie między stykami 1 i 2 będzie mniejsze niż 2V.

Niektóre z innych usterek, takie jak usterka przemiennika i przegrzanie także powodują przesłanie sygnału 
AC_INPUT_FLT (nie gotowy). Wystąpienie tych usterek spowoduje jednak trwałe podświetlenie przypisanych 
im diod oraz sygnalizację odmiennych kodów usterek. W przypadku wystąpienia usterki napięcia zasilającego, 
moduł CCM nie odcina zasilania od przemiennika.
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Czynniki, które modą spowodować wyświetlenie kodów usterek napięcia wejściowego:

1. Okresowe spadki napięcia na jednej lub większej ilości faz trwające przynajmniej 1 ms. Dłuższe spadki z 
większym prawdopodobieństwem będą skutkować sygnalizacją usterki o innym kodzie. Jeśli usterka dotyczy 
doprowadzonego zasilania, nie zawsze odnosić się będzie do tego samego przemiennika.

2. Usterka brakującej fazy lub usterka okresowo odnosząca się do konkretnego przemiennika będzie zawsze 
sygnalizowana w odniesieniu do tego konkretnego przemiennika.

3. Sporadyczne połączenia (nieprawidłowe) na ścieżce sygnalizacji usterki (wewnętrzne wobec przemiennika).

247-252 Usterka przemiennika

Po zamknięciu styczników wejściowych przykładających napięcie do przemienników, wykonywanych jest kilka 
testów. Usterka przemiennika ma permanentny charakter, tak więc nawet jeśli jej przyczyna została usunięta, 
możliwe będzie ustalenie, iż usterka była sygnalizowana przez czerwoną diodę D1, (INV FLT) na płytce układu 
sterującego i wykrywania usterek. Zerowanie usterki następuje poprzez przyłożenie sygnału rozruchowego lub 
powtórne włączenie zasilania. Jeśli usterka jest wciąż obecna, zostanie zasygnalizowana ponownie.

Czynniki, które mogą być przyczyną usterki przemiennika:

• Jedno lub więcej źródeł zasilania skompensowanego (+/-12VDC) uszkodzone lub poza parametry poza 
specyfikacją.  Zielone diody LED wlutowane w płytkę modułu kompensacji/kondensatorów oznakowane 
+12V (D13) i -12V (D6) zostają podświetlone sygnalizując obecność zasilania skompensowanego, diody 
nie weryfikują jednak czy wartość tego napięcia pozostaje w granicach tolerancji.

• nieskompensowane napięcie wejściowe na kondensatorze sygnalizowane jest przez diodę D3 (CAP 
IMBALANCE) znajdującą się po lewej stronie płytki głównego przemiennika. Dotyczy to urządzeń z serią 
podłączonych kondensatorów (urządzenia 380-480V).

• Prąd o zbyt wysokim natężeniu płynący w uzwojeniu pierwotnym głównego transformatora (transformator 
załączający) spowoduje podświetlenie diody D32, (PRI OC LED) () na płytce sterującej przemiennika.

Na stykach 3(+) i 4(-) 30-stykowego przewodu taśmowego przemiennika występuje sygnał różnicowy INV_FLT.  
Jeśli parametry zasilania wejściowego prądem AC są poprawne, pomiar między stykami powinien wynosić 5-6V.  
Jeśli sygnał AC_INPUT_FLT jest rzeczywisty, napięcie między stykami 3 i 4 będzie mniejsze niż 2V.

253-258 Przegrzanie przemiennika.

Każda z sekcji przemiennikowych (IS) zawiera jeden lub większą liczbę czujników temperatury. Jeśli dowolny 
z nich wykryje stan przegrzania, aktywuje sygnał OVERTEMP_FLT przesyłany do modułu CCM przewodem 
taśmowym sekcji przemiennikowych. Elementy półprzewodnikowe (tranzystory i diody) chłodzone są płynem. 
Jakikolwiek czynnik zwiększający temperaturę tego chłodziwa ponad ustalony poziom może powodować 
przegrzanie przemienników. Elementy elektromagnetyczne przemienników (transformatory i cewki indukcyjne) 
chłodzone są powietrzem, którego obieg wymuszany jest tymi samymi wentylatorami, które chłodzą chłodziwo.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Niedziałające wentylatory chłodzące.
• Zaburzony strumień powietrza.
• Niesprawny falownik.
• Nieprawidłowe połączenie przewodu taśmowego przemiennika.
• Wymień moduł CCM.

Pierwotnie urządzenia serii 100 oraz 200A wyposażone były w dwa mniejsze wentylatory, podczas gdy urzą-
dzenia 300 i 400A wykorzystywały pojedynczy większy wentylator łącznie z większych rozmiarów radiatorem. 
Ostanio wentylator ten znalazł także zastosowanie w urządzeniach serii 100 i 200A.

Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdzić czy powietrze wydmuchiwane jest przez górny i dolny wentylator (dla urządzeń z dwoma wen-
tylatorami) przez otwory prawego panelu obudowy. Jako że wentylatory znajdują się za radiatorem, trudno 
jest sprawdzić czy się obracają, może istnieć możliwość zastosowania lusterka rewizyjnego. Patrz część 
opisująca postepowanie w przypadku wystąpienia błędu o kodzie 403, aby usunąć usterki związane z pracą 
wentylatorów.
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! OSTRZEŻENIE!

Łopatki wentylatorów mogą znajdować się w ruchu, ich przypadkowy kontakt z lusterkiem lub innym 
przyrządem inspekcyjnym mogą skutkować obrażeniem cielesnym lub uszkodzeniem urządzenia.

2. Pozostawienie otwartych paneli bocznych oraz pokrywy, szczególnie  dolnego bocznego oraz pokrywy 
górnej spowoduje zmniejszenie przepływu powietrza. Przepływ powietrza zostanie także zmniejszony 
poprzez nagromadzony kurz na żeberkach radiatora. Okresowo oczyszczać radiator poprzez wdmuchanie 
sprężonego powietrza pomiędzy jego żeberka.

259-264 Przegrzanie przemiennika wskutek wysokiej temperatury otoczenia.

Moduł CCM dokonuje pomiaru temperatury otoczenia w punkcie, w którym powietrze wnika przez szczeliny 
znajdujące się po lewej stronie panelu przedniego. Jeśli nastąpi przegrzanie przemiennika, a moduł CCM 
ustalił iż temperatura otoczenia przekroczyła 40 stopni C, zostanie zasygnalizowany jedna lub więcej usterek 
związanych z wysoką temperaturą otoczenia o kodach 252-264. Czujnik TS2 jest rezystorem typu NCT (ujem-
ny współczynnik temperaturowy), którego rezystancja zmienia się wraz z temperaturą. Zainstalowany został 
wewnątrz przedniego panelu urządzenia tuż obok szczelin wentylacyjnych po lewej stronie. Dostęp do niego 
wymaga wymontowania jednego lub większej ilości modułów przemiennikowych. Jeśli temperatura otoczenia 
jest wysoka, lecz żaden z przemienników nie jest przegrzany, usterka nie jest sygnalizowana.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Zbyt wysoka temperatura otoczenia.
• Niedziałające wentylatory chłodzące.
• Zaburzony strumień powietrza.
• Czujnik temperatury otoczenia TS2 został zwarty (wysoce nieprawdopodobne) lub uszkodzony w inny 

sposób.
• Uszkodzona płytka przekaźnika.
• Wymień moduł CCM.

Rozwiązywanie problemów:

1. Jeśli temperatura pomieszczenia przekracza 40 stopni C, ochłodzić pomieszczenie lub wykonywać pracę 
urządzeniem przy zmniejszonym obciążeniu lub przy niższym natężeniu.

2. Sprawdzić, czy powietrzy wydmuchiwane jest przez otwory wentylacyjne umieszczone w prawym panelu.  
Jako że wentylatory znajdują się za radiatorem, trudno jest sprawdzić czy się obracają, może istnieć moż-
liwość zastosowania lusterka rewizyjnego. Uważać, aby nie zetknąć lusterka lub własnych rąk z łopatkami 
wentylatora. Urządzenia serii 100 i 200A posiadają dwa mniejsze wentylatory, podczas gdy urządzenia serii 
300 i 400A posiadają jeden większy.

3. Sygnalizacja tych kodów związanych z wysoką temperaturą otoczenia jest mało prawdopodobna przed sy-
gnalizacją innych usterek wiązanych ze zbyt wysoką temperaturą. Na wszelki wypadek warto wspomnieć, 
iż pozostawienie bocznych paneli i osłon w stanie otwartym (szczególnie dolnego lewego panelu i pokrywy 
górnej) skutkować będzie zmniejszonym przepływem powietrza wewnątrz urządzenia.  Przepływ powietrza 
zostanie także zmniejszony poprzez nagromadzony kurz na żeberkach radiatora.

4. Aby przetestować działanie czujnika TS2, należy odłączyć wiązkę przewodów od gniazda J2 od płytki prze-
kaźnika i zmierzyć rezystancję pomiędzy stykami 4 i 6 konektora wiązki gniazda J2. Rezystancja powinna 
podlegać zmianom od około 33 kilo omów  przy zeru stopniach C do około 12 kilo omów przy 20 stopniach 
C i 5,3 kilo oma przy temperaturze rzędu 40 stopni C.

5. Jeśli wartość rezystancji czujnika TS2 znajduje się w odpowiednim przedziale, problem tkwić może w płytce 
przekaźnika lub module CCM.

a. Sygnał wychodzący z płytki przekaźnika i wchodzący do modułu CCM prowadzony jest po 30 styku 
40-stykoweo przewodu taśmowego (złącze J4 płytki przekaźnika do złącza J23 pytki we/wy modułu 
CCM). Jest to analogowy sygnał napięcie, którego wartość powinna mieścić się w przedziale 0,44V przy 
zeru stopniach C do 1,6V przy 40 stopniach C. Jeśli zostało potwierdzone, iż temperatura otoczenia nie 
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przekracza 40C, a sygnał temperatury otoczenia biegnący po ścieżce 30 jest wyższy niż 1,6V, uszko-
dzona jest płytka przekaźnika.

b. Jeśli sygnał temperatury otoczenia biegnący po ścieżce 30 jest OK (mniejszy niż 1,6V), a temperatura 
otoczenia nie przekracza 40C, uszkodzony jest moduł CCM.

265-270 Brak zasilania wejściowego przemiennika

Przewody taśmowe prowadzą kilka sygnałów cyfrowych pomiędzy sekcjami przemiennika oraz modułem CCM, 
które wykorzystują pewien poziom napięcia. Obejmują one AC_INPUT_FLT\, INVERTER _FLT\, OVERTEMP_
FLT\ oraz POWER_PRESENT. W normalnych okolicznościach, każdy z tych sygnałów powinien być wysoki. 
Przed przyłożeniem napięcia do modułów przemiennika, moduł CCM wykonuje test ciągłości przewodności w 
celu sprawdzenia czy dana sekcja została zainstalowana w systemie i czy podłączono do niej przewód taśmowy 
(kod 224 i 237). Niezwłoczni po przyłożeniu zasilania do modułów przemiennika, CCM sprawdza opisane 4 
sygnały po uprzednim potwierdzeniu iż w systemie zainstalowano przemiennik, którego przewód taśmowy został 
podłączony. Jeśli moduł ustali, iż żaden z tych sygnałów nie wykazuje napięcia, zakłada, iż do danej sekcji nie 
przyłożono napięcia lub coś nieprawidłowego stało się z modułem kompensacji zasilania tej sekcji przemiennika.  

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• 3 fazy zasilania wejściowego - J103-105 biegnące do tej sekcji przemiennika nie zostały podłączone.
• Rozłącznik obwodu CB2 dostarczający zasilanie o wartości 120 VAC do stycznika (i zdalnego zapłonnika 

łuku) został przerwany.
• Stycznik zasilający daną sekcję (i pozostałe) został uszkodzony.
• Uszkodzona płytka przekaźnika.
• Uszkodzony przemiennik.
• Moduł CCM wadliwy.

Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdzić czy wejściowe przewody zasilające są podłączone do przemienników.

2. Sprawdzić czy stycznik dla sekcji (W1 dla 1A, 1B, 2A; W2 dla 2B, 3A, 3B) jest pod napięciem.

a. Sprawdzić czy prostokątne pole na środku każdego ze styczników może być wykorzystane do podłą-
czenia styczników posiłkowych. Może to być także wskaźnik pracy stycznika, jako iż jest on wciągany 
po zasileniu energią elektryczną.

b. Sprawdzić czy rozłącznik obwodu CB2 na tylnym panelu nie zadziałał. Biały przycisk oznaczony „5” 
(ilość amperów) będzie wyciśnięty na zewnątrz jeśli rozłącznik zadziałał. Wyzerować rozłącznik, a jeśli 
wyskoczy ponownie jakiś jego podzespół (cewka stycznika) może być zwarta.

c. Zmierzyć na obecność sygnału 120 VAC na cewce stycznika. Jeśli sygnał jest obecny, a stycznik nie jest 
wciągnięty, oznacza to iż jest uszkodzony.

3. Umieszczona na płycie przekaźnika dioda D22 (CONTACTOR ON LED) obok przekaźnika K1 zostaje pod-
świetlona jeśli do przekaźnika K1 popłynął sygnał zasilający.

a. Jeśli dioda jest podświetlona sprawdzić na obecność sygnału 120 VAC pomiędzy J8-1 a J8-9.  Jeśli prąd 
jest obecny – płytka przekaźnika jest OK.

b. Jeśli dioda D22 jest podświetlona lecz sygnał 120 VAC nie jest obecny na J8-1 i J8-9 (sprawdzić czy 
miernik został wyskalowany na prądu przemiennego), oznacza to uszkodzoną płytkę przekaźnika.

c. Jeśli dioda D22 nie jest podświetlona, sprawdzić połączenie testowe 40-stykowego przewodu taśmowe-
go i zmierzyć napięcie na styku 17 (właściwe dla TP1 albo na płytce we/wy modułu CCM lub na płytce 
przekaźnika).  Wartość powinna być niska i wynosić mniej niż 1V. Jeśli tak jest, prawdopodobnie uszko-
dzona jest płytka przekaźnika. Jeśli wartość napięcia jest wysoka (około 24 VDC), moduł CCM może 
być uszkodzony i nie przesyła do stycznika sygnału aktywującego.

4. Sekcja przemiennika może być uszkodzona ze źle skompensowanym źródłem zasilania. Zamienić koniec 
przewodu taśmowego wchodzącego do przemiennika z przewodem znajdującym się obok. 
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a. Jeśli otrzymujemy sygnalizację usterki o innym kodzie, tym dotyczącym sekcji, której przewód zamie-
niono, pierwsza sekcja jest uszkodzona.

b. Jeśli wciąż sygnalizowany jest błąd tej samej sekcji pomimo zamiany przewodu taśmowego, moduł 
sterujący CCM został uszkodzony.

271 Usterka odczytu sygnałów ID przez przemiennik. 

Patrz część dotycząca usterek o kodach 225-230 zawierająca opis sygnałów ID. Jeśli ten kod pojawia się 
oznacza to, iż jeden z sygnałów ID utracił wymagane parametry jakiś czas po rozruchu urządzenia.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Nie stykający przewód taśmowy lub nie w pełni osadzony i zablokowany w gnieździe.
• Zakłócenia elektromagnetyczne

Rozwiązywanie problemów:

1. Wyłączyć i włączyć urządzenie ponownie, aby sprawdzić czy usterka będzie ponownie sygnalizowana. 
Usterka może wywołać jeden z kodów z przedziału 225-230, co będzie oznaczeniem odpowiedniego prze-
miennika.

2. Określić moment sygnalizacji usterki. Jeśli przyczyną usterki są zakłócenia elektromagnetyczne, usterka może 
nie pojawiać się za każdym razem, jeśli jednak wystąpi, zawsze będzie to na początku procesu zajarzenia 
łuku pilotującego - może zatem pojawiać się wskutek zakłóceń elektromagnetycznych. Sprawdzić przewody 
uziemiające systemu, a w przypadku AC200XT sprawdzić podłączenie ekranu palnika pod panelem tylnym.

3. Jeśli usterka sygnalizowana jest okresowo (nieregularnie) podczas cięcia lub zapłonu urządzenia, odpo-
wiedzialny za nią może być nie stykający przewód taśmowy. Kod nie informuje, której sekcji przemiennika 
dotyczy, będzie konieczne zatem sprawdzenie każdego przewodu taśmowego pod kątem jego odpowied-
niego podłączenia z każdej strony. Jest wysoce nieprawdopodobne, aby przewód taśmowy nie stykał, jeśli 
jednak w skład urządzenia wchodzą więcej niż dwie sekcje, należy spróbować odłączenia jednej sekcji po 
drugiej i wykonać cięcie przy mniejszym prądzie. Sprawdzić czy możliwe jest znalezienie przewodu, który 
powoduje usterkę. Po znalezieniu należy go wymienić.

Kody z grupy 3 odnoszą się do status elementów sterowania przepływem gazu oraz do 
protokołu komunikacji podzespołów

Patrz także statusy kodów dla GCM 2010 na końcu tej części poświęconej kodom grupy 3.

301 Usterka komunikacji z elementami sterującymi przepływem gazu

Nie wykryto sygnału w przewodzie światłowodowym biegnącym od układu sterowania przepływem gazu. W 
przypadku, w którym do magistrali głównej urządzenia (CANBUS) podłączono dodatkowe urządzenia (inne 
niż układ sterowania przepływem gazu), kod ten oznaczać będzie, iż moduł sterowania przepływem gazu ma 
problemy w komunikacji podczas gdy status pozostałych podzespołów podłączonych do magistrali jest OK. 
Obecnie nie oferujemy jakichkolwiek urządzeń podłączanych do magistrali CANBUS, najprawdopodobniej za-
tem usterka sygnalizowana będzie kodem 501. W każdym przypadku rozwiązanie usterki będzie analogiczne 
do rozwiązania błędu nr 501.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Najbardziej prawdopodobną przyczyną będzie zabrudzony lub wadliwy przewód światłowodowy lub 
złącze.

• Przewód do modułów GCM 2010, DMC lub DPC nie podłączony lub przerwany.

• Uszkodzona płytka sterująca lub zasilacz w układzie sterowania przepływem gazu.

• Wymień moduł CCM

Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdzić czy przewód światłowodowy jest w pełni umieszczony w swoich gniazdach po obu końcach. 
Oczyścić końcówki przewodu miękką szmatką i przedmuchać gniazda sprężonym powietrzem.
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2. Sprawdzić przewody modułu sterowania przepływem gazu. Jeśli dowolny z przewodów modułu sterowania 
przepływem gazu nie jest podłączony, warunki procesu komunikacji nie zostaną spełnione, jako iż w całym 
układzie nie będzie napięcia sterującego. Stan może być zasygnalizowany jako usterka o kodzie 301 lub 
501. Ponadto jeśli przewód będzie pęknięty lub uszkodzony w sposób nie pozwalający na aktywację modułu 
sterowania przepływem gazu, do modułu może docierać zasilanie, lecz w przypadku DMC lub DPC zostanie 
zasygnalizowany błąd 101, podczas gdy moduł CCM wykryje jedynie, iż proces komunikacji nie zachodzi, 
wyświetlając błąd o kodzie 301 lub ewentualnie 501.

302 Usterka sygnału zwrotnego komunikacji układu sterowania przepływem gazu

Komunikacja została ustanowiona lecz układ sterowania przepływem gazu nie odpowiedział w dozwolonym 
czasie na żądanie wysłane przez moduł CCM. Prawdopodobną przyczyną mogą być problemy z przewodem 
światłowodowym (patrz kod 501) lub w przypadku utrzymywania się usterki – wadliwa płyta główna układu 
sterowania przepływem gazu.

303 Usterka ciśnienia gazu

Usterka ciśnienia gazu jest sygnalizowana wyłącznie w przypadku próby uruchomienia palnika, nie podczas 
przepłukiwania układu gazem lub ustawiania wartości przepływów.

W urządzeniach serii Auto-Cut 200 XT oraz Auto-Cut 300 XT (GCM 1000 XT), czujnik ciśnienia gazu zainstalo-
wany jest wyłącznie w układzie gazu plazmowego i jest podłączony w układzie z przełącznikiem Run/Set (Praca/
Nastawa). Otrzymany to kod 303 sygnalizuje nieobecność gazu plazmowego lub jego bardzo niskie ciśnienie, 
mniejsze nić 50 PSI, lub też ustawienie przełącznika praca/nastawa w pozycji nastawa.

Począwszy od wersji AG urządzenia GCM2010, produkty tej serii wyposażane są w możliwość pomiaru ci-
śnienia dolotowego zarówno plazmy jak i gazu osłonowego przy kolektorze dolotowym wyboru rodzaju gazu. 
Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, sygnalizowany jest kod 303. Wcześniejsze wersje nie powinny 
sygnalizować kodu 303. GCM2010 wyświetli dodatkowo informacje, który gaz stanowi problem wraz z bieżącym 
ciśnieniem tego gazu. Ciśnienie gazu w punkcie pomiaru powinno znajdować się w przedziale 100-135 PSI. 
Wyjątek stanowi gaz osłonowy przy przełączniku gazu ustawionym na Ciśnienie – w takiej sytuacji minimalne 
ciśnienie może wynosić 85 PSI.

Moduł sterowania przepływem gazu GCM 2010 Gas Control wbudowany w płytą główną urządzenia dokonuje 
pomiaru pomiędzy punktami testowymi TP1 (uziemienie) oraz TP18 (osłona) i TP19 (plazma) w celu zmierzenia 
sygnału wyjściowego czujników ciśnienia. Wartość tego sygnału powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 
2,6V a 3,5V dla 100-135 PSI. Przy ustawieniu ‚ciśnienie niskie’ przełącznika osłony, wartością graniczną będzie 
2,1V. Jeśli ciśnienie dowolnego gazu znajduje się poza tymi granicami, będzie to sygnalizowane wystąpieniem 
usterki. Prosimy pamiętać, iż ciśnienie może spaść podczas pracy, co zostanie zasygnalizowane kodem usterki, 
następnie urządzenie odzyska sprawność działania wyświetlając kod poprzedniej, nieaktualnej usterki L303 
podczas pomiaru ciśnienia przez użytkownika.

• Testowanie uszkodzonych czujników ciśnienia lub źródła zasilania gazem o nieodpowiednich parametrach 
o nadmiernej redukcji przepływu. Ustawić przełącznik trybu pracy na module GCM 2010 w położeniu 
Nastawy plazmy i osłony, odkręcić mechaniczne regulatory ciśnienia na maksymalną wartość ciśnienia i 
porównać wskazania manometrów mechanicznych z wyświetlaną przez urządzenie wartością ciśnienia. 
Jeśli wyświetlana wartość ciśnienia w przybliżeniu nie odpowiada wskazaniom manometru, z dużym 
prawdopodobieństwem uszkodzony jest czujnik ciśnienia. Jeśli zarówno manometr jak i wyświetlacz sy-
gnalizują niskie wartości ciśnienia, układ sterowania przepływem gazu cechuje się nadmierną redukcją 
przepływu. Przyczyną może być zbyt długi wąż lub posiadający zbyt mały przekrój. 

304 Układ sterowania przepływem gazu nie gotowy

Jest to standardowy kod otrzymywany w czasie gdy układ sterowania gazem jest w trakcie procesu przepłu-
kiwania gazem podczas rozruchu urządzenia lub kiedy ładowany bądź zmieniany jest proces roboczy lub też 
kiedy system dystrybucji plazmy został deaktywowany i ponownie aktywowany. W przypadku urządzenia GCM 
2010, przełącznik wyboru trybu może nie być ustawiony w pozycji RUN.

Kod 304 połączony z 204 oraz 402 podczas gdy funkcja aktywacji plazmy na module sterowania przepływem 
gazu GCM 2010 jest deaktywowana może sygnalizować usterkę na płycie we/wy modułu CCM/ Po ponownej 
aktywacji modułu, pompa nie rozpocznie ponownej pracy, tak więc nie przestanie wyświetlać kodu 4-2 sygna-
lizując, iż w układzie nie płynie czynnik chłodzący.
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W normalnych warunkach kodem otrzymywanym podczas dezaktywacji modułu sterowania przepływem gazu 
powinien być kod 101. Obwody na płycie we/wy wykrywają, iż funkcja aktywacji plazmy jest wyłączona i wy-
syłają sygnał do mikrokontrolera umieszczonego w obwodzie CCM. Jeśli usterka w obwodzie CCM uniemoż-
liwia wysłanie tego sygnału do mikrokontrolera, moduł nie wie iż system jest dezaktywowany, co sygnalizuje 
wyświetleniem tych trzech kodów.

305 Błąd protokołu sterowania przepływem gazu

Błąd aplikacji lub błąd niezgodności oprogramowania firmware.  Skontaktować się z zakładem produkcyjnym 
w celu uzyskania najświeższej aktualizacji.  Możliwe zakłócenia elektromagnetyczne od zapłonnika łuku; skon-
trolować wizualnie uziemienie, spojenie i izolację.

306 Nie używany.  Jest to jeden z zamkniętych kodów pochodzących z produktów opracowywanych na 
wcześniejszym etapie. 

307 Układ sterowania przepływem gazu zwraca nieprawidłową sekwencję komand.

Niekompatybilność oprogramowania firmware.  Skontaktować się z zakładem produkcyjnym w celu uzyskania 
najświeższej aktualizacji.  Możliwe zakłócenia elektromagnetyczne od zapłonnika łuku; skontrolować wizualnie 
uziemienie, spojenie i izolację.

308 Niezgodność modułu CCM i typem układu sterowania przepływem gazu. 

Układ sterujący CCM zaimplementowany w urządzeniu serii Auto-Cut XT zaprojektowany został do pracy z 
modułem GCM 1000 (AC 300 XT) lub wbudowanym układem sterowania przepływem gazu w urządzeniu AC 
200 XT. Próba wykorzystania modułu GCM 2010 lub DFC 3000 automatycznego sterowania przepływem gazu 
w urządzeniu serii Auto-Cut skutkować będzie sygnalizacją kodu 308. Podobnie – próba użycia modułu CCM 
pochodzącego z urządzenia Auto-Cut XT w urządzeniu Ultra-Cut XT także skutkować będzie sygnalizacją 
błędu numer 308.

309 Usterka komunikacji zwrotnej z układem sterującym przepływem gazu.

Przekaźnik nie sprostał żądanym wymaganiom. Możliwa niekompatybilność oprogramowania firmware. Skon-
taktować się z zakładem produkcyjnym w celu uzyskania najświeższej aktualizacji.

Możliwe zakłócenia elektromagnetyczne od zapłonnika łuku; skontrolować wizualnie uziemienie, spojenie i 
izolację.

310-313  Usterki modułu DFC 3000 Auto Gas.

Te różne kody wyświetlane na zasilaczu wskazują, iż jeden z modułów Auto Gas (DPC dla kodów 310 lub 311, 
DMC dla 312 i 313 – możliwe obydwa) sygnalizuje wystąpienie usterki. W celu uzyskania większej ilości informacji 
odnieść się do wskaźnika statusu pulsującej czerwonej diody LED konkretnego modułu oraz do tabel statusu.

GCM  2010 Kody statusu

Moduł GCM 2000 posiada diodę LED na przednim panelu, która świeci światłem pulsującym zgodnie ze sche-
matem właściwym dla odmiennych kodów.

Moduł GCM 2010 posiada wyświetlacz LCD, na którym wyświetlanych jest wiele z komunikatów dotyczących 
statusu urządzenia. Kilka z komunikatów odnoszących się do procesu komunikacji nie jest jednak oczywistych 
i wymaga wyjaśnienia.

Jeśli wystąpi błąd komunikacji, zostanie on wyświetlony, po jego usunięciu na wyświetlaczu pozostanie infor-
macja o typie wyświetlanego błędu:

^E4 – błąd niskiego poziomu magistrali CAN bus polegający na tym, iż moduł CCM nie potwierdził otrzymania 
komunikatu od układu sterowania przepływem gazu.

^E5 – błąd niskiego poziomu magistrali CAN bus - magistrala jest nieaktywna.
^E6 – komunikacja z magistralą CAN bus (światłowodowa) przekroczyła dopuszczalny czas.
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Kody grupy 4 odnoszące się do systemu chłodzenia ciekłego

Opis systemu chłodzenia. System składa się ze zbiornika chłodziwa, pompy, jednego lub większej liczby wymien-
ników ciepła, przełącznika przepływu, przełącznika poziomu oraz – w przypadku niektórych modeli – czujnika 
przepływu. Ponadto system uzupełniają filtr oraz różnego rodzaje złączki i węże. Zapas nowego chłodziwa wle-
wany jest do zbiornika poprzez otwór rewizyjny znajdujący się w przednim panelu urządzenia obok wizualnego 
wskaźnika poziomu płynu. Chłodziwo przepływa do wlotu pompy u dołu zbiornika, następnie pompowane jest 
przez zawór upustowy, który ogranicza maksymalne jego ciśnienie do wartości 150 PSI, kierując nadwyżkę 
chłodziwa z powrotem do zbiornika. Czujnik temperatury chłodziwa TS1 jest liniowym czujnikiem typu NTC 
zainstalowanym na zaworze upustowym.

Od zaworu upustowego w większości systemów, czynnik chłodzący przepływa przez złączkę zasilającą umiesz-
czoną na tylnym panelu, skąd przepływa do palnika poprzez moduł zdalnego zapłonnika łuku – RAS 1000XT. UC 
400 XT posiada dodatkowy zewnętrzny wymiennik ciepła – HE 400XT w linii zasilającej pomiędzy zasilaczem 
a modułem zdalnego zapłonnika łuku. W urządzeniu AC 200XT z wbudowanym zapłonnikiem łuku, chłodziwo 
przepływa przez chłodzoną wodą cewkę wysokich częstotliwości, a następnie do przewodu zasilania palnika 
przymocowanego do wewnętrznego zespołu złączy palnika. Chłodziwo z palnika powraca do modułu RAS i 
przez złączkę powrotną umiejscowioną z tyłu zasilacza. W urządzeniu AC 200 XT powrót następuje do zespołu 
złączy palnika wbudowanego w moduł. Chłodziwo powracające z palnika jest kierowane przez znajdujący się 
na tylnym panelu filtr, następnie przez radiator (wewnętrzny wymiennik ciepła) oraz przez czujnik przepływu. 
Modele z linii Ultra-Cut wyposażone są także w czujnik przepływu połączony szeregowo z przełącznikiem prze-
pływu, którego zadaniem jest wykrycie obecności pęcherzyków gazu w chłodziwie. Po opuszczeniu radiatora, 
chłodziwo dostaje się do tzw. „zimnej płyty” dolnego przemiennika lub chłodzonego płynem radiatora. Chłodziwo 
przepływa przez przemiennik szeregowo i powraca do zasobnika.  Po opuszczeniu radiatora, chłodziwo dostaje 
się do tzw. „zimnej płyty” dolnego przemiennika lub chłodzonego płynem radiatora. Chłodziwo przepływa przez 
przemiennik szeregowo i powraca do zasobnika.

401 Ostrzeżenie o niskim poziomie cieczy chłodzącej

Zasobnik cieczy chłodzącej (zbiornik) posiada standardowo otwarty (suchy zbiornik) wyłącznik poziomu typu 
pływakowego, LS1. W sytuacji gdy poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku znajduje się poniżej połowy objętości 
zbiornika, zostanie  zasygnalizowana konieczność uzupełnienia poziomu płynu. Nie spowoduje to zatrzymania 
aktywnego procesu cięcia, lecz wyświetli kod 405 będący ostrzeżeniem. Niezwłocznie po zakończeniu proce-
su cięcia, urządzenie zostanie zatrzymane, nie pozwalając na uruchomienie kolejnego cyklu bez uprzedniego 
uzupełnienia poziomu chłodziwa.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Niski poziom chłodziwa
• Uszkodzony, odłączony lub zainstalowany odwrotnie wyłącznik poziomu chłodziwa.
• Uszkodzona płytka przekaźnika lub odłączone złącze J7.
• Moduł CCM wadliwy.

Rozwiązywanie problemów:

1. Upewnić się wizualnie czy wyłącznik pływakowy znajduje się poniżej poziomu chłodziwa, jeśli nie – dolać 
chłodziwa do zasobnika.

2. Sprawdzić złącze J7 na płytce przekaźnika.

a. Jeśli złącze jest podłączone prawidłowo, rozłączyć je i sprawdzić na ciągłość połączenia między stykami 
2 i 4 (styki 2 i 3 złącza J71 na samym przełączniku).

b. Jeśli pomiędzy przełącznikiem a złączem J71 nie ma ciągłości przewodności, wymienić przełącznik.

3. Jeśli ciągłość przewodności występuje na złączu J7, umieścić wiązkę z powrotem w złączu i zmierzyć 
napięcie na styku 9 i 40 przewodu taśmowego (złącze J4 płytki przekaźnika do złącza J23 modułu CCM). 
Wspólna masa występuje na płytce przekaźnika lub we/wy.

a. Styk 9 powinien przewodzić sygnał wysoki, ok. +10 do +15V. Jeśli płytka przekaźnika jest sprawna, 
przewód taśmowy ma zwarcie.
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b. Aby przetestować przewód taśmowy, odłączyć go z obu stron i zmierzyć przewodność od styku 9 do 
styków 8 i 10 na przeciwległym końcu przewodu. Obie ścieżki powinny być otwarte. Jeśli tak nie jest – 
wymienić przewód taśmowy.  W przeciwnym razie winna będzie płytka przekaźnika.

4. Jeśli 9 styk 40-stykowego przewodu taśmowego przewodził sygnał wysoki podczas kroku 3a, moduł sterujący 
CCM jest uszkodzony.

402 Niskim przepływie cieczy chłodzącej

Wyłącznik przepływu jest zainstalowany szeregowo z radiatorem, gdzie dokonuje pomiaru przepływu chłodzi-
wa powracającego z palnika. Zastosowanie wyłącznika przepływu służy dwóm celom – jeden to zapewnienie 
wystarczającego przepływu dla potrzeb ochłodzenia komponentów urządzenia, drugi – pozwala mieć pewność, 
iż elementy wymienne palnika są na swoim miejscu, co zapobiega odsłonięciu ujemnego bieguna modułu zasi-
lającego. Funkcja ta określana jest akronimem PIP („Parts in Place” - podzespoły na miejscu). Proces roboczy 
nie może się rozpocząć jeśli podzespoły palnika nie są obecne w przewidzianych dla nich miejscach. Standar-
dowo otwarty wyłącznik przepływu potrzebuje raty przepływu na poziomie 2,65 l/min +/- 10%, aby się zamknąć.

Jeśli po włączeniu i aktywacji system nie osiąga po 4 minutach odpowiedniego przepływu chłodziwa, zostanie 
zasygnalizowany kod 404. Kod 402 oznacza, iż przepływ przez urządzenie był początkowo wystarczający, lecz 
coś spowodowało jego redukcję. Poniżej lista czynników, które mogły zredukować przepływ chłodziwa podczas 
cięcia. Inne przyczyny (usterki podzespołów) – patrz kod 404.

Możliwe przyczyny wystąpienia niskiej raty przepływu:

• Zatkany filtr chłodziwa.
• Zawór upustowy chłodziwa – nieprawidłowe ustawienie lub uszkodzony. Skontaktować się z producentem 

w celu uzyskania instrukcji.
• Wadliwa pompa.
• Skręcone lub zgniecione węże zasilania lub powrotu chłodziwa skutkują zmniejszoną ratą przepływu.

Jeśli rata przepływu chłodziwa nie jest niska, lecz sygnalizowany jest kod usterki:

• Wyłącznik przepływu odłączony lub uszkodzony.
• Płytka przekaźnika.
• CCM.

Rozwiązywanie problemów:

1. Pozostająca na niskim poziomie rata przepływu może sygnalizować uszkodzony komponent lub blokadę w 
formie  zatkanego filtra lub ściśniętego węża. Możliwy jest także pomiar raty przepływu, aby sprawdzić, czy 
rzeczywiście jest niska, czy jest to usterka czujnika.

2. W pierwszej kolejności wyłączyć i włączyć urządzenie powtórnie. Jeśli rata przepływu jest wciąż na niskim 
poziomie lub uszkodzony został podzespół, wyświetlanym kodem powinien być kod 404. Przejść do odpo-
wiedniej części w celu rozwiązania problemu.

3. Jeśli po ponownym włączeniu zasilania żaden kod nie jest wyświetlany, kontynuować cięcie, aby zobaczyć 
czy ponownie się pojawi. Zapisać kiedy się pojawi, czy na przykład występuje przy palniku znajdującym 
się przy jednym końcu stołu, być może przewód jest tam ściskany? W każdym razie – przejść do części 
opisującej kod 404 w celu uzyskania większej ilości informacji.

403 Przegrzanie chłodziwa.

Czujnik temperaturowy TS1 to liniowy rezystor typu NTC przytwierdzony do mosiężnej złączki przy wylocie 
zaworu upustowego. W tym punkcie ustalane jest czy dostarczane do palnika chłodziwo ma temperaturę o war-
tości niższej od wymaganej (obecnie 75 stopni C). Radiator znajduje się w dolnej prawej części urządzenia. Za 
nim znajdują się wentylatory, które wymuszają przepływ powietrza przez radiator.  Urządzenia serii 100 i 100A 
posiadają dwa mniejsze wentylatory lub jeden większy. Urządzenia serii 300 i 400A posiadają jeden większy.

Wentylatory uruchamiają się podczas aktywnego procesu cięcia, a ich praca trwa 4 minuty po jego zakończeniu. 
Wyjątkiem jest urządzenie AC 200XT, w którym wentylatory pracują przez cały czas jego zasilania. Zewnętrzny 
wymiennik ciepła HE400 jest sterowany termostatem, włącza się więc jedynie w sytuacji gdy chłodziwo ma 
temperaturę powyżej 60 stopni C. Wyłączy się zatem po zakończeniu pracy wentylatorów.
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Możliwe przyczyny przegrzania chłodziwa.

Usterka wentylatorów chłodzących lub uszkodzony przekaźnik MC2 sterujący pracą wentylatorów.

• Żeberka radiatora zapchane nieczystościami.
• Przekroczono parametry obciążenia pracy dla urządzenia (temperatura otoczenia powyżej 40 stopni C, 

praca pod dużym obciążeniem).
• Praca przy przedmiocie znajdującym się w dużej bliskości do wylotu powietrza (prawa strona urządzenia) 

lub otwarte panele obudowy z przodu urządzenia.
• Przedłużona praca ze zdjętym dolnym prawym panelem obudowy urządzenia.
• Uszkodzona płytka przekaźnika.
• Wymień moduł CCM.

Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdzić czy z obudowy urządzenia wydmuchiwane jest powietrze. Należy pamiętać, iż poza wyjątkiem 
AC 200 XT, wentylatory pracują wyłącznie w momencie rozpoczęcia procesu cięcia i 4 minuty po jego 
zakończeniu. Konieczne może być ponowne włączenie START, aby uruchomić wentylatory na 4 minuty. 
Wymuszenie ciągłej pracy wentylatorów może nastąpić poprzez zwarcie TP2 z TP1 (uziemieniem) na płytce 
we/wy modułu CCM.

a. W przypadku używania zewnętrznego wymiennika ciepła (HE400XT - opcja dla 300A, standard dla 400A), 
sprawdzić czy wydmuchiwane jest z niego powietrze. Pamiętać, iż wentylator wymiennika HE400XT 
sterowany wyłącznikiem termicznym rozpoczyna pracę wyłącznie gdy temperatura chłodziwa przekro-
czy 60 stopni C i podczas pracy wentylatorów wewnętrznych. Jeśli urządzenia linii 100 i 200A zostały 
wyposażone w dwa wentylatory należy sprawdzić równoczesną pracę obydwu weryfikując czy z dołu i z 
góry obudowy urządzenia wydmuchiwane jest powietrze. Możliwe jest użycie lusterka rewizyjnego, jako 
iż wentylatory są trudno dostrzegalne w urządzeniu.  Uważać, aby nie zetknąć lusterka lub własnych rąk 
z łopatkami wentylatora.

2. Wentylatory zasilane są napięciem 230 VAC. Napięcie o wartości 230 VAC przykładane jest do wentylato-
rów poprzez przekaźnik sterujący MC2 (poza AC 200XT, w którym wentylatory zasilane są bezpośrednio 
sygnałem z uzwojenia pierwotnego T1 poprzez J13).
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3. Sprawdzić na obecność 230 VAC na każdym złączu wentylatorów J72 i J73. Sygnał może także zostać 
zmierzony na złączu J70 tylnego panelu (dla wentylatora HE400XT).

a. Jeśli wentylatory nie otrzymują sygnału 230 VAC, sprawdzić obecność 24 VAC na cewce MC2. Jeśli 
obecne, a styki przekaźnika nie są zamknięte – jest on uszkodzony. Uwaga, sygnał płynący przez cewkę 
jest przekształcany, zmierzenie przewodności nawet sprawnej cewki jest niemożliwe.

b. Jeśli napięcie 24 VAC nie jest obecne na cewce MC2, sprawdzić czy dioda D24 na płytce przekaźnika 
świeci. Jeśli tak, płytka przekaźnika powinna przesyłać sygnał 24 VAC, w przeciwnym razie jest uszko-
dzona.
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c. Jeśli dioda D24 nie świeci, zmierzyć sygnał na płytce we/wy modułu CCM pomiędzy TP2 i wspólnym 
TP1. Sygnał powinien mieć niską, bliską zeru wartość. Jeśli nie – CCM jest prawdopodobnie uszkodzony. 
Zewrzeć TP2 (płytka we/wy) z TP1. Jeśli wentylatory się uruchomią – wymienić CCM.

d. Jeśli zwarcie TP2 z TP1 nie spowoduje rozpoczęcia pracy wentylatorów, oznacza to usterkę płytki prze-
kaźnika lub 19 styku 40-stykowego przewodu taśmowego. 

404 System chłodzenia ciekłego nie gotowy

Po przyłożeniu zasilania do systemu z aktywowanym modułem plazmy zewnętrznej oraz włączonym zasilaniem 
plazmy (przełącznik na 2010 lub TSC 3000), zakładając iż w zasobniku znajduje się wystarczająca ilość chłodziwa, 
po kilku testach wstępnych trwających 15-20 sekund (patrz część 4 instrukcji zawierająca szczegóły sekwencji 
rozruchowej), pompa chłodziwa rozpocznie pracę. Chłodziwo będzie pompowane przez system. Rata przepływu 
chłodziwa zmierzona będzie przez wyłącznik przepływu FS1 umiejscowiony w przewodzie powrotnym układu 
chłodzenia palnika tuż przed radiatorem (patrz schemat instalacji chłodzącej). Jeśli rata przepływu nie osiągnie 
wartości co najmniej 2,8 l/min w ciągu 4 minut, zasygnalizowany będzie kod 404. Powodem zaprojektowania 
tego 4 minutowego okresu w przypadku nowych, nienapełnionych systemów, zwłaszcza tych wyposażonych w 
długie przewody palnikowe jest konieczność odczekania na całkowite napełnienie wszystkich przewodów, węży, 
radiatorów i zimnych płyt chłodziwem. Może zaistnieć konieczność dolania chłodziwa. W przypadku systemów 
już wykorzystanych w zastosowaniach roboczych, ustalenie prawidłowego przepływu zajmuje jedynie kilka 
sekund. W każdym razie przed sygnalizacją usterki 404 pompa będzie pracowała przez okres około 4 minut.

Najpierw ustalić, czy silnik pompy pracuje i czy w układzie pompowane jest chłodziwo. Po zdjęciu dolnego 
prawego panelu obudowy dotknąć znajdującej się wewnątrz urządzenia pompy i sprawdzić obecność wibracji 
sygnalizujących pracę silnika. Sprawdzić przezroczyste przewody z chłodziwem i upewnić się że są całkowi-
cie wypełnione płynem. Na tylnej ściance zasobnika znajdują się dwie złączki odcinków wężowych instalacji 
chłodzącej. Górna złączka wykorzystywana jest przez instalację powrotną systemu. Zdjąć pokrywę modułu 
napełniania zasobnika chłodziwa. Ze złączki powinien wypływać stosunkowo silny strumień chłodziwa. Dolna 
złączka biegnie od zaworu upustowego pompy. Jeśli pompa działa prawidłowo, pewna ilość chłodziwa może 
wypływać także z tej złączki. Jeśli opisywane złączki znajdują się poniżej poziomu chłodziwa, konieczne może 
być spuszczenie nieco płynu, aby to zobaczyć. Jeśli silny strumień wypływa z dolnej złączki (zawór upustowy), 
lecz nic nie wypływa za złączki górnej, prawdopodobnie układ jest zablokowany w jakimś miejscu.

Powody wystąpienia usterki 404 (chłodziwo nie płynie):

• W nowych instalacjach, czynnik chłodzący nie dotarł do wszystkich przewodów systemu. Jeśli potrzeba, 
dolać więcej chłodziwa, włączyć i wyłączyć urządzenie, aby ponownie uruchomić pompę i licznik 4-mi-
nutowego okresu.

• Przewody zasilający i powrotny instalacji chłodzącej zostały zamienione ze sobą. Zawór zwrotny na linii 
powrotnej chłodziwa palnika zapobiega odwróceniu przepływu.

• Odłączono elementy palnika lub podłączono elementy nieprawidłowe, zatem zawór zwrotny palnika nie 
pozwala na przepływ chłodziwa.

• Odcinek rurowy chłodziwa palnika został uszkodzony lub element przedłużający odcinek rurowy (jeśli 
wymagany) jest nieobecny.

• Silnik pompy nie dostaje zasilania.
• Usterka pompy / silnika.
• Zawór upustowy uszkodzony lub nieprawidłowo wyregulowany

Uszkodzony odcinek rurowy chłodziwa

W górny koniec odcinka rurowego instalacji chłodzącej wbudowano zawór zwrotny. Jeśli kaseta z elementami 
wymiennymi nie została zainstalowana, odcinek rurowy chłodziwa z mechanizmem sprężynowym jest w pełni 
rozciągnięty zamykając zawór zwrotny i zapobiegając wyciekowi chłodziwa:

Zainstalowane elementy wymienne wpychają odcinek rurowy do środka, otwierając przy tym zawór zwrotny i 
umożliwiając przepływ chłodziwa. Zakończenie odcinka rurowego chłodziwa wyposażone jest w styczniki umoż-
liwiające kontakt z wnętrzem elektrody i pozwalają na przepływ chłodziwa przez otwory pomiędzy stycznikami.

Styczniki mogą zostać zagięte lub złamane, jeśli nie zostanie zachowana ostrożność podczas nieobecności 
kasety z elementami wymiennymi. Jeśli styczniki zostaną zagięte lub złamane, będą zwierać odcinek rurowy 
instalacji chłodzącej, uniemożliwiając kasecie z elementami wymiennymi wsunięcie odcinka do wewnątrz na 
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tyle, aby możliwe było otwarcie zaworu zwrotnego, co w rezultacie spowoduje brakiem przepływu chłodziwa. 
Zespół odcinka rurowego instalacji chłodzącej może zostać wymieniony niezależnie od głowicy palnika.

Niektóre z elementów wymiennych wymagają zastosowania przedłużenia odcinka rurowego. Brak tego odcinka 
nie pozwoli na otwarcie zaworu powrotnego.

Art # 12312PL
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Brak zasilania silnika pompy

Silnik pompy zasilany jest sygnałem 230 VAC sterowanym przez przekaźnik MC3. Przez pierwsze 4 minuty po 
włączeniu urządzenia i przed wyświetleniem usterki o błędzie 404, przeprowadzić pomiar obecności sygnału 
230VAC na złączu zasilającym silnika J16 – styki 1 do 3.

a. Jeśli silnik pompy nie otrzymuje sygnału 230 VAC, sprawdzić obecność 24 VAC na cewce MC3.  Jeśli 
obecne, a styki przekaźnika nie są zamknięte – jest on uszkodzony.  Uwaga, sygnał płynący przez cewkę 
jest przekształcany, zmierzenie przewodności nawet sprawnej cewki jest niemożliwe.

b. Jeśli napięcie 24 VAC nie jest obecne na cewce MC3, sprawdzić czy dioda D27 na płytce przekaźnika świeci.  
Jeśli tak, płytka przekaźnika powinna przesyłać sygnał 24 VAC, w przeciwnym razie może być uszkodzona. 
Zmierzyć na obecność sygnału 24 VAC na J9-6 do J9-12 na płytce przekaźnika. Jeśli sygnał 24 VAC jest 
obecny, a dioda D27 jest podświetlona, płytka przekaźnika lub wiązka przewodów są uszkodzone.

c. Jeśli dioda D27 nie świeci, zmierzyć sygnał na płytce we/wy modułu CCM pomiędzy TP3 i wspólną TP1.  
Sygnał powinien mieć niską, bliską zeru wartość.  Jeśli nie – CCM jest prawdopodobnie uszkodzony.  Ze-
wrzeć TP3 (płytka we/wy) z TP1.  Jeśli pompa się uruchomi – wymienić CCM.

d. Jeśli zwarcie TP3 z TP1 nie spowoduje rozpoczęcia pracy wentylatorów, oznacza to usterkę płytki przekaź-
nika lub 13 styku 40-stykowego przewodu taśmowego.
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Chłodziwo płynie, lecz rata przepływu jest mniejsza niż wymagane minimum:

Przetestować i przeprowadzić regulację pompy/zaworu upustowego:

Test ten pozwala na zmierzenie ciśnienia „zatkania” lub ciśnienia zablokowanego przepływu przy złączce 
instalacji chłodzącej umieszczonej na tylnym panelu. Test przeprowadzić wyłącznie po uprzednim całkowitym 
napełnieniu systemu chłodzenia, tzn. po tym, jak dotarł on do każdego elementu instalacji i w większości jest 
wolny od pęcherzyków gazu. Test wymaga użycia manometru ciśnieniowego o złączu w standardzie #6 JIC.
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Manometr musi być w stanie wytrzymać ciśnienie rzędu przynajmniej 173 PSI. Odłączyć wąż zasilający insta-
lację chłodzącą i podłączyć w to miejsce manometr. W odniesieniu do urządzenia Auto-Cut 200 XT podłączyć 
manometr w gniazdo przewodu zasilającego chłodziwem zespół palnika. Złącze to jest typu #5 JIC.

UWAGA:

Nie próbować włączać manometru w linię instalacji i nie blokować przepływu zaginając lub ściskając 
odcinki węży. Całkowite zablokowanie przepływu jest bardzo trudne, a jakiekolwiek ilości chłodziwa 
przedostające się przez taką blokadę spowodują nieprawidłowe dostrojenie śruby regulacyjnej.

Włączyć urządzenie. Użytkownik ma 4 minuty na przeprowadzenie testu/regulacji, zanim system zasygnalizuje 
usterkę przepływu chłodziwa. Jeśli tak się stanie, możliwe jest ponowne zrestartowanie urządzenia, co pozwoli 
na zyskanie kolejnych 4 minut. 

1. Wartość ciśnienia na manometrze powinna zbliżać się do 173 (170-175) PSI. Jeśli tak jest – zawór upu-
stowy i pompa działają prawidłowo.

2. Jeśli ciśnienie jest mniejsze niż 173 PSI, dokręcić śrubę regulacyjną w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aby podnieść wartość ciśnienia. Jeśli zmiana wartości ciśnienia możliwa jest przy 
pomocy regulacji śrubą, lecz osiągnięcie wartości 173 PSI jest niemożliwe, możliwe iż pompa uległa 
uszkodzeniu lub jest zużyta. Jeśli wartość ciśnienia nie ulega zmianie wraz z ruchem śruby regulacyjnej, 
możliwe iż zawór upustowy uległ uszkodzeniu.

3. Jeśli wartość ciśnienia wynosi powyżej 173, zredukować ją poprzez obrót śruby regulacyjnej w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Test przepływu cieczy chłodzącej:

W uzupełnieniu do testu ciśnienia lub zamiast niego jeśli nie dysponujemy manometrem, określić czy rata 
przepływu powracająca z palnika (przepływ przez FS1) jest większa niż wymagane minimum. Przy wyłączo-
nym urządzeniu, odłączyć przewód powrotny od tylnej ścianki zasilacza. Umieścić jego koniec w pojemniku o 
znanej pojemności. Włączyć urządzenie i pozwolić na dokładnie 30-sekundową pracę pompy. Pompa powinna 
przepompować przynajmniej 1,4 litra. Użyć większego pojemnika w przypadku gdy przepompowana ilość jest 
większa i wypływa z pojemnika.

Jeśli rata przepływu jest niższa od wartości 0,75 gpm:

• Skontrolować na obecność ograniczeń, takich jak ostro zagięte przewody lub elementy uciskające węże 
instalacji chłodzącej lub przewody palnika.

• Inne przyczyny: nieprawidłowe ustawienie zaworu upustowego (ktoś przestawił śrubę regulacyjną) – patrz 
powyższa część test ciśnieniowy/regulacja

• Zużyte podzespoły pompy (zwłaszcza w przypadku starszych urządzeń).
Przepływ chłodziwa jest prawidłowy lecz system nie go wykrywa wskutek uszkodzonych podzespołów:

• Wyłącznik przepływu FS1 odłączony lub uszkodzony.
• Płytka przekaźnika.
• CCM.

Uszkodzony przełącznik przepływu FS1 – przełącznik wyposażany jest w około 30-centymetrowej długości 
przewód i złącze do podłączenia 3-żyłowej wiązki przewodu. Wiązka mogła zostać odłączona przy jednym z 
końców: J74 lub J5 na płytce przekaźnika.

Uszkodzony wyłącznik przepływu. Wyłącznik, który jest normalnie otwarty i zamyka się przy przekroczeniu 
przez ratę przepływu wartości 0,74 gpm, mógł zostać otwarty. Najłatwiejszym miejscem pomiaru wyłącznika jest 
złącze wiązki J5, która wpinana jest do płytki obwodu pilotującego. Zakładając, iż poprzednio ustalono, że rata 
przepływu jest wystarczająca, odłączyć wiązkę złącza J5 od płytki układu pilotującego, uruchomić urządzenie, 
aby rozpocząć przepływ chłodziwa i zmierzyć na ciągłość pomiędzy dwoma stykami wiązki J5.

• W przypadku jeśli nie ma ciągłości przewodności, albo przełącznik jest otwarty, albo wiązka pomiędzy J5 
i J74 przy przełączniku przepływu FS1 jest otwarta.

• Jeśli zachowana jest ciągłość pomiędzy stykami J5 przy wystarczającej wartości przepływu cieczy chło-
dzącej, uszkodzone mogą być zarówno płytka przekaźnika jak i moduł CCM.
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• Płytka przekaźnika
• CCM 

405 Ostrzeżenie o niskim poziomie cieczy chłodzącej

Jeśli poziom chłodziwa staje się niski podczas cięcia, natychmiastowe zatrzymanie procesu nie jest koniecz-
ne, jako iż w systemie wciąż znajduje się wystarczająca ilość chłodziwa, aby go kontynuować. Kod E405 jest 
wyświetlany jako ostrzeżenie. Po zatrzymaniu procesu cięcia i w przypadku jeśli poziom chłodziwa jest wciąż 
za niski, kod wyświetlanej usterki zmieni się na E401 w celu zapobieżenia rozpoczęciu kolejnego cięcia.  Patrz 
część opisująca postepowanie w przypadku wystąpienia błędu o kodzie 401, aby usunąć usterkę.

406 Ostrzeżenie o niskim przepływie cieczy chłodzącej

W uzupełnieniu do wyłącznika przepływu chłodziwa jednostki serii Ultra-Cut XT wyposażone zostały w turbinowy 
czujnik przepływu FL1, określany w schemacie instalacji jako „czujnik pęcherzyków”, z wyjściem impulsowym 
dokładnie mierzącym ratę przepływu chłodziwa oraz mający zdolność wykrywania pęcherzyków gazu w chło-
dziwie. Udowodniono, iż pęcherzyki gazu pojawiające się w chłodziwie wskutek wadliwych uszczelnień złączek 
palnika i węży wydatnie skracają trwałość eksploatacyjną elementów wymiennych. Wyświetlany kod stanowi 
ostrzeżenie - nie uniemożliwia procesu cięcia, lecz jeśli się utrzymuje - zbadać przyczyny.

407 Przegrzanie chłodziwa wskutek nadmiernej temperatury otoczenia

Jak opisano w części poświęconej kodom 259-264, moduł CCM mierzy temperaturę otoczenia przy pomocy 
czujnika TS2 i – podobnie jak w przypadku przemienników – jeśli temperatura chłodziwa jest nadmierna, w 
pierwszej kolejności należy sprawdzić temperaturę otoczenia. Jeśli jej wartość przekracza 40 stopni C, uznajemy 
to za przyczynę przegrzania chłodziwa. Oczywistym rozwiązaniem kwestii będzie obniżenie tej temperatury lub 
zmniejszenie obciążenia jakiemu poddawane jest urządzenie.

Innym wytłumaczeniem jest uszkodzenie obwodu pomiaru temperatury otoczenia, pozwalającego na przegrzanie 
się chłodziwa. W takim przypadku przejść do części opisującej kod 403 w celu ustalenia powodów przegrzewa-
nia się chłodziwa, a także części dla kodów 259-264 w celu ustalenia przyczyn usterek obwodu czujnika TS2

Kody grupy 5 odnoszą się do błędów komunikacji z magistralą CANBUS (światłowodową)

501 Usterka sygnału zwrotnego magistrali CANBUS

Moduł CCM komunikuje się z układem sterowania przepływem gazu (za wyjątkiem GCM 1000 XT) za pomo-
cą przewodu światłowodowego wykorzystując protokół CANBUS. Moduł CCM poszukuje sygnału od układu 
sterowania przepływem gazu (GCM 2010 lub DMC) płynącego światłowodem. Nie wykrywa żadnego sygnału. 
Komunikacja z DPC, która przekazywana jest przez DMC uruchamia odmienny kod 301, jeśli są z nią problemy.

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki:

• Układ sterowania przepływem gazu GCM 1000 XT (Auto-Cut 300XT) nie posiadający światłowodu z 
problemem Basic ID.

• Problem z magistralą CANBUS / światłowodem biegnącym do GCM 2010 lub DMC (podzespół DFC 3000).
• Uszkodzony przewód sterujący do DMC lub GCM 2010.
• Układ sterowania przepływem gazu (DMC lub GCM 2010) płyty głównej – spalony bezpiecznik lub uszko-

dzony.
• Płytka zasilacza DMC – spalony bezpiecznik lub uszkodzona.
• Moduł CCM wadliwy.

Rozwiązywanie problemów:

1. Moduł GCM 1000XT (także nazywany Prostym układem sterowania przepływem gazu) nie wykorzystuje 
komunikacji światłowodowej (z protokołem CANBUS). Zworka obecna na stykach 8 i 9 złącza J56 układu 
sterowania przepływem gazu powoduje przesłanie sygnału „Basic ID” informującego CCM, iż w systemie nie 
jest obecna magistrala światłowodowa. Jeśli obwód został w dowolnym punkcie przerwany (przewód układu, 
styki złączy, podłączenie od tylnego panelu GCM, J55 do J26 modułu CCM, moduł CCM będzie spodziewał 
się podłączenia magistrali CANBUS, tak więc jej brak będzie sygnalizowany błędem.

2. DFC 3000. Jeśli obwód sterowania przepływem gazu nie jest zasilany, nie będzie brał udziału w procesie 
komunikacji. Sprawdzić na obecność zasilania układu sterowania przepływem gazu.
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a. W przypadku wykorzystywania funkcji Auto Gas (DFC3000) z modułami DMC i DPC, jeśli płyta główna 
modułu DMC nie jest zasilana, zielona dioda umieszczona na przednim panelu modułu nie będzie pod-
świetlona. Płyta główna otrzymuje kilka sygnałów napięciowych od płytki swojego niezależnego układu 
zasilającego. Dla potrzeb komunikacji niezbędny jest sygnał o wartości +5V. Kiedy do płyty głównej 
dociera napięcie +5V, zielona dioda D17 zostaje podświetlona (pierwsza z lewej).

b. Płyta zasilacza modułu DMC posiada kilka niebieskich diod LED, które zostają podświetlone podczas 
zasilania. Jeśli żadna z tych diod nie jest podświetlona, sprawdzić czy przewód sterujący podłączony 
jest do umieszczonego na tylnym panelu zasilacza plazmy rozłącznika obwodu CB2, który może być 
rozłączony, co jest równoznaczne i istnieniem zwarcia w obwodzie.

c. Zasilacz modułu DMC, który dostarcza kilkanaście sygnałów do urządzenia, może nie przesyłać jednego 
lub kilku z nich, lecz wciąż podświetlać kilka z niebieskich diod LED. Sprawdzić na obecność sygnałów 
napięciowych.

3. GCM 2010.  

4. Błędy komunikacji protokołu CANBUS / światłowodowej mogą być trudne do usunięcia, zwłaszcza jeśli 
występują okresowo. Patrz część „Testowanie światłowodu” poniżej. Elementy na które zwrócić uwagę:

a. Złącza na końcach przewodu światłowodowego nie zablokowane w pozycji roboczej.

b. Przewód jest uszkodzony lub zgięty pod ostrym końcem. Taka sytuacje nie powinna mieć miejsca, jeśli 
światłowód umieszczony został wewnątrz obudowy w ochronnym wężu, który z kolei został odpowied-
nio przytwierdzony mocowaniami odpornymi na naprężenia – nie zawsze takie rozwiązania były jednak 
stosowane.

c. Brud zgromadzony wokół końcówek przewodu światłowodowego lub w gniazdach nadajnika/odbiornika, 
w którym umieszczany jest przewód. Przedmuchać ostrożnie strumieniem suchego sprężonego powietrza 
(wykorzystywanego do czyszczenia optyki aparatów fotograficznych).

d. Nadmierne zakłócenia elektryczne. Choć światłowód jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, 
mogą one zakłócać pracę układów znajdujących się po obu stronach. Sprawdzić czy połączenia uziemia-
jące są podłączone zgodnie z instrukcją, są czyste i solidne. Sprawdzić rezystancję pręta uziemiającego 
(po odłączeniu od niego wszystkich przewodów). Wartość rezystancji mogła ulec zwiększeniu wskutek 
warunków pogodowych. Patrz instrukcje zamieszczone w podręczniku instalacji plazmy.

e. Uszkodzony nadajnik/odbiornik lub jakikolwiek inny obwód modułu CCM lub układu sterowania przepły-
wem gazu. W przeciwnym razie wymienić układ sterowania przepływem gazu lub moduł CCM (lub oba 
naraz).

Test nadajnika/odbiornika. Para nadajnik/odbiornik znajduje się na płytce drukowanej, a sam przewód światło-
wodowy wygląda w następujący sposób:

Art # 12314

Testowanie światłowodu: 

Uwaga: przewód światłowodowy posiada czarne zakończenie z jednej strony i niebieskie z drugiej. Podświetlić 
przewód jasnym światłem z jednej strony – światło powinno być widoczne na drugim końcu przewodu. Dowodzi to 
iż światło jest w stanie wędrować przez przewód, nie oznacza to jednak, iż jego strumień jest dostatecznie silny.

CCM jest głównym modułem komunikacji urządzenia. Moduł przesyła sygnał, następnie oczekuje sygnału 
zwrotnego od modułu sterowania przepływam gazu (GCM). Moduł GCM nie emituje sygnałów samodzielnie, 
jedynie w odpowiedzi na żądanie wysłane przez CCM.

Czarny koniec przewodu światłowodowego umieszczony jest w szarym gnieździe nadajnika na płytce druko-
wanej. Drugi koniec przewodu jest niebieski i umieszczony jest w czarnej obudowie odbiornika.

Kilka sekund po włączeniu zasilania i rozpoczęciu pracy przez pompę, moduł CCM podejmie próbę ciągłego 
transmitowania sygnałów trwającą pewną chwilę. Odłączyć przewód od gniazda modułu CCM i sprawdzić 
obecność pulsującego czerwonego światła nadajnika LED układu CCM. Nadajnik może zaprzestać pracy 
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przez chwilę, przed ustaleniem iż został uszkodzony, włączyć i wyłączyć urządzenie. Jeśli sygnał świetlny nie 
jest obecny sprawdzić pozostałą parę nadajnik/odbiornik. Jeśli żaden z nich nie emituje pulsującego światła, 
problem tkwi w module CCM.

Jeśli przynajmniej jeden z nadajników emituje sygnały świetlne, umieścić przewód z powrotem w tym gnieździe, 
następnie w niebieskim końcu światłowodu (odłączonym) przy układzie sterowania przepływem gazu powinno 
być widoczne czerwone pulsujące światło.

Nadajnik układu sterowania przepływem gazu nie emituje sygnałów świetlnych poza sytuacją, w której odpo-
wiada na żądanie wysłane przez CCM, dostrzeżenie impulsów świetlnych emitowanych przez GCM będzie 
więc niemożliwe. Jeśli jednak obrócimy złącze o 90 stopni i umieścimy niebieski koniec przewodu do gniazda 
odbiornika (czarnego), pozostawiając nadajnik w stanie otwartym, moduł GCM powinien otrzymać to żądanie 
od modułu CCM i podświetlać okresowo swój nadajnik (szara obudowa) w odpowiedzi. Jeśli tak się nie dzieje, 
problem tkwi w płytce modułu GCM, zakładając iż doprowadzono do niej napięcie.

Nawet jeśli widoczne jest czerwone światło wychodzące z końca GCM światłowodu, możliwe jest nagromadzenie 
zanieczyszczeń na nadajniku, odbiorniku, na końcach przewodu, lub że sam światłowód uległ uszkodzeniu i że 
światło, choć jest widoczne, nie cechuje się wystarczającym natężeniem dla poprawnego odczytu przez moduł 
GCM. Jeśli wszystkie działania opisane powyżej nie przyniosą rezultatu wymienić przewód światłowodowy, 
moduł CCM i płytkę GCM.

502 Wyłączenie magistrali CANBUS wskutek nadmiernej ilości błędów.

Patrz kod 501 – rozwiązywania usterek magistrali CANBUS.

503 Patrz kod 501 – rozwiązywania usterek magistrali CANBUS.

Jest to jedynie ostrzeżenie – nie zamyka systemu lecz jego sygnalizacja prawdopodobnie wkrótce spowoduje 
zamknięcie systemu (kod 502). Rozwiązanie usterki analogiczne do błędu nr 501.

504 Kod zarezerwowany do przyszłego wykorzystania

Nie powinien wystąpić, lecz ewentualne wystąpienie będzie miało związek z podzespołem EMI.  Skontaktuj się 
z działem obsługi klienta.

Kody grupy 6 odnoszące się do modułu sterującego CCM oraz aktualizacji oprogramowania. 
Jedynym wyjątkiem będzie tutaj kod 619 odnoszący się do usterki wyłącznika przepływu 
czynnika chłodzącego FS1.

601-611 Różne błędy wewnętrzne płytki procesora modułu CCM. 

Większość tego typu usterek może być rozwiązana przez ponowne włączenie zasilania urządzenia, jeśli jednak 
problem powraca jedynym rozwiązaniem okazać się może wymiana samego modułu CCM. Wyjątki:

1. 603 - jest to jeden z zamkniętych kodów pochodzących z produktów opracowywanych na wcześniejszym 
etapie. Kod nie jest używany, nie powinien więc nigdy wystąpić. W odmiennej sytuacji skontaktować się z 
centrum obsługi klienta.

2. 607 – nadmierna temperatura procesora. Błąd może wystąpić w przypadku gdy temperatura powietrza w 
miejscu lokalizacji modułu CCM jest zbyt wysoka. Spróbować otworzyć górny panel obudowy urządzenia, 
dostarczyć nieco powietrza do wnętrza, w celu jego ochłodzenia. Jeśli nie przyniesie to rezultatu lub tem-
peratura otoczenia nie była zbyt wysoka – wymienić moduł CCM.

3. Kod 611 sygnalizowany jest z różnych przyczyn. Większość z nich wymaga wymiany CCM. Jedną z przyczyn 
może jednak być zworka programowa na płytce procesora (poniżej płytki tłumienia zakłóceń statycznych) 
pozostawiona w pozycji PROG. Jest to ustawienia fabryczne wykorzystywane podczas wstępnego progra-
mowania urządzenia. Ustawienie to nigdy nie powinno być wykorzystywane w warunkach normalnej pracy 
urządzenia. Ustawienie to NIE jest wykorzystywane do aktualizacji kodu oprogramowania. Jeśli jednak 
położenie zworki zostało przez kogoś zmienione, rezultatem będzie sygnalizacją błędu 611.

612 Usterka zasilania portu USB.

Port USB dostarcza zasilania o wartości +5V do niektórych urządzeń USB, takich jak pamięci typu flash (pendri-
ve, karty pamięci) wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania urządzenia. Napęd typu flash jest jedynym 
urządzeniem, które obecnie wykorzystuje opisywany port USB. Usterka wykrywa brak lub niską wartość napięcia 
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doprowadzonego do portu. Może to oznaczać zwarcie wewnątrz napędu typu flash lub wewnątrz innego urzą-
dzenia, które cechuje się zbyt wielkim poborem mocy, której wartość przekracza wartości graniczne ustalone 
dla modułu zasilającego USB.

Spróbować dołączyć pamięć innego typu, lub jeśli pamięć wymienna była sprawna (działała z komputerem) - 
wymienić moduł CCM.

613 Usterka tworzenia rejestru zdarzeń USB

Podczas aktualizacji oprogramowania modułów CCM, DMC lub DPC z dysków wymiennych, tworzony jest plik 
rejestru zdarzeń o nazwie CCM_LOG.TXT, w którym zapisane zostają wyniki procesu aktualizacji, włączając 
w to jakiekolwiek zaistniałe problemy. Jeśli plik ten nie może zostać utworzony, sygnalizowany jest błąd 613. 
Problem może sprowadzać się do samego urządzenia pamięci wymiennej, na którym zapisano uprzednio zbyt 
wielką liczbę innych plików lub problem z formatem urządzenia, który może nie być rozpoznawany przez CCM. 

1. Spróbować zapisać plik rejestru zdarzeń na innym, najlepiej niezapisanym dysku wymiennym.

2. Inna możliwość to zapisanie wszystkich istniejących plików dysku wymiennego na dysku na komputerze, 
a następnie usunięcie ich z dysku wymiennego. Następnie skopiować na dysk wymienny wyłącznie pliki 
wymagane do aktualizacji systemu.

3. Jeśli powyższe rozwiązanie nie przyniesie rezultatu, sprawdzić czy pliki aktualizacyjne zostały skopiowane 
w bezpieczne miejsce i sformatować dysk wymienny, co spowoduje jego całkowite wyczyszczenie. Po 
sformatowaniu skopiować na niego wyłącznie pliki konieczne do aktualizacji systemu

614 Brak pliku USF

Obecność pliku VTCCMFW.USF wymagana jest na dysku wymiennym łącznie z obecnością plików programo-
wych podczas aktualizacji systemu. Jeśli plik jest nieobecny lub uszkodzony, zostanie zasygnalizowana usterka 
b614. Litera „b” sygnalizuje, iż błąd został wygenerowany raczej przez program sekwencji startowej niż przez 
kod programowy samej aplikacji.  Każda nowa wersja zaktualizowanych plików programowych zawiera nowy 
plik VTCCMFW.USF. Nawet pomimo tej samej nazwy pliku każdorazowo wymagana jest nowa jego wersją 
dołączana do nowego kodu aplikacji. 

1. Zapisać prawidłowy plik VTCCMFW.USF na dysku wymiennym.

2. Jeśli na dysku znajduje się już odpowiednia wersja pliku VTCCMFW.USF możliwe, iż błąd tkwi w samym 
dysku wymiennym. Wypełnić zalecenia dla kodu 613.

615-617 Brak pliku aktualizacji dla CCM, DPC lub DMC

Pliki program aktualizacyjnego dla CCM, DMC i DPC mogą być aktualizowane poprzez port USB zasilacza 
plazmy.  Moduł GCM2010 jest aktualizowane w inny sposób. W przypadku urządzenia wyposażonego w moduł 
GCM 2010, CCM może wciąż zostać zaktualizowany przy pomocy USB.  Pliki aktualizacyjne systemu zapisy-
wane są w formacie Cx_x_0.S (CCM); Mx_x_0.S (DMC) oraz Px_x_0.S (DPC).

Jeśli program startowy odnajdzie 3 urządzenia CCM, DMC oraz  DPC podłączone do magistrali CANBUS, 
lecz wykryje także iż nie wszystkie pliki aktualizacyjne znajdują się na dysku pamięci wymiennej, przeprowadzi 
aktualizację tych modułów, których pliki są obecne, zasygnalizuje jednak nieobecność jednego lub większej 
liczby plików dla urządzeń (615 dla CCM, 616 dla DMC, 617 dla DPC).

Spróbować dołączyć pamięć innego typu, lub jeśli pamięć wymienna była sprawna (działała z komputerem) - 
wymienić moduł CCM.

Niniejsza część kończy zbiór informacji dotyczących zaawansowanego rozwiązywania problemów.



 AUTO-CUT 300 XT

Instrukcja 0-5290PL       ZAŁĄCZNIK  A-79   

ZAŁĄCZNIK 18:  HISTORIA PUBLIKACJI
Pokrycie Data    Rev Zmiany(s)
17 Kwiecień 2013 AA Wydanie pierwsze
2 Lipie 2013 AB Zaktualizowano część 3 informacje o V-D do instalacji sterownika na wysokości  
    ECOB2488
16 Styczeń 2014 AC Zaktualizowano wiele elementów, tekst sztuki i w instrukcji obsługi. Dodane   
   Zaawansowane rozwiązywanie problemów instalacyjnych i schematy do dodatku  
   za ECOB2552.



 © 2012 Victor Technologies International, Inc. www.firepower.com Wydrukowano w Anglii

AMERYKA PÓŁNOCNA I 
POŁUDNIOWA
Denton, TX USA
USA obsługa klienta
Tel 1-800-426-1888 (język angielski)
Faks:  1-800-535-0557 (język angielski)
Międzynarodowy obsługa klienta
Tel 1-940-381-1212
Faks:  1-940-483-8178

Miami, FL USA
Biuro sprzedaży, Ameryka Łacińska
Tel 1-954-727-8371
Faks:  1-954-727-8376

Oakville, Ontario, Kanada
Kanada obsługa klienta
Tel 1-905-827-4515
Faks:  1-800-588-1714 (język angielski)

EUROPA
Chorley, Wielka Brytania
Obsługa klienta
Tel +44 1257-261755
Faks:  +44 1257-224800

Mediolan, Włochy
Obsługa klienta
Tel +39 0236546801
Faks:  +39 0236546840

AZJA i PACYFIK
Cikarang, Indonezja
Obsługa klienta
Tel 6221-8990-6095
Faks:  6221-8990-6096

Rawang, Malezja
Obsługa klienta
Tel +603 6092-2988
Faks:  +603 6092-1085

Melbourne, Australia
Australia obsługa klienta
Tel 1300-654-674 (język angielski)
Tel 61-3-9474-7400
Faks:  61-3-9474-7391
Międzynarodowy
Tel 61-3-9474-7508
Faks:  61-3-9474-7488

Szanghaj, Chiny
Biuro sprzedaży
Tel +86 21-64072626
Faks:  +86 21-64483032
Singapur
Biuro sprzedaży
Tel +65 6832-8066
Faks:  +65 6763-5812

USA obsługa klienta: 800-426-1888 / FAXS 800-535-0557  
Kanada obsługa klienta: 905-827-4515 / FAXS 800-588-1714
Międzynarodowy obsługa klienta: 940-381-1212 / FAXS 940-483-8178

I N N O W A C J E  K S Z TA Ł T U J Ą C E  Ś W I AT ™
T E C H N O L O G I E S ™




