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Керівництво з експлуатації 

 
Дане Керівництво з експлуатації (далі Керівництво) є об’єднаним документом з паспортом 

інверторного зварювального апарату Techmics (далі апарат)  та поширюється на моделі Techmics 
165 MMA/185 MMA/205 MMA/240 MMA. 

Керівництво є невід’ємною частиною апарату і поставляється виробником в комплекті з 
апаратом користувачу. 

Керівництво містить опис, технічні характеристики, правила  безпеки, гарантії виробника та 
інші відомості, необхідні для правильної експлуатації апарату користувачем.  

Викладені в даному Керівництві вимоги і правила є обов’язковими при виконанні зварюваних 
робіт. 

З метою запобігання нещасних випадків, забезпечення безпеки, особливу увагу необхідно 
звернути на значення  попереджувальних знаків, які наведені в даному Керівництві з експлуатації. 

ТОВ «ТехМік» залишає за собою право внесення змін в конструкцію апарату, які не 
відображені в даному Керівництві з експлуатації, не змінюючи його функціональні можливості і не 
погіршуючи технічні характеристики. 

ТОВ «ТехМік» не несе відповідальності за наслідки, які виникли по причині порушення вимог і 
правил, які викладені в даному Керівництві і позбавляє користувача права на отримання гарантії. 

 
 

УВАГА! 

 

Перед початком роботи обов’язково ознайомтесь з даним Керівництвом 
з експлуатації та правилами техніки безпеки, які наведені в ньому. 

 
Якщо у Вас з’являться питання щодо введення пристрою в експлуатацію, режиму роботи, 

технічного обслуговування, особливостей місця використання або цілей застосування на які не 
може дати відповідь наш торговий партнер, ви можете звернутися за електронною адресою 
service_svarka@rivne.com у відділ технічної підтримки виробника або безпосередньо за адресою 
виробника: м. Рівне вул. Курчатова 18ж.  

 
 

Декларація про відповідність 
 

ТОВ «ТехМік» підтверджує, що інверторні зварювальні апарати моделей 
Techmics 165, Techmics 185, Techmics 205, Techmics 240 відповідають вимогам 
стандартів, застосування яких є доказом відповідності до: 

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання : 
ДСТУ EN 60974-1:2014 «Обладнання для дугового зварювання. Частина 1. 
Джерела живлення для зварювання» ; 
- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання: 
ДСТУ EN 60974-10:2014 «Обладнання для дугового зварювання.   
Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності» 

 
 

mailto:service_svarka@rivne.com
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1 Вказівки з техніки безпеки 
1.1 Пояснення по вказівках даного Керівництва з експлуатації 

                                                                             УВАГА! 

Для уникнення  тяжких травм або летальних випадків при потенційній 
небезпеці наступні методи роботи та експлуатації підлягають суворому 
дотриманню. 
 Рекомендація з техніки безпеки містить у своєму заголовку сигнальне слово 
"УВАГА!" із загальним попереджувальним знаком 
 

 

ОБЕРЕЖНО! 

Для уникнення легких травм та пошкодження пристрою підлягають 
суворому дотриманню наступні методи роботи та експлуатації  
 
 Рекомендація з техніки безпеки містить у своєму заголовку сигнальне 
слово "ОБЕРЕЖНО" із загальним попереджувальним знаком 

 

 

Позначення технічних особливостей, на які потрібно звернути увагу користувачу 
при експлуатації. 

 Вказівки щодо дій, які необхідно виконати в певних ситуаціях, наприклад:          
вставити та повернувши за годинниковою стрілкою зафіксувати кабель зварювального струму. 

1.2 Загальні вимоги безпеки 

Процеси зварювання і різки є небезпечними і являють собою безпеку для 
зварювальника і людей, які знаходяться в межах або рядом з робочою зоною, при 
неправильній експлуатації апарату.  

Для запобігання травм, виникнення пожару, ураження током, процеси зварювання і 
різки слід здійснювати при умові суворого дотримання  діючих норм і правил техніки безпеки. 

Під час зварювання необхідно застосовувати заходи безпеки для уникнення: 

- ураження електричним струмом; 
- отруєння шкідливими газами, що виділяються в процесі зварювання; 
- опіків очей, обличчя та рук від крапель  розплавленого металу; 
- ураження променями зварювальної дуги очей і відкритої поверхні шкіри; 
- вибуху і пожежі; 
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Ураження 

електричним 
струмом 

Дотик до деталей через які проходить електричний струм (роз’єми 
живлення апарату, гнізда зварювального струму) може бути небезпечним 
для життя! 
 Перед використанням апарату переконайтеся, що робоче місце чисте, кабелі 
та ваш захисний одяг сухі. 
 Зварювальник повинен стояти на сухій поверхні. 
 Електродотримачі обов’язково потрібно класти на ізолюючу основу! 
 Переконайтеся, що всі кабелі непошкоджені! При виявленні пошкодження 
кабелю, його необхідно замінити. 
 Лише особи з відповідними знаннями в використанні електродугових 
зварювальних апаратів можуть експлуатувати даний пристрій! 
 Підключайте зварювальні кабелі лише при вимкненому апараті! 
 Зварювальний апарат повинен бути підключеним до гнізда живлення із 
заземленням! Заземлення здійснюється через мережеву вилку живлення. 
Відсутність заземлення може стати причиною враження струмом. 
 Уникайте контакту з неізольованими гніздами та штекерами! 
 Не торкайтеся будь-яких частин апарату, кабелів, тримачів і зварювальних 
конструкцій, що знаходяться під напругою зварювання! 
 Внутрішня електронна схема  стає безпечною тільки після відключення із 
розетки мережевої вилки і витримки 1-ї хвилини.  
 Перевіряйте міцність кріплення зварювальних кабелів регулярно. 
 Переконайтеся, що з'єднання з заготовкою міцне та бездоганне. 
 Не ставте інші електроприлади на  зварювальний апарат! 

 

 
Дим та гази! 

Зварювальний дим та газ, особливо в закритих приміщеннях, небезпечні 
для здоров’я. 
 Не вдихайте  зварювальний дим і газ  у процесі зварювання і різки. 
Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту органів дихання! 
 При роботі в закритих приміщеннях робоча зона повинна бути добре 
провітрюваною. 
 Забезпечте достатню вентиляцію робочого місця або використовуйте  витяжки 
для видалення парів, які утворюються в процесі зварювальних робіт! 
 Не виконуйте зварювальні роботи поблизу місць проведення фарбувальних 
робіт, розпилення хімікатів, з метою уникнення загоряння. 
 Не допускайте потрапляння парів розчинників в зону зварювання! 
 

 
Електромагнітні 

поля 

Електромагнітні поля, які генеруються зварювальним апаратом , як і будь-яким 
провідником, можуть впливати на роботу електрообладнання і  електронної 
апаратури (комп'ютери, телекомунікаційні лінії, мережі, сигналізації, 
кардіостимулятори і т.п.). 

Під час роботи зварювального апарату можливе виникнення електромагнітних 
перешкод в електронному апараті. 
 Людям, які мають регулятори серцевого ритму, не рекомендується 
користуватись зварювальним апаратом або знаходитися в робочій зоні 
зварювання. 
 Дотримуйтесь мінімальної відстані від зварювального контуру, яка становить 
від 0,5м 

Виконання наступних рекомендацій зменшить рівень завад: 
 Екранувати за допомогою металевої трубки або підключати живлення через 

додатковий мережевий фільтр. 
 Зварювальні кабелі слід прокладати якомога ближче один до одного. 
 Забезпечити заземлення зварювальної конструкції. У випадках, коли пряме 

заземлення заготовки неможливо, для з'єднання використовувати відповідні для 
цього конденсатори. 

 Забезпечити екранування від зварювального обладнання та інших пристроїв. 
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Ультрафіолетове 
та інфрачервоне 
випромінювання 

Небезпечне ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання дуги 
може привести до травмування шкіри та очей, контакт з гарячими 
деталями та іскрами призведе до опіків. 
 Для захищення шкіри та очей використовуйте засоби індивідуального 
захисту, таких як зварювальний щиток (маска), спеціальний одяг та рукавиці  з 
достатнім ступенем захисту. 
 Працюйте обов’язково в сухому захисному одягу і рукавицях.  
 Прийміть міри безпеки для захисту людей, які знаходяться в робочій зоні. 
 

 
Вогненебезпека 

Іскри, розпечені деталі та шлаки, що утворюються при зварюванні, 
можуть стати причиною загоряння. Також причиною пожежі можуть стати 
блукаючі зварювальні струми! 
 Заберіть легкозаймисті предмети з робочої зони зварювання! 
 На місцях з ризиком займання повинні знаходитись  вогнегасники! 
 При необхідності перед початком зварювання видалити з деталі залишки 
горючих речовин. 
 Подальша обробка деталей дозволяється тільки після їх охолодження.  
 Зварювальні кабелі повинні бути приєднані належним чином. 
 Перевіряйте щоденно якість з’єднань та при необхідності зачищайте 
контакти. 
 Підключайте роз’єми кабелів зварювання до відповідних клем та зафіксуйте 
поворотом вправо.  
 

 
Вибухонебезпека 

 

При зварювальних роботах можливе існування вибухонебезпечного 
середовища, горючого газу або вибухових матеріалів. 

В результаті нагрівання речовин в закритих ємностях утворюється 
підвищений тиск, що створює небезпеку вибуху. Категорично забороняється 
приступати до зварювання посудин, що знаходяться під тиском. 
 Пересвідчуйтеся у відсутності в робочій зоні ємностей з горючими та 
вибухонебезпечними речовинами! 
 Унеможливте нагрівання вибухонебезпечних рідин, порошків або газів в 
процесі зварювання або різання! 
 Не проводьте зварювальні роботи на контейнерах, ємностях або трубах, які 
можуть містити рідинні або газоподібні вогненебезпечні речовини. 
 Не проводьте зварювальні роботи на поверхнях, на яких проводилось 
чищення речовинами, які містять хлор. 
 Не виконуйте зварювальні роботи на металі, який був неочищений від 
фарби,олії,бруду,іржі.  

2 Призначення 
Інверторний зварювальний апарат – це однофазний переносний зварювальний 

інвертор постійного струму з примусовим повітряним охолодженням. 

Апарат призначений для ручного дугового зварювання (ММА) / різки всіх видів металів, 
в тому числі кольорових, з використанням стрижневого зварювального електрода будь якого 
типу. 

Ручне дугове зварювання електродами, маркується абревіатурою ММА (metal manual 
arc). 

Мінімальна товщина металу для зварювання складає 0,5 мм. 

Для зварювання застосовуються електроди з діаметрами зазначеними в таблиці 1. 

Зварювальні апарати інверторного типу мають ряд переваг,  таких як стабільність в 
роботі, стійкість дуги, простота установки  і експлуатації, легкість, компактність, безшумність і 
зручність у використанні,  висока якість і широка галузь застосування. 
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УВАГА! 

При використанні не за призначенням апарат може бути 
джерелом небезпеки для людей, тварин та принести 
матеріальні збитки. Виробник не несе відповідальність за 
збитки, що виникають внаслідок використання апарату не за 
призначенням! 
 Апарат повинен використовуватись виключно за призначенням і 

тільки навченим, кваліфікованим персоналом! 
 Забороняється вносити зміни та проводити модернізацію 

зварювального апарату без дозволу виробника! 

3 Технічні характеристики 
Технічні характеристики апарату моделей Techmics наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Характеристики Techmics 165 Techmics 185 Techmics 205 Techmics 240 

Напруга живлення ~220 В (+,- 10%) 
~220 В (+,- 

10%) 
~220 В (+,- 

10%) 
~220 В (+,- 

10%) 

Діапазон регулювання 
зварювального струму 

10-165 А 10-185 A 10-205 А 10-240 A 

Тип робочого струму 
зварювання 

постійний постійний постійний постійний 

Номінальний струм при 
робочому циклі ПН=60%  

165 А 185 А 205 А 240 А 

Діапазон робочих напруг 
зварювання 

19,5-27,5 В 19,5-28,5 В 19,5-28,5 В 19,5-28,5 В 

Напруга холостого ходу 90 В 90 В 90 В 90 В 

Частота мережі 50/60 Гц 50 /60 Гц 50/60 Гц 50/ 60 Гц 

Ступінь захисту IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 

Максимальна споживна 
потужність 

5,4 кВт 6,0 кВт 6,5 кВт 8,0 кВт 

Максимальна короткочасна 
потужність (0,3 сек.) в 

режимі «Гарячий старт» 
7,0 кВт 7,0 кВт 8,0 кВт 9,5 кВт 

ККД  95% 95% 95% 90% 

Діаметр електрода 1,6-4,0 мм 1,6-4,0 мм 1,6-5,0 мм 1,6-5,0 мм 

Охолодження апарату 
примусове 
повітряне 

примусове 
повітряне 

примусове 
повітряне 

примусове 
повітряне 

Габаритні розміри(Д*Ш*В)мм  312х120х250 312х120х250 312х120х250 312х120х250 
Вага 5,5 кг 5,7 кг 5,7 кг 6,0 кг 

4 Умови експлуатації апарату 
Експлуатація апарату повинна проводитись при температурі оточуючого середовища від 

мінус 10°C до 40°C при відносній вологості повітря не більше 80%. 

ОБЕРЕЖНО! 

Апарат можна встановлювати і експлуатувати: 
 тільки в місцях захищених від прямих 
атмосферних опадів (сніг, дощ, град)  
 лише на твердій і плоскій основі! 

Небезпека при 

використанні не 

за призначенням! 

Оберігати від 
вологи! 
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Недостатня вентиляція може призвести до зниження 
потужності, перегріву та пошкодження апарату. 
 Забезпечуйте необхідні умови навколишнього середовища. 
 Підтримуйте впускний і випускний отвори для охолоджуючого 

повітря в належному стані! 
 Дотримуйтесь мінімальної відстані до перешкод, яка становить 

від 0,5м 

Робота в недозволених положеннях може привести до 
пошкодження апарату. 
 Здійснювати експлуатацію апарату виключно у вертикальному 

положенні! 
 Щоб уникнути перекидання апарату встановлюйте його лише на 

рівних і не слизьких поверхнях та з достатнім рівнем освітлення 
робочого місця. 

Пил, кислоти, агресивні гази та речовини можуть пошкодити 
апарат. 
 Уникайте використання апарата в умовах високої запиленості 

або в середовищі  з агресивними газами. 
 В робочій зоні уникайте попаданню токопровідного пилу в 

середину апарату, наприклад, від шліфувальних машин,  
 Уникайте повітря з великим вмістом солі (морського повітря). 

 

5 Комплект постачання 
До базового комплекту постачання входить: 

 Інверторний зварювальний апарат з мережевим кабелем електроживлення, довжина 
2м - 1шт. 

 Кабель зварювальний з клемою заземлення, КГ 1х25, довжина 2м - 1 шт. 
 Кабель зварювальний з електродотримачем, КГ 1х25, довжина 2м - 1 шт 
 Керівництво з експлуатації (паспорт) - 1 шт. 
Комплектність постачання може бути змінена виробником або уточнюватись при 

оформленні замовлення покупцем. 

6 Маркування 
6.1 На боковій панелі апарату нанесені технічні дані (експлуатаційні параметри), які 
характеризують роботу апарату (див.мал.1), їх пояснення наведено нижче: 

EN 60974-1 – відповідність європейському стандарту;  

Xims – коефіцієнт тривалості увімкнення апарату (робочий цикл, ПН), що показує в % час 

роботи в 10-ти хвилинному циклі. Наприклад, Х=60% означає: 6 хвилин роботи та, 

Небезпека при 

забрудненні апарату 

мал.1 

Недопустимі умови 

навколишнього 

середовища! 

Експлуатувати в 

вертикальному 

положенні! 
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обов’язково, 4 хвилини перерви. При цьому, температура в середині корпусу апарату не 
перевищує 40° С 

I A – сила струму зварювання, А; 

I1max – максимальне споживання струму, А; 

I1eff – максимально ефективна величина зварювального струму; 

I2 – струм, що відповідає зварювальному циклу, А, при зазначеному ПН і температурі 40°C; 

U0 – напруга холостого ходу (запалювання дуги), В; 

U1 – змінна напруга електромережі ( ± 10%) В; 

U2 – напруга, що відповідає зварювальному циклу, В, при зазначених ПН, силі струму при 

температурі 40°C; 

IP21 – ступінь захисту корпусу. Корпус захищений від потрапляння твердих сторонніх 

предметів та крапель води, що падають вертикально;  

S – можна виконувати зварювання в середовищі з підвищеною небезпекою ураження 

електричним струмом; 

Xt=40°C  – робочий цикл, ПН,% при температурі 40°C; 

Max: – максимальна споживана потужність, кW  

 
 

Символи, які зазначені  на зварювальному апараті: 

 – символ напруги з частотою 50-60 Гц 

 – прочитайте інструкцію перед експлуатацією 

 – дотримуйтесь правил утилізації 

 – користуйтесь захисною маскою 

 – користуйтесь захисними рукавицями 

 – користуйтесь захисним одягом 

 – діаметр електродів 

 – ручне дугове зварювання електродами  

 – постійний струм 

 – тип структурної схеми апарата 

– національний знак відповідності  

6.2 На металевій табличці, розміщеній на задній панелі апарату зазначено:  

 назва і умовне позначення апарату ; 

 номінальна напруга мережі живлення, В; 

 номінальна частота, Гц; 

 максимальна потужність апарату, кВт; 
 заводський номер апарату згідно нумерації виробника 
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мал.2 

мал.3 

7 Опис апарату 
Апарат виконаний в металевому корпусі з примусовим повітряним охолодженням для 

внутрішніх електронних компонентів, яке здійснюється вбудованим вентилятором. Для 
більшої стійкості апарат обладнаний чотирма опорними ніжками. 

7.1 На лицьовій (передній) панелі апарату розміщено (мал.2): 

1. Ручка для транспортування 
2. Регулятор сили зварювального струму 
3. Індикатор наявності напруги на клемах 
4. Індикатор перегріву 
5. Клема зварювального струму «+» 
6. Клема зварювального струму «-» 
7. Ніжки зварювального апарату 
 

7.2 На боковій і задній панелей розміщені (мал.3): 

1. Ручка для транспортування 
2. Вимикач (клавіша включення / виключення) 
3. Мережевий кабель 
4. Вихідні отвори для охолоджуючого повітря 
5. Вхідні отвори для охолоджуючого повітря 
6. Мережева вилка 
7. Ніжки зварювального апарату 

 

7.3 Панель керування (мал.4) 

1. Регулятор зварювального струму. За 
допомогою даного регулятора користувач 
задає необхідну силу зварювального струму. 

2. Індикатор наявності напруги на клемах 
(червоний світлодіод). Даний індикатор 
світиться при наявності напруги на клемах 
«+» та «-» та готовності апарату до 
експлуатації. 

3. Індикатор перегріву (жовтий світлодіод). 
Даний індикатор світиться у випадку 
перегріву апарату і апарат автоматично 
вимикається (зачекати охолодження апарату). 

8 Принцип роботи та функціональні можливості 
Інвертор – це пристрій силової електроніки, який працює на великих струмах, високих 

частотах і різницях потенціалів (напругах). Принцип дії інвертора полягає в наступному: 
вхідна напруга двічі перетворюється: спочатку зі змінного 220 вольт в постійний струм, а 
потім знову у напругу зі змінним струмом., але високочастотну. Далі, після трансформатора 
високочастотна напруга випрямляється і надходить на дугу. Силова частина складається з 
наступних основних вузлів: мережевий випрямляч, понижуючий трансформатор, інвертор, 

вихідний випрямляч.  

 Зварювальні апарати підключаються до однофазної електромережі загального 
призначення зі змінним струмом, напругою 220 В, частотою 50 Гц і можуть 
здійснювати зварювання електродами діаметром від 1,6 до 5,0 мм. 

 

мал.4 

Увага! 
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В апараті передбачені наступні функції: 

HOT START (Гарячий старт) - короткочасне (0,3 сек.) збільшення зварювального струму 
на початку зварювання (значно полегшує запал дуги);  

ANTI-STICKING (Антиприлипання) – автоматичне відключення зварювального струму у 
випадках  залипання електроду (приварювання електроду до заготовки). 

ARC FORCE (Підсилена дуга) – автоматичне збільшення зварювального струму при 
наявності ризику зниження зварювальної дуги (стабілізація горіння дуги і підвищення якості 
зварювання). Зварювальний шов повністю проварюється, навіть у не професійного 
зварювальника, він виходить міцний і однорідний. 

HOME ARC (Домашнє зварювання) – живлення від побутової розетки з заземленням. 
GENERATOR (Генератор) – можливе підключення до генератора електричної енергії. 
Захист від перегріву (загориться жовтий світлодіод та вимкнеться апарат). 
Захист від короткого замикання виходу (при спрацюванні погасне червоний 

світлодіод). 
Плавне регулювання зварювального струму (без зміни напруги холостого ходу). 
Захист від пониженої напруги та іскріння в мережевих вилках живлення (при 

просадці напруги живлення нижче 170 В, миттєво відключається зварювальний струм). 

8.1 Ручне дугове зварювання стержневими електродами (ММА), схема процесу якого 
зазначена на мал.5 

1. Встановити зварювальний струм за допомогою ручки регулятора сили зварювального 
струму . 
2. Підвести електрод до зварювальної конструкції і провести запал дуги. 
3. При необхідності відрегулювати силу зварювального струму. 
 

Користувач перед використанням апарату зобов'язаний перевірити 
можливість підключення апарату до мережі, врахувавши при цьому технічні 
характеристики апарату та дозволену потужність споживаня від 
електромережі. 

У випадку, коли відпрацьований електрод після натискання на ручку 
електродотримача не випадає під власною вагою, використовуйте щипці з ізольованими 
ручками для його видалення. 

8.2 Підключення електродотримача та кабелю маси 

Підключайте кабель електродотримача до роз’ємів «+» або «-» враховуючи вказівки 
виробника електродів, що вказані на упаковці. 

Увага! 

мал.5 
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Комбінуючи положення кабелю електродотримача: 
 Вставте штекер кабелю електродотримача в гніздо зварювального струму і 
закріпіть його поворотом вправо. 
 Вставте штекер кабелю маси в гніздо зварювального струму і закріпіть його 
поворотом вправо. 

8.3 Струм гарячого старту і час гарячого старту 

Пристрій гарячого старту покращує 
запалювання дуги за рахунок короткочасного 
збільшення зварювального струму. 

Після запалювання стержневого 
електрода дуга загоряється налаштованим 
струмом гарячого старту, який збільшений на 
40% від основного струму, і до завершення 
часу гарячого старту, що рівний 0,3 сек., 
зварювання виконується цим струмом. Після цього встановлюється налаштоване значення 
основного струму. 

8.4 Пристрій антиприлипання електрода 

Якщо під час зварювання електрод прилипне до 
виробу, то апарат автоматично, на протязі близько 0.5 сек., 
перемикається на мінімальний струм. Для того, щоб 
правильно працювала функція «Антиприлипання», потрібно 
виставити зварювальний струм в залежності від діаметру 
електрода. В таблиці 2 наданий рекомендований струм для 
різних положень зварювального шва: 

Таблиця 2 

Діаметр електроду 
(мм) 

Нижній шов (А) Вертикальний шов 
(А) 

Стельовий шов (А) Напруга дуги (В) 

2.0 50-75 45-65 40-60 19-22 

2.5 70-100 60-90 70-90 21-23 

3.2 100-140 90-110 100-120 22-24 

4.0 170-210 140-150 140-170 25-27 

5.0 190-270 150-170 - 25-28 

 

8.5 Охолодження апарату 

Для забезпечення оптимальної тривалості роботи зварювального апарату без 
перегріву необхідно: 

 Забезпечити належну вентиляцію на робочому місці. 
 Впускні та випускні вентиляційні отвори апарату не загороджувати сторонніми 
предметами та унеможливити проникнення всередину металевих частинок, пилу та 
сторонніх тіл. 
 В залежності від інтенсивності експлуатації періодично знімайте кожух для 
очищення внутрішніх вузлів від пилу (щіткою або стиснутим повітрям). Перед цим 
обов’язково вимкнути апарат і витягнути мережевий кабель! 

8.6 Вказівки по прокладанню кабелів зварювального струму 

Неправильно прокладені кабелі 
зварювального струму можуть призвести до 
зниження потужності та  мерехтіння 
зварювальної дуги! 
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Прокладайте кабель маси, 
електродотримача чи пакету 
шлангів якомога ближче один до 
одного розмотавши їх на 
максимальну довжину. Уникайте 
виникнення петель. Якщо кабель 
занадто довгий, його слід укладати 
хвилеподібно. 

Дотримуйтесь відстані не 
менше 30 см до кабелів інших 
джерел струму і уникайте 
паралельного прокладання кабелів 
від двох зварювальних апаратів, 
для уникнення небажаних впливів 
один на одного. 

Для кожного додаткового 
пристрою використовуйте кабель 
маси з його комплекту.  

Паралельне з’єднання виходів 
від двох зварювальних апаратів до 
одного електродотримача або 
кабелю маси заборонено. 

При роботі на самих 
мінімальних струмах дозволяється, 
щоб зварювальні кабелі були 
скручені в бухту і мали 
максимальну довжину. В такому 
випадку зварювальна дуга горить 
стабільніше (за рахунок 
накопичення енергії в індуктивності 
кабелю). 

Для зварювання на максимальних струмах загальна довжина кабелів повинна бути не 
більше 20 м. (Кабель маси + кабель електродотримача). Переріз січення кабелю повинен 
відповідати рекомендаціям виробника (див. розділ 5). 

9 Технічне обслуговування 
Виконання правил і вимог технічного обслуговування забезпечує надійну і безпечну 

роботу апарату, продовжує строк його експлуатації. 
Технічне обслуговування полягає у правильному і послідовному виконанні робіт по 

проведенню періодичного огляду технічного стану апарату, які необхідно проводити в 
процесі експлуатації.  

                  1. Неправильне або невідповідне обслуговування апарату може призвести до 
травм. 
2. Під час проведення будь-яких операцій з обслуговування апарату, 
відключить його від джерела живлення. 

 
Періодичність обслуговування залежить від умов експлуатації апарату та частоти його 

використання. 
Види робіт: 
 перевірка загального стану апарату  (візуальний огляд корпусу апарату на 
відсутність механічних пошкоджень ); 

Увага! 
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 візуальний огляд цілісності ізоляції зварювальних  кабелів, кабелю 
підключення до електричної мережі та вилки живлення; 
 перевірка функціональності наявних індикаторів; 
 перевірка стану контактів; 
 проведення очищення апарату: 

Для проведення очищення металевого корпусу апарата не використовуйте 
воду і речовини для чищення, розчинники, які можуть привести до струму 
короткого замикання. Тримайте апарат в чистому виді. 

 
Рекомендується виконувати очищення м’якою щіткою, пензлем і м’якою ганчіркою. 
Пил, висока вологість повітря негативно впливають на зварювальний апарат. Пил в 

середині апарату слід видаляти чистим потоком сухого стисненого повітря. Очищай від пилу 
і бруду вентиляційні решітки. 

Внутрішні поверхні очищайте стиснутим повітрям під невисоким тиском. 
Після закінчення очищення апарату необхідно установити панелі на місце, 
закрутити ретельно гвинти. 

10 Транспортування, зберігання та утилізація 
10.1 Транспортування 

Апарати можуть транспортуватись усіма видами транспорту відповідно до правил 
перевезень вантажів, що діють на транспорті відповідного виду зі збереженням їх від 
механічних пошкоджень ( ударів і сильної тряски), безпосереднього впливу атмосферних 
опадів та  впливу хімічних активних речовин. 

Допустимі умови транспортування : 

- температура навколишнього середовища  від мінус 15°С до 55°С; 
- відносна вологість повітря до 90 % 

Розміщення і кріплення апарату у транспортних засобах повинні забезпечувати стійке 
положення і відсутність можливості його переміщення під час транспортування.  

Здійснювати транспортування пристрою виключно у вертикальному положенні! 

10.2 Зберігання 
Зберігати апарати необхідно в закритих сухих приміщеннях з природною вентиляцією. 

Умови зберігання у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища: 

 температура навколишнього повітря - від мінус 5 °C до +40 °C 
 відносна вологість повітря не більше 80%. 

Після зберігання при низькій температурі, апарат повинен бути витриманий перед 
експлуатацією не менше 2-х годин без упаковки і не менше 6-ти годин з упаковкою. 

Заборонено довготривале зберігання апарату в неопалювальному 
приміщенні по причині перепаду температур навколишнього середовища: 
усередині апарату утворюється конденсат, який може викликати коротке 
замикання в електричному колі. 

 При довготривалому зберіганні апарат повинен бути законсервований. 

10.3 Утилізація. 

 Не викидайте обладнання разом з побутовими відходами! 
 Апарати повинні утилізуватися згідно з діючими нормами в області 
захисту навколишнього середовища. 

Металічні частини, кольорові матеріали та електронні вузли підлягають 
здачі в якості брухту в спеціалізовані пункти прийому вторинної сировини; 

Увага! 

Увага! 

Увага! 
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11 Гарантійні зобов’язання 

Виробник (ТОВ «ТехМік») бере на себе гарантійні зобов’язання згідно з чинним 
законодавством України. 

Гарантійний строк експлуатації інверторних зварювальних апаратів  становить 24-и 
місяця з дня продажу, за умови забезпечення користувачем виконання вимог даного 
Керівництва з експлуатації. 

При відсутності відмітки організації-продавця, гарантійний строк відраховується з дати 
виготовлення. 

Строк служби апарату – 12 років від дати виробництва. 

Гарантія не розповсюджується: 

 на апарати, які експлуатувались з порушенням вимог Керівництва з 
експлуатації або не по призначенню; 

 на несправності, які виникли внаслідок перевантаження апарату, що 
спричинили за собою вихід з ладу електронних вузлів та деталей; 

 за наслідки, які виникли в результаті самостійного ремонту  або внесення змін  
в конструкцію апарату. 

У разі виходу з ладу апарата протягом гарантійного терміну експлуатації з вини 
виробника, власник має право на безкоштовний ремонт. В цьому випадку термін гарантії 
апарату продовжується на час його ремонту. 

Більш детальна інформація за адресою http://svarka.rv.ua в розділі «Сервіс». 

Виробник не несе відповідальності і не приймає претензій щодо роботи апарату 
при невиконанні вимог, які викладені в даному Керівництві з експлуатації. 

 

Свідоцтво про приймання 
 

Інверторний зварювальний апарат Techmics _________ 

заводський номер    відповідає вимогам ДСТУ EN 60974-1, ДСТУ EN 60974-10, 
який забезпечує безпеку життя, здоров’я , майна громадян, охорону навколишнього середовища і 
визнаний придатним до експлуатації із зазначеними в цьому Керівництві з експлуатації  технічними 
характеристиками.  

 

Директор   __________         ___________ 
(підпис)                 (П І Б) 

М.П. 
 

Увага! 

http://svarka.rv.ua/
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