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HETRA 180 
HETRA 200 
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Termékleírás 
 
1 A HETRA Inverter DC ívhegesztő berendezés az EN 60974-1:2005 
szabvány szerint gyártott készülék, egyfázisú bemeneti feszültségű 
egyenáramú kimeneti áramú. A készülék főként fémek hegesztésére 
használatos, pl. réz, alacsony széntartalmú acél, alacsony ötvözetű fémek, 
rozsdamentes acél, stb.. 
A hegesztőkészülék jellemzői: fejlett technológia, kompakt kivitel, 
egyszerű kezelhetőség, hordozhatóság, gyors ívgyújtás, az elektromos rács 
fluktuáció ellenessége, stb. 
További előnye, hogy bármelyik pozicióban alkalmas hegesztésre. 
3.A hegesztőgép kézi ívhegesztésre, valamint savas és bázikus bevonatos 
elektródákkal történő hegesztésre alkalmas. 
4 .Ez a hegesztőgép nagyfrekvenciás invertertechnológián alapul, jellemzője 
a megbízható,jó teljesítmény. 
5. A fokozatmentes szabályozási mód az áramerősség szabályozására 
szolgál, az áramerősség az anyagvastagságnak megfelelően állítható be. 
6. A hegesztőgép eső karakterisztikájú, bekapcsolási ideje: nagyobb vagy 
egyenlő 30%. 
7. A hegesztő berendezés túlfeszültség és túlmelegedés ellen védelemmel 
van ellátva, ventilátoros hűtéssel rendelkezik. 
8. A készüléket a fogantyú segítségével lehet hordozni. 
1. A hegesztő inverter tartozékai: elektródafogó, testcsipesz, 2+1,5m 
hegesztő kábel, kalapács és kefe, valamint hegesztő pajzs. 
11. A készülék teljesítményfaktora: cos fi 0,8 
 
Műszaki paraméterek: 
 

 HETRA 100 HETRA 140 HETRA 180 HETRA 200 

Hálózati 
feszültség 

230V 230V 230V 230V 

Hálózati 
frekvencia 

50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 

Teljesítmény 
felvétel 

3,2kW 3,5kW 7kW 9,5kW 

Üresjárási 
feszültség 

68V 68V 70V 70V 

Hegesztő 
áram 

10-80A 10-100A 10-160A 10-200A 

Leolvasztható 
elektródák 

1,6-2,5mm 1,6-2,5mm 1,6-4mm 1,6-4mm 

Bekapcsolási 
idő 

60% 60% 60% 60% 

Szigetelési 
osztály 

H H H H 

IP védettség IP 21 IP 21 IP21 IP21 
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Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati 
utasítást! 
 
Veszély ! 
Személyi sérülések elkerülése érdekében a berendezés működtetőjének szigorúan 
be kell tartani az alábbi előírásokat: 
-Jogosulatlan személy ne tartózkodjon a hegesztési területén, a 
munkaterületen. 
-Azok, akiknek szívritmus szabályozó készülék van beépítve, ne 
múködtessék a berendezést, ill.orvosi engedély nélkül ne menjenek a 
hegesztési terület közelébe. 
-A hegesztőgép üzembe helyezése, múködtetése, karbantartása csak 
szakemberek, vagy megfelelő tapasztalattal rendelkező személyek által 
lehetséges. 
-A hegesztő invertert csak az üzemeltetheti, aki ismeri a biztonsági 
előirásokat. 
-A hegesztő inverter csak hegesztésre használható. 
-A bemeneti teljesítménynek meg kell felelni az adattáblán feltüntetett 
névleges feszültség értékének. 
-A hegesztő inverter nem használható csővezetékek jégmentesítésére. 
-Nagy körültekintést igénylő hegesztési munkák , ill. speciális biztonsági 
követelmények esetén a hegesztést olyan szakember végezze, aki 
megfelelően képzett és minősített hegesztő, pl. nyomás alatti tartályok, 
csúszósínek, tréler tengelykapcsolók…., stb. 
 
Tűz, robbanás, repedések elkerülése végett a hegesztő inverter 
működtetőjének a munkavégzés során be kell tartania az alábbi előírásokat: 
 
Robbanás vagy tűz égési sérüléseket vagy halált okozhat! 
 
-Nem szabad hegeszteni tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes anyagokat 
(gáz, folyadék) tartalmazó tartályokat! 
-Veszélyes anyagok, mint pl. gyúlékony termékek, gázok nem tarthatók a 
hegesztési területen/munkaterületen 
-Ne végezzen hegesztést levegőtlen tartályokban/tartályokon/ vagy olyan 
tartályokban, csővezetéken, stb. melyek gázt tartalmaznak. 
-Csak sértetlen állapotú hegesztőkábelt lehet csatlakoztatni. 
-A hegesztéstől még meleg anyagot ne tegye gyúlékony tárgyak közelébe! 
-Biztonsági okokból tűzoltásra alkalmas eszközöket mindig tartson a 
hegesztés helyén! 
-A hegesztési funkciót mindig különítse el a csiszolási funkciótól! 
-A gőzképződés veszélyezeteti a szigetelést, ezért végezzen rendszeres 
karbantartást és javítását. 
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A villamos áramütés elkerülése érdekében az alábbi szabályokat be kell tartani: 
 
-A feszültség alatt lévő tárgyak érintése villamos áramütés vagy égés 
következtében halált okozhat! 
-A hegesztő inverter üresjárási kimeneti feszültsége veszélyes.  
-Ne nyúljon a feszültség alatt álló tárgyakhoz, eszközökhöz! 
 -A hegesztőgép használata előtt az ide vonatkozó szabályokat szem előtt 
tartva gondoskodjon szakember segítségével arról, hogy a hegesztőgép 
földelése biztonságos legyen. 
-A hegesztő inverter üzembe helyezésekor, javításakor mindig kapcsolja ki a 
gépet és húzza ki a csatlakozót a hálózatból. 
 -Az elektróda cseréjekor kapcsolja ki a hegesztő invertert. 
Ne használja azt a kábelt, amelynek nem megfelelő a keresztmetszete, a 
szigetelése károsodott vagy a szigetelés/borítás már elhasználódott. 
-Száraz és szigetelő munkakesztyűt használjon hegesztés közben. 
-Nyitott állapotban ne működtesse a gépet.! 
 Használjon áramütés elleni felszerelést, ha a hegesztő invertert nagyon szűk 
helyen, vagy magasban működteti. 
 -A hegesztési munka befejezésekor kapcsolja ki a hegesztő invertert! 
-Ne használja a hegesztő invertert esőben, vagy nagy páratartalmú/nedves 
helyen. 
A hegesztő inverter működése közben az ív, a fröcskölés, salakképződés , zaj , füst 
és gázok, stb. által keletkezett esetleges egészségkárosodások megelőzése 
érdekében az alábbiakban felsorolt védőfelszereléseket mindig használja! 
-A hegesztési terület megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell 
-A hegesztő inverter használatakor mindig használjon védőszemüveget (9-11 
erősség), hosszú ujjú védőruhát, bőrkesztyűt, védőcsizmát, bőr kötényt annak 
érdekében, hogy az ív által kibocsátott ultraibolya sugarak a bőrön ne 
okozzanak sérülést 
-Pajzs használata nélkül ne nézzen az ívbe! Az ív gyújtásakor nem csak 
optikai és hősugárzás keletkezik, hanem ultraibolya sugárzás is, mely égési 
sérülésekhez vezethet. 
-Mindig használjon megfelelő védőfaktorú pajzsot. 
-Gondoskodjon arról, hogy azok, akik nem vesznek részt a hegesztési 
munkában, az ív gyújtásakor legalább 15m-re tartózkodjanak a 
munkaterülettől. 
-Védőkordont kell felállítani a munkaterület/hegesztési terület körül, hogy az ív 
gyújtása ne veszélyeztesse mások egészségét. 
-Ha szűk helyen végzi a hegesztést, gondoskodjon a jó szellőzésről, és 
használjon elszívó berendezést/levegőztető berendezést. 
-Ne hegesszen olyan területen, ahol olajmentesítés/zsíroldás, tisztítás 
elvégzése vagy spray alkalmazása történik 
- Ha túl zajos a terület, használjon zajvédő felszerelést. 
Ha a hegesztendő acélfelület festett, vagy bevonatos, mindig használjon 
szellőztető rendszert. 
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- Ha a hegesztés gáz vagy más gyúlékony anyagok tárolásra használatos 
tartályokon történik, robbanást okozhat. 
-Levegőtlen tartályok és csővezetékek hegesztése törésekhez vezethet. 
 -Ne hegesszen gáz szállítására használatos gázcsöveket, ha abban gáz van, 
és levegőtlen csővezetékeken, stb. sem. 
A berendezés forgó részeinek érintése sebesüléseket 
okozhat. A hegesztőinverter működtetésekor az alábbi 
szabályokat kell betartani: 
-Ügyeljen arra, hogy ujjai, ruházata, haja, stb. ne éritkezhessen a 
hűtőventilátor mozgó részeivel. 
-Ne működtesse a hegesztőgépet, ha a védőburkolatot eltávolította!  
-A hegesztő inverter üzembe helyezéséhez, javításához és a készüléken 
elvégzendő cserékhez kérje szakemberek segítségét. 
 
Egyéb biztonsági előírások 
 
Védőfelszerelések 
 
-A hegesztéskor viseljen védőruházatot a sugárzás ill. égés ellen, védje 
arcát pajzzsal, használjon megfelelő anyagból készült kesztyűt (bőr) . 
Mindezeknek épnek kell lenni. 
-A hegesztő viseljen kötényt a fröcskölésekből, salakpattogzásból erededő 
esetleges sebesülések megelőzésére, ha fej feletti hegesztést végez, 
szükségképpen viseljen fejvédő sisakot is! 
-Védelem a sugárzás és égés ellen 
-Mások védelme érdekében (főként szembátalmak megelőzése végett) a 
hegesztési területen figyelmezető jeleket, táblákat kell elhelyezni 
“Figyelem! Az ívbe nézni veszélyes!” felirattal. 
-Gondoskodjon a közelben lévők védelméről!. Biztosítsa a munkaterületet!. 
-Az embereket távol kell tartani a hegesztési munkaterülettől, hacsak nem 
rendelkeznek engedéllyel. 
-Fix munkaterület esetén a fal nem lehet világos színű, vagy 
fényvisszaverő. 
-A sugárzás és a visszaverődés miatt fix munkaterületnél az ablakoknak 
fejmagasságban kell lenni, és megfelelő védőborítást kell alkalmazni. 
Az ívfény szemgyulladást, ill. bőrégést okozhat. 
-A fröcskölés és a salak pattogzása megsebesítheti a szemet és a bőrégést 
is okozhat. 
-Viseljen megfelelő fényvédő faktorú üveggel ellátott pajzsot. 
-A pajzsnak meg kell felelni az EN 175 szabványban foglaltaknak. 
-Csak az a hegesztőkábel használható, amely minimum (10mm2) 
keresztmetszetű. 
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A készülék működtetése 
 
-A munkaterület környezetére vonakozó követelmények 
-A hegesztő invertert olyan helyen kell elhelyezni, ahol biztosítható a jó 
szellőzés, nincs gőz, a páratartalom kicsi. 
-A hegesztő invertert óvni kell a napsugárzástól és az esőtől. A készülék 
nem használható esőben!. 
-A környezeti hőmérséklet: -10 és +40 fok között, 1000 m-es magasságon 
belül 
 
Csatlakoztatás a hálózattal 
 
-A hálózat csatlakoztatása előtt, ellenőrizze, hogy a csatlakozási feszültség 
megfelel-e a hegesztő inverter névleges feszültségének. 
-A csatlakozó kábel három eres kábel. Kettő bemeneti teljesítménykábel és 
a harmadik, kétszínű (sárga-zöld) kábel PE ujjal a földelő vezeték. 
-Csak automatával, vagy olvadó biztosítóval ellátott aljzatba csatlakoztassa 
a készüléket ! 
Csatlakoztassa a feszültség teljesítmény terminált a hegesztő inverter 
feszültség bemeneti termináljához kábellel.. 
-A kábelek cseréjét csak szakember végezheti.. 
-A készülék használata előtt csatlakoztassa a testcsipeszt a 
munkadarabhoz, ellenőrizze le, hogy az érintkezés jó-e. 
-A bemeneti teljesítménykábel hossza nem lehet kevesebb 2 m. 
-A védett csatlakozódugó maximális áramerőssége 16A. (VDE 0100 előírás 
szerinti) 
A túláram gyulladást/égést okozhat, még az épület is leéghet. 
-A teljesítmény kábel típusa: H07RN-F 3G1 
 
A terhelési időre vonatkozó specifikáció 
- 
A terhelési idő százalékosan adja meg a munkaidő és a teljes idő arányát 
(10 perc minősül 1 ciklusnak). Pl. Ha a terheléses munkaidő 60%, azt jelenti, 
hogy a berendezés 6 percet hegeszt, és 4 percet áll. A névleges 
terhelésidő ráta összefüggésben van a névleges árammal. Ha a készülék a 
névleges áramerősség alatt működik, még akkor is, ha magas a 
terheléses időrátája, a készülék még működtethető. 
-Nem működtethető a hegesztő inverter abban az esetben, ha a terheléses 
idő nagyobb mint a névleges érték. 
- A komoly túlterhelés károsíthatja a berendezést. Még ha nem is lép fel 
emiatt károsodás, a készülék élettartama rövidülhet. 
- A túlterhelés a teljesítmény stabilitását is tönkre teheti és ezáltal 
hegesztő inverter nem fog rendeltetésszerűen működni. 
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Előkészületek a hegesztéshez 
 
Viseljen védőfelszerelést (pajzs, szigetelő kesztyű, munkaruha). Szűk, 
nedves vagy magas hőmérsékletű helységben a hegesztőnek szigetelt 
segédanyagokat kell használnia. Továbbá a föld szigetelés miatt kesztyűt, 
védőruhát és egyéb más védőfelszerelést kell viselnie. Ha a hegesztő olyan 
helyen dolgozik, ahol nagy a veszélye az áramütésnek, pl. vezetőképes szűk 
terület(csővezeték), nedves terület (ahol a védőruha nedvessé válhat), vagy 
magas hőmérsékletű munkaterület (ahol a nagy hőmérséklet áthatolhat a 
védőruhán) az üresjárási feszültség nem lehet több 48 V-nál. Így ha a 
kimeneti teljesítmény éppen 48 V, a hegesztőgép még használható a fenti 
környezetben. 
 
- Az elektródafogós kábelt a POZITÍV (+), a testcsipeszes kábelt a NEGATÍV 
( - ) pólushoz csatlakoztassa. 
, 
 
Miután a hegesztőgépet összekötötte a hálózati áramellátással, kapcsolja be a gép 
hátulján található főkapcsolót. 
Állítsa be a hegesztőáram értékét a használandó bevonatos elektróda 
figyelembevételével. A bevonatos elektródát helyezze az elektróda fogóba. 
Ezek után a hegesztés elkezdődhet. 
A hegesztési folyamat során védje arcát védőmaszkkal . A bevonatos 
elektróda végét helyezze a munkadarabra úgy, mintha gyufát gyújtana, húzza 
az anyagon, majd emelje kb. 2-4mm-re és az ív létrejön. Ez a legjobb 
ívgyújtási módszer. 
A hegesztés befejezésekor kapcsolja ki a készüléket. 
 
Az elektróda leolvasztásához javasolt áram értékek:  
1.6mm: 44-55A 
2.0mm: 57- 60A 
2.5mm: 80-95A 
3.2mm: 110-130A 
4.0mm:  150-180A 
 
 
Egyéb óvintézkedések 
 
A bevonatos elektróda és a hegesztés iránya által bezárt szögnek 20-30 fok között 
kell lenni. 
Használat után az elektródafogót tisztítsa le, ill. a munkadarabot is le kell 
tisztítani. 
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Figyelem!  
A hegesztés befejezése után az elektródafogót és a testcsipeszt 
a szigetelt tálcára kell tenni. Csak a bevonatos elektróda visszahűlése után 
lehet eltávolítani róla a salakot. Megismételt hegesztésnél a megszakított 
hegesztési varratról először el kell távolítani a salakot, aztán kezdődhet a hegesztés 
folytatása. 
 
A hegesztő inverter túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Amikor a 
túlmelegedés elleni védelem működésbe lép, a sárga jelzőlámpa világít. 
Ekkor hagyja abba a hegesztést, és hagyja visszahűlni a hegesztő invertert. 
Ha a teljesítménykábel túl hosszú, a villamos áram csökkenhet, amely a 
gép gyengébb teljesítőképességét eredményezheti. 
A hálózati feszültség, amennyire csak lehet, stabil legyen, a feszültség 
változása befolyásolhatja a hegesztő inverter működését. 
Ha a hálózati feszültség 10%-kal kisebb, mint hegesztő inverter 
névleges bemeneti feszültsége, ez az ív megszakadásában, vagy az ív gyenge 
stabilitásában nyilvánulhat meg. Ha a hálózati feszültség túl alacsony, a jelzőlámpa 
villog. 
 
Ha a feszültség 20%-kal nagyobb mint a névleges bemeneti feszültség, ez 
- a jelzőlámpa kigyulladásában 
- a hegesztő inverter bizonytalan működésében 
nyilvánulhat meg. 
 
 
Karbantartási előírások 
A hegesztő inverter rendszeres vizsgálata, ellenőrzése és karbantartása 
a feltétele annak, hogy a készüléket rendeltetésszerűen tudja használni, a 
gép működése összhangban legyen a biztonsági előírásokkal. 
A hegesztőkészülék átvizsgálása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a 
hegesztő invertert és a csatlakozó kábelt húzza ki hálózati csatlakozóból. 
? A hegesztő inverter belső és külső részeit rendszeresen kell tisztítani. 
Távolítsa el a szennyeződést a készülék belsejéből levegővel, vagy száraz ecsettel. 
Ha a termék meghibásodott, vagy a fogyóalkatrészek cserére szorulnak, 
kérje szakember segítségét.  
Figyelem! 
Minden nem rendeltetésszerű használat a készülék hibáját, vagy 
károsodását okozhatja. 
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A hegesztő inverterre 1 év garancia van. 
 
A hegesztőgép használója a számla birtokában a vásárlás napjától számított 
1 évig jogosult a készüléket garanciális javíttatására a megjelölt javító 
szervizben javíttatni. 
 
 
A készülék JAVÍTÁSÁT csak szakember végezheti. 
SZERVIZ: TRAKIS-HETRA Kft 1078 Bp Nefelejcs u 45 
Telefon: 06 1 3223 011 
Fax: 3429 179 
E-mail: marketing@trakis-hetra.com, 
E-mail: technical@trakis-hetra.com 
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