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MIG-MAG WELDING MACHINE                                                   

 

 

 

คูมือสําหรับผูใชงาน 
 

 

 

MODEL: MIG180S/200S/MIG200Y/250S /250Y/250F/250L 
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ขอควรระวัง! (Safety Caution) 

ในขณะท่ีใชงานเช่ือมหรือตัดอาจเปนไปไดท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ ดังน้ันควรมีการปองกันอันตรายท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในขณะดําเนินงาน โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก คูมือดานความปลอดภัยใน

ปฏิบัติงานซึ่งเปนไปตามความตองการจากผูผลิต 

การเกิดกระแสไฟฟาช็อก (อันตรายถึงเสียชีวิต)   

• ติดต้ังสายดินใหเรียบรอยใหเปนมาตรฐาน 

• หามสัมผัสช้ินสวนอีเล็คทริค และ ชุดหมอแปลงไฟฟา ในขณะท่ีผิวหนังของทานเปลือย ควรสวมเสือ้ผาหรือถุงมือ

ปองกัน 

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานมีฉนวนปองกันไฟฟาจากพ้ืนดิน และ หองปฏิบัติงาน 

• ตรวจสอบใหแนใจวาทานอยูในตําแหนงท่ีปลอดภัย 

แก็ส (เปนอันตรายตอสุขภาพ)   

• ปองกันอยาใหศีรษะของทานอยูในทิศทางของแก็ส 

• ในขณะท่ีทําการเช่ือม ใหสวมหนากากปองกันเพ่ือหลกีเลี่ยงการสูดดมกาซ 

ประกายไฟในขณะเช่ือม  (เปนอันตรายตอดวงตา และการเผาไหม

ผิวหนัง) 

 

• โปรดสวมใสหมวกสําหรับงานเช่ือม และ แผนกรองแสง สวมใสเสื้อผาท่ีใชปองกันดวงตา และผิวหนังของทาน 

• โปรดสวมใสหมวกปองกันสําหรับงานเช่ือม หรือ มานปองกันแสง 

ไฟ/เพลิงไหม  

• ประกายไฟกอใหเกิดเพลิงไหม โปรดตรวจสอบบริเวณท่ีทานปฏิบัติงานใหแนใจวาไมมีเช้ือเพลิงท่ีอาจกอใหเกดิเพลิง

ไหม 

เสียงรบกวน (เสียงดังเปนอันตรายตอหู)  

• โปรดใชอุปกรณปองกันหู หรืออื่น ในการปองการหูของทาน 

• เสียงเปนอันตรายตอการไดสินของผูท่ีอยูรอบขาง 

ความผิดปกติ  

• หากเกิดปญหาในขณะติดต้ัง และ ปฏิบัติงาน กรุณาปฏิบัติตามขอแนะนําในคูมือฉบับน้ี 

• หากทานอานคูมือน้ีไมเขาใจ หรือไมสามารถแกปญหาไดดวยวิธีการในคูมือ โปรดติดตอเจาหนาท่ี หรอืตัวแทน

จําหนาย เพ่ือผูชํานาญเปนผูแนะนํา 
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ขอควรระวัง(CAUTION!) 

อายุการใชงานของสวิทซจะคอยๆเพ่ิมขึ้นเม่ือมีการใชงานเครื่องเช่ือม 

 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

เครื่องเช่ือม MIG เปนการปรับแตงขั้นสูงของเทคโนโลยีอินเวอรเตอร. การพัฒนาของอุปกรณการเช่ือมดวยระบบ

ปกคลุมแก็สของอินเวอรเตอรไดรับประโยชนมาจากการพัฒนาผลกําไรจากการพัฒนาของอินเวอรเตอรกําลังทฤษฎีอุปทาน

และสวนประกอบ อินเวอรเตอรแหลงจายไฟมอสเฟตอุปกรณเช่ือมใชกําลังสูงในการถายโอนความถี่ 50/60 Hz ถึง  100 

KHz แลวลดแรงดันไฟฟาและแปลงกระแสและแรงดันไฟฟาเอาทพุทสูงผานเทคโนโลยี PWM เพราะของดีลดนํ้าหนักของ

หมอแปลงไฟฟาหลักและปริมาณการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 30 % ลักษณะของอุปกรณเช่ือมอินเวอรเตอรจะถือเปน

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการเช่ือม 

การปกคลุมดวยแก็สคารบอนไดออกไซด(CO2) มาจากการใชเทคโนโลยีอินเวอรเตอรขั้นสูง ภายในเครื่อง

ประกอบดวย แผงวงจรปฏิกรณไฟฟา ซึ่งสามารถควบคุมการทํางานของการแปลงกระแสในระยะสั้นและการผสมผสาน

การแปลงกระแสและผลลัพธของงานเช่ือมท่ีมีลักษณเฉพาะไดเปนอยางดี เปรียบเทียบจากการทํางานพรอมกัน หรือเครือ่ง

อื่นฯ ขอไดเปรียบดังตอไปน้ี : ความเร็วของลวดเช่ือมมีเสถียรภาพ,ขนาดกระทัดรัด,ประหยัดพลังงาน,ปราศจากเสียง

รบกวน,ทํางานไดอยางตอเน่ืองและมีเสถียรภาพดวยกระแสเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถเช่ือมไดกับโลหะท่ีมีคารบอน

ตํ่า,อัลลอยและ แสตนเลสม ,มีการชดเชยแรงดันไฟเปนจังหวะโดยอัตโนมัติ, ประกายไฟนอย, ทําการARC ไดดี,รองการ

เช่ือมสมํ่าเสมอ,ความสามารถในการทํางาน(Duty Cycle)สูง  ฯลฯ 

ขอควรระวัง(CAUTION!) 

เครื่องสวนใหญจะใชในงานอุตสาหกรรม มันจะมีการผลิตคลื่นรบกวนดังน้ัน ผูใชควรจะเตรียมความพรอมอยางเต็มที่สําหรับการปองกัน 
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พารามิเตอร 

Model 

 Item 
MIG-180S MIG-200S MIG-200Y MIG-250S MIG-250Y 

แรงดันไฟ : (V) 

Input Power Voltage  
AC220V±15% AC220V±15% AC220V±15% AC220V±15% AC220V±15% 

ความถี:่ (Hz) 

Frequency  
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 

กําลังไฟ : (KW) 

Rate Input Power Capacity  
4.4 6 6 8.4 8.4 

กระแสไฟที่ใช : (V) 

Rated Input Current  
20 27.6 9.2 38.1 12.7 

กระแสไฟที่เช่ือม : (A) 

Output Current Adjustment range  
50-180 50-200 50-200 50-250 50-250 

แรงดันไฟในการเช่ือม (V) 

Rate Output Voltage 
22 24 24 26.5 26.5 

ความสามารถในการทํางาน (%): 

Rate Duty Cycle  
60 60 60 60 60 

ประสิทธิภาพ : (%) 

Efficiency  
85 85 85 85 85 

พาวเวอรแฟคเตอร  : (COS) 

Power factor  
0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 

ความเร็วการปอนลวด : (m/min) 

Feeding Speed  
2.5-13 2.5-13 2.5-13 2.5-13 2.5-13 

ประเภทของชุดขับลวด :  

Type of Wire Feeder  
Inside Inside Inside Inside Inside 

ขนาดขดลวด : (mm) 

Diameter of Coil Ø 
200 300 300 300 300 

แก็สปกปองหลังเช่ือม : (s) 

Post Gas  
2±0.5 2±0.5 2±0.5 2±0.5 2±0.5 

สายดิน : (mm2) 

Earth Cable 
≥2.5 ≥2.5 ≥2.5 ≥2.5 ≥2.5 

ระดับความเปนฉนวน :  

Insulation Class  
B B B B B 

ระดับปองกันส่ิงแปลกปลอม : 

Protection Class  
IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 

ขนาดลวดเช่ือม : (mm) 

Diameter of Wire Ø 
0.6/0.8 0.8/1.0 0.8/1.0 0.8/1.0 0.8/1.0 

ขนาดช้ินงาน (mm) 

Thickness 
Above 0.8 Above 0.8 Above 0.8 Above 0.8 Above 0.8 

ขนาด : (mm) 

Dimension  
432×256×320 604×298×529 604×298×529 604×298×529 604×298×529 

นํ้าหนัก : (Kg) 

Weight 
18 33 33 33 33 
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พารามิเตอร 

Model 

 Item 
MIG-250F MIG-250L 

แรงดันไฟ : (V) 

Input Power Voltage  
AC380V±15% AC380V±15% 

ความถี:่ (Hz) 

Frequency  
50/60 50/60 

กําลังไฟ : (KW) 

Rate Input Power Capacity  
8.4 8.4 

กระแสไฟที่ใช : (V) 

Rated Input Current  
12.7 27.6 

กระแสไฟที่เช่ือม : (A) 

Output Current Adjustment range  
50-250 50-200 

แรงดันไฟในการเช่ือม (V) 

Rate Output Voltage 
26.5 24 

ความสามารถในการทํางาน (%): 

Rate Duty Cycle  
60 60 

ประสิทธิภาพ : (%) 

Efficiency  
85 85 

พาวเวอรแฟคเตอร  : (COS) 

Power factor  
0.93 0.93 

ความเร็วการปอนลวด : (m/min) 

Feeding Speed  
2.5-13 2.5-13 

ประเภทของชุดขับลวด :  

Type of Wire Feeder  
Two Parts Spool-Gun 

ขนาดขดลวด : (mm) 

Diameter of Coil Ø 
300 102 

แก็สปกปองหลังเช่ือม : (s) 

Post Gas  
2±0.5 2±0.5 

สายดิน : (mm2) 

Earth Cable 
≥2.5 ≥2.5 

ระดับความเปนฉนวน :  

Insulation Class  
B B 

ระดับปองกันส่ิงแปลกปลอม : 

Protection Class  
IP23 IP23 

ขนาดลวดเช่ือม : (mm) 

Diameter of Wire Ø 
0.6/0.8 0.8/1.0 

ขนาดช้ินงาน (mm) 

Thickness 
Above 0.8 Above 0.8 

ขนาด : (mm) 

Dimension  
502×204×378 502×204×378 

นํ้าหนัก : (Kg) 

Weight 
18 18 
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การติดตั้ง 

อุปกรณเครื่องเช่ือมน้ันประกอบดวยชุดทดแทนแรงดันไฟ เม่ือแรงดันไฟฟาเปลี่ยนอยูระหวาง ± 15% ของอัตรา

แรงดันไฟ ถือเปนการทํางานปกติ ขณะท่ีใชสายไฟยาวแรงดันไฟจะลดลงโดยลําดับ, แนะนําใหใชสายท่ีใหญขึ้น ถาสายไฟ

ยาวขึ้นกวาเดิม อาจจะสงผลตอประสิทธิภาพการเช่ือม ARC และฟงกช่ันของระบบอื่นๆ ดังน้ันแนะใหใชความยาวตามท่ีมี

ระบบเอาไว 

1. ตรวจสอบใหแนใจวาทอไอเสียของเครือ่งไมถูกอุดตันหรือครอบอะไรไวจนทําใหเกิดความผิดปกติของ

ระบบระบายความรอน 

2. การใชสายดินน้ันจะตองไมเกิน 6mm2 ในการเช่ือมตอท่ีพัก และพ้ืนดิน ซึ่งคือการเช่ือมตอจากดานหลังของ

เครื่องไปถึงพ้ืนดิน หรือตรวจสอบใหแนใจวาสวิทชสายดินโยงมาถึงพ้ืนดิน โดยวิธีการท้ังสองอยางน้ีถือเปน

การปองอันตรายเปนอยางดี 

การติดต้ัง MIG-200Y 

1. ทําการตอถังแก็ส CO2 เขากับเกจวัดแรงดัน และหลังเครื่องเช่ือมดวยสายแก็ส 

2. เสียบปลั๊กสายดินเขากับชองสายดินท่ีแผงดานหนาเครื่อง 

3. การติดต้ังลวดดวยแกนวงลอลวด ทําการสอดลวดเขาไปในชอง

ลวด 

4.  เลือกขนาดชองโรเลอรใหเหมาะสมกับขนาดลวด 

5. คลายสกรลูอ็คลวดของตัวกดลวด ปรับตัวล็อคลวดเพ่ือใหลวด

สามารถลื่นไหลเขาไปไปตามทอสงลวดได ระวังอยาใหลวด

เกิดการบิดเบ้ียวหรือเสียรูปสงเพราะอาจสงผลตอการสงลวด 

6. มวนลวดควรปลอยใหหมุนตามเข็มนาฬิกาเพ่ือใหลวดลืน่ไหล

ไดสะดวก โดยปกติลวดจะถูกบรรจุดานในวงลอ เพ่ือปองกัน

ไมใหลวดงอจากการสงลวด ควรตัดสวนน้ีท้ิง 

7. ใสและปรับใหกระชับดานเช่ือมกับซ็อคเก็ตใหแนน และทําการ

ใสลวดเช่ือมเขาดามเช่ือมดวยมือ 

 

MIG-200Y Installment Sketch 
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การติดต้ัง 

MIG-250F,MIG-250 

1. เสียบปลั๊กท้ังสองทางคือทางดานหนาเครื่องและเครื่องปอนลวดใหแนน 

2. เสียบสายปลั๊กลมท้ังสองทางคือทางดานหนาเครือ่งและเครื่องปอนลวดใหแนน 

3. ติดทอสงแก็สเขากับเกจ CO2 สวนอื่นเสียบเขากับถังแก็สไปยังเครื่องปอนลวด 

4. เสียบปลั๊กสายดินเขาชองดานหนาเครื่องใหแนน นําคมีจับสายดินมาหนีบช้ินงานใหแนนพอเหมาะ 

5. ติดต้ังลวดดวยลวดท่ีแกนลวด 

6. เลอืกชองใสลวดท่ีเหมาะสมกับขนาดลวด 

7. คลายสกรูลอ็คลวดของตัวกดลวด ปรับตัวล็อคลวดเพ่ือใหลวดสามารถลื่นไหลเขาไปไปตามทอสงลวดได ระวังอยาให

ลวดเกิดการบิดเบ้ียวหรอืเสียรูปสงเพราะอาจสงผลตอการสงลวด 

8. มวนลวดควรปลอยใหหมุนตามเข็มนาฬิกาเพ่ือใหลวดลื่นไหลไดสะดวก โดยปกติลวดจะถูกบรรจุดานในวงลอ เพ่ือ

ปองกันไมใหลวดงอจากการสงลวด ควรตัดสวนน้ีท้ิง 

9. ใสและปรับใหกระชับดานเช่ือมกับซ็อคเก็ตใหแนน และทําการใสลวดเช่ือมเขาดามเช่ือมดวยมือ 

10. ตอปลั๊กไฟท่ีใหระดับแรงดันไฟท่ีเหมาะสมกับตัวเครื่อง เพ่ือเริ่มการใชงาน ตรวจสอบใหแนวาใชแรงดันไฟท่ีถูกตอง

และไมแตกตางจากท่ีผูจัดจําหนายกําหนดมา 

 

 

MIG-250F Installment Sketch 
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การดําเนินการ 

 

1. กดสวิทซไปท่ีตําแหนง “ON” เปดวาลวถังแก็สอารกอนและการปรับการไหลของแก็ส 

2. ปรับขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีตัวเครื่องปอนลวดใหตัวเลขตรงกับขนาดเสนผาศูนยกลาง 

3. เลือกขนาดของดามเช่ือมตามความเหมาะสมของลวดเช่ือม 

4. ปรับต้ังคาแรงดันไฟและความเร็ว ดวยการหมุนปุมปรับไปทางขวามือตามความเหมาะสมของขนาดช้ินงานและ

ตามคําแนะนําของชาง 

5. เลือกรูปแบบการเช่ือมท่ีเหมาะสม(2T/4T,NBC-250F).2T, กดสวิทซเช่ือม4T,กดคันเรงดามเช่ือม แลวปลอย เครือ่ง

เช่ือมจะเริ่มการทํางาน และเม่ือกดซ้ําอกีครั้งเครือ่งเช่ือมจะหยุดทํางาน 

6. กดสวิทซดาวเช่ือมเพ่ือใหลวดเช่ือมไหลออกมา และเริ่มใชงาน 

 

MIG-200Y/MIG 200S/MIG-250Y Compact CO2 Welding Machine Facial Sketch 

 

ปุมปรับกระแส 

หนาปดแรงดันไฟ 

หนาปดกระแสไฟ 

ไฟแสดงสถานะ 

ไฟพาวเวอร 

ปุมปรับแรงดันไฟ 

สวิทซลม 

สวิทซ Socket 

Socket สายเช่ือม 

ปุมปรับกระแส 

หนาปดแรงดันไฟ 

หนาปดกระแสไฟ 

ไฟแสดงสถานะ 

ไฟพาวเวอร 

ปุมปรับแรงดันไฟ 

สวิทซลม 

สวิทซ Socket 

Socket สายเช่ือม 
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หมายเหตุ หรือ มาตรการปองกัน  
 

 

1. สภาพแวดลอม  

1) เครื่องเช่ือมสามารถใชงานไดในสภาพแหงดวยระดับความช้ืนสัมพัทธสูงสุด 90%  

2) ระดับอุณหภูมิท่ีดีควรอยูระหวาง 10 ถึง 40 องศาเซนติเกรด  

3) การเช่ือมใหหลีกเลี่ยงแสงแดด และหยดนํ้า  

4) หลีกเลี่ยงการใชงานเครื่องในสภาพท่ีเปนมลพิษ, ฝุนละอองเปนสื่อนํากระแสไฟฟาในอากาศหรือมีกาซสนิมในอากาศ  

5) งานเช่ือมดวยแก็สโปรดหลีกเหลี่ยงสถานท่ีท่ีมีลมพัดแรง  

2. มาตรฐานความปลอดภัย  

เครื่องเช่ือม CLIFF ไดติดต้ังระบบการปองกันวงจรจากภาวะแรงดันไฟเกิน และเครื่องเกิดความรอนมากจนเกินไป เม่ือ

แรงดันไฟ และการจายกระแสไฟ และอุณหภูมิของเครือ่งมีมากกวามาตรฐาน เครื่องเช่ือมจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ 

เพราะอาจทําเกิดความเสียหายตอตัวเครือ่งได ผูใชปฏิบัติตามขอควรระวังตามขั้นตอนดังตอไปน้ี  

1) พื้นท่ีปฏิบัติงานมีการระบายความรอนอยางเพียงพอ  

เครื่องเช่ือม CLIFF มีอุปกรณท่ีใชงานอยางหนัก เม่ือมีการใชงานกระแสไฟฟาทําใหอุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้น และลม

ธรรมชาติไมสามารถทําใหอุณหภูมิของเครื่องเย็นลงได ดังน้ันควรมีกาติดต้ังพัดลมระบายความรอนไวภายในเครื่องเพ่ือ

ชวยใหอุณหภูมิเย็นลง ตองใหแนใจวาไมมีสิ่งใดอุดตันหรือปดกั้นจนไมสามารถระบายความรอนได  

2) ไมใชงานเคร่ืองหนักมาจนเกินไป  

ในการใชงานทานควรสังเกตและจดจําคาประสิทธิภาพสูงสุด (คาน้ีคือระดับ Rate Duty Cycle ท่ีเลือกใช) ใหทําการเช่ือม

จากคาประสิทธิภาพสูงสุดของกระแสเช่ือม การเกิดภาวการณทํางานหนัก (Overload) ของกระแสเช่ือมอาจจะสรางเสียหาย

และ เกิดเพลิงไหมได  

3) ปริมาณแรงดันไฟฟามากเกินไป  

พลังงานของแรงดันไฟฟาสามารถตรวจสอบไดจากแผนผังของขอมูลดานเทคนิค วงจรชดเชยแรงดันไฟฟาอัตโนมัติจะทํา

ใหม่ันใจไดวากระแสไฟจะคงท่ีไมเกินไปกวาท่ีกําหนด  

4) สกรูสายดินดานหลังเครือ่งเช่ือมมี เครื่องหมายสายดนิบนหนากากเครื่องเช่ือมเพ่ือใหทราบและจดจําไดงาย โดยมีสาย

เคเบิลท่ีเปนสวนเกิน 6 ตารางมิลลิเมตรเพ่ือเพ่ือปองกันไมใหกระแสไฟฟาสถิตยและการรั่วไหล  

5) หากทําการเช่ือมเปนระยะเวลานานเกินกวารอบการทํางานท่ีถูกกําหนด เครื่องเช่ือมจะปองกันตัวดวยการหยุดการทํางาน 

เน่ืองจากเครือ่งมีการอุณหภูมิท่ีรอนเกินไป ตัวสวิทชควบคุมระดับอุณหภูมิจะอยูในตําแหนง “ON” และแสงไฟสีแดงแสดง

ขึ้นมาเพ่ือบอกถึงสถานการณดังกลาว ทานไมจําเปนตองดึงปลั๊กออก เพ่ือใหพัดลมสามารถทําการระบายความรอนออกจาก

เครื่อง เม่ือแสงสีแดงดับไปและอุณหภูมิของเครื่องเย็นลงจนเปนปกติ เครื่องเช่ือมจะเริ่มทํางานตามปกติอีกครั้ง  

 

ขอสงสัยในการดําเนินงานระหวางการเช่ือม  

อุปกรณ,วัสดุงานเช่ือม, ปจจัยสิ่งแวดลอม, ระบบหมอแปลงไฟฟามีสวนอยางไรในการทํางานเช่ือม, ผูใชตองพยายามท่ีจะ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการเช่ือม 

A  การเช่ือมไฟฟา (Arc-Striking) มีการหยุดงายหรอืยากเพียงใด 
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1. โปรดตรวจสอบวาลวดทังสเตนของทานมีคุณภาพสูงเพียงพอหรือไม  

2. หากลวดเช่ือมไมแหงพอจะสงผลใหระบบอารคขาดความเสถียร สรางความบกพรองการงานเช่ือม และสงผลใหไดงาน

เช่ือมท่ีมีคุณภาพตํ่า  

3. หากใชสายเคเบ้ิลท่ียาวเกินไป แรงดันไฟฟาท่ีถูกสงออกมาจะลดลง ดังน้ันจึงควรเลือกใชสายเคเบ้ิลท่ีสั้นลง  

B.  กระแสไฟเช่ือมท่ีคาไมคงท่ี 

เม่ือแรงดันไฟทํางานตามคาท่ีกําหนด จะทําใหคาของกระแสไฟเช่ือมไมตรงกัน เม่ือแรงดันไฟตํ่ากวาคาสูงสุดของกระแส

เช่ือมอาจจะมีคาตํ่าลงกวาเดิม  

C.  กระแสไฟขาดความเสถียรในขณะท่ีเครื่องกําลังทํางาน 

อาจเกิดจากปจจัยหรือสาเหตุบางประการดังตอไปน้ี  

1. คาแรงดันไฟฟาของลวดเช่ือมไฟฟามีการเปลี่ยนแปลง  

2. มีสิ่งรบกวนอยางรุนแรงจากลวดเช่ือมไฟฟา หรือ อุปกรณอื่นๆ  

D.  การเช่ือมหางๆทําใหเกิดรูอากาศ 

1. ตรวจสอบวามีการรั่วไหลของอากาศหรือไม 

2. พ้ืนผิวของวัสดุหลักมีนํ้ามัน,คราบเปอน,สนิมม,ปนเปอนแลคเกอรหรอือื่น ๆ 

 

การบํารุงรักษา  

 

 หมายเหตุ ถาทานตองการใชงานเคร่ืองตามข้ันตอนดังตอไปน้ี ผูใชงานควรมีชํานาญในดานระบบไฟฟา และ

ความรูเร่ือง การรักษาความปลอดภัย และ มีใบรับรองดานความรูความสามารถในดานดังกลาว กอนท่ีจะ

ปฏิบัติการซอมแซมหรือบํารุงรักษา โปรดติดตอกับทางผูแทนจําหนาย หรือบริษัทฯ 

1. ทําการขาดกําจัดฝุนดวยการปดออกและ ควรม่ันทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ หากมีการใชงานเครื่องเช่ือมสถานท่ีท่ีมี

ฝุนละออง หรือควัน และ อากาศท่ีเปนมลภาวะ ตัวเครื่องควรมีการทําความสะอาดทุกวัน  

2. แรงดันอากาศ หากมีการจัดการระบบระบายอากาศภายในเครื่องอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันความเสียหายตอช้ินสวนเล็กๆ

ภายในเครื่อง  

3. หม่ันตรวจสอบแผงวงจรของเครื่องเช่ือมอยางสมํ่าเสมอ และใหแนใจวาสายไฟของแผงวงจรมีการเช่ือมตอกันอยาง

ถูกตอง และ เช่ือมตอกันอยางแนนหนา (โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งท่ีใชเช่ือมตอ และสวนประกอบ) หากพบวามีการชํารุด หรือ

การเช่ือมตอท่ีไมแนนพอ ใหทานเช็ดใหสะอาดและใหนําไปเช่ือมตอใหมอีกครั้ง  

4. หลีกเลี่ยงอยาใหละอองนํ้า และ หยดนํ้าเขาไปในเครื่อง ถาหากมีของเหลวใดเขาไป ใหทานทําการเปาใหแหง โดยเร็ว 

จากน้ันตรวจสอบตัวฉนวนของเครื่อง  

5. ถาหากไมไดใชงานเครื่องเช่ือมเปนระยะเวลานานๆ ใหนําเครื่องเก็บเขาบรรจุภัณฑดังเดิม และเก็บในสถานท่ีแหง  
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ตรวจสอบขอผิดพลาด 
หมายเหตุ: ถาทานตองการใชงานเครื่องตามขั้นตอนดังตอไปน ผูใชงานควรมีช ำนาญในดานระบบไฟฟา และ 

ความปลอดภัย และ มีใบรับรองดานความรูความสามารถในดานน กอนท่ีจะปฏิบัติการซอมแซมหรือบ ำรุงรักษา 

โปรดติดตอกับทางผูแทนจ ำหนาย หรือบริษัทฯ 

ขอผิดพลาด วิธีการแกไข 

ไฟแสดงสถานะเปด/ปดไมท ำงาน, พัด 

ลมไมท ำงาน และ เครื่องเช่ือมไม

ตอบสนอง  

1. ตรวจสอบสวิทชเปด/ปดเครื่อง อยูในสถานะ “เปด”  

2. ตรวจสอบวาสายไฟนําเขา (ซึ่งจะเช่ือมตอไฟฟา) ใชงานไดปกติหรือไม  

3. ตรวจสอบวาระบบตรวจจับความรอน(4 ช้ิน) แตกหัก หรือเสียหายหรอืไม  

(รีเลย 24 โวลตมีปญหา)  

4. พาวเวอรบอรด ( บอรดดานลางมีปญหา, แรงดันไฟไมใช DC537V):  

4.1. สะพานไฟซิลิคอนเสียหาย,สายเคเบ้ิลหลวม  

4.2. ช้ินสวนบนบอรดไหม  

4.3. ตรวจสอบสายไฟระหวางสวทชพดลมระบายอากาศ และ พาว 

เวอรบอรด, ระหวางพาวเวอรบอรด และ MOS board  

5. พาวเวอรสํารองบนคอนโทรลบอรดมีปญหา (ติดตอตัวแทนจ ำหนาย หรือ 

บริษัทผูผลติ)  

ไฟแสดงสถานะเปด/ปดทํางาน,พัดลม

ทํางาน แตระบบการเช่ือมไม

ตอบสนอง 

1. ตรวจสอบสายท้ังหมดของเครื่องเช่ือมวาหลวมหรอืไม 

2. สายเช่ือมตัดหรอืหลวม 

3. สายเคเบ้ิลควบคุมหรือสวิทซสายเช่ือมแตกหักเสียหาย 

4. แผงควบคุมแตกหัก 

ไฟแสดงสถานะเปด/ปดทํางาน,พัดลม

ทํางาน,ไฟแสดงสถานะผิดพลาด

ทํางาน 

1. เกิดจากระบบการปองความรอนทํางานใหทําการปดเครื่องท้ิงไวสักพักจนกวา

ไฟแสดงสถานะน้ันจะดับลง 

2. ระบบการปองความรอนของเครือ่งทํางาน ใหรอประมาณ 2-3 นาที 

3. แผงวงจรระบบอินเวอรเตอรทํางานผิดพลาด, ทําการดึงปลั๊กพาวเวอรซัพพลาย

ออกจากหมอแปลง ซึ่งอยูบน MOS Board (VH-07 อยูบริเวณใกลๆพัดลม) แลว

จึงทําการเปดเครื่องอีกครั้ง 

3.1 ถาหากไฟแสดงสถานะผิดพลาดยังแสดงอยู แสดงวาช้ินสวน

บางอยางของแผง MOS Board เสียหาย คนหาและนํามาทดแทน 

3.2 ถาหากไฟแสดงขอผิดพลาดไมแสดง 

a. อาจเกิดจากหมอแปลงของบอรดกลางเสียหาย ระดับมาตรา

เหน่ียวนําและระดับ Q ของหมอแปลงจากสะพานการ

เหน่ียวนํา ถาหากระดับน้ันอยูในเกณฑตํ่า ใหนํามาเปลี่ยน 

b. อาจเกิดจากทอRectifierท่ี 2 ของหมอแปลงเสียหาย หา

ขอผิดพลาดและนํามาเปลี่ยน 

ถาเคร่ืองยังไมสามารถใชงานไดตามปกติหลักจากตรวจสอบปญหาตามข้ันตอนเบื้องตนตัวแทนจําหนายใกลบานทาน หรือ 

บริการหลังการขาย 
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ตรวจสอบขอผิดพลาด 
 เม่ือเกิดเหตุการณความผิดปกติของการทํางานเช่ือม อาทิเชน การเช่ือมลมเหลว, ระบบการARCไมแนนอน, ผล

การเช่ือมไมสมบูรณแบบ, ไมตองพิจารณาวาอาจเกิดจากความผิดพลาดอะไรบางอยาง 

 เครื่องเช่ือมอาจเกิดจากปญหาบางอยางจนทําใหเกิดความผิดปกติ อาทิเชน การเช่ือมตอบางอยางหลวม, ลืมเปด

สวิทซ, ต้ังคาผิด, สายเคเบ้ิลและทอแก็ส แตกหัก ฯลฯ ดังน้ันกอนจะเริ่มขั้นตอนบํารุงรักษา กรุณาตรวจสอบกอนวาบาง

ปญหาไดแกไขแลวหรือยัง 

 จากแผนผังดังตอไปน้ี ในแถวดานบนขวาคุณสามารถตรวจสอบปญหา และตรวจดูแผนผังการจัดการท่ีเหมาะสม

ตามเครื่องหมาย “O” 

แผนผังการตรวจสอบปญหา 

                        ขอผิดพลาด 

 

 

 

   สถานที่และรายการที่จะถูกตรวจสอบ 

N
o arcing 

N
o gas 

Can N
ot sending w

ire 

 

   

Poor A
rcing intiation 

initiation 

U
nstable 

arc 

W
elding m

argin unclean 

W
ire and 

M
aterial conglutinated 

W
ire links 

Electric leading hole 

H
ave air hole 

Torch and cable 

1. Cable over winding and over bending  

2. Adaptability of electric hole, wire sending 

 tube and the wire size 

   〇 〇 〇  〇  

Torch body 

1. Electric hole, loophole, loophole connector 

loosen. 

2. Plug of torch not fixed 

     〇   〇 

Torch power cable and 

switch control cable 

1. Broken (over bending) 

2. Damaged by heavy stuff 
〇 〇 〇  〇  〇   

Main material surface 
1. Oil, stain, rust, lacquer film 

2. Wire come out too long 
   〇 〇 〇 〇  〇 

Output cable 

1. Cable section is not big enough 

2. （+）,（-）connecting points of output 

cable loosen 

3. Poor electric leading ability of main 

material. 

   〇 〇 〇    

Lengthened cable 
1. Cable section is not big enough 

2. Winding and bending 
   〇 〇 〇 〇   

Welding operation 

condition 

Confirm the welding current, voltage, torch angle, 

welding speed, and extended wire length   
   〇 〇 〇 〇 〇  
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DAILY CHECKING 

 

WELDING POWER SUPPLY 
 

Position Checking keys Remarks 

Control 
panel 

1.switch condition of operation, transfer 
and installment. 

2.test the power indicator 
 

Cooling 
fan 

1.check if there is wind and the sound 
normal or not. 

If abnormal noise and no wind, to 
check the inner. 

Power part 

1.when electrified, abnormal smell or not. 
2.when electrified, abnormal vibration and 

buzz or not.  
3.color changing and heating or not in 

appearance. 

 

Periphery 
1.gas pipe broken, loosen or not. 
2.housing and other fixed parts loosen or 

not. 
 

 

WELDING TORCH 

Position Checking keys Remarks 

Loophole 

1.If installment fixed, the front 
distorted Reason for air hole. 

2.attach splash or not. Reason for burning the torch. 
（can use splash-proof material ） 

Electric 
hole 

1.If installment fixed Reason of torch screw thread damage 
2.damage of its head and hole 

blocked nor not Reason of unstable arc and broken arc 

Wire 
sending 

tube 

1.check the extended size of the 
pipe 

Have to be changed when less than 6mm, 
when the extended part too small, the arc 
will be unstable. 

2.wire diameter and the tube inner 
diameter match or not 

Reason of unstable arc, please use the 
suitable tube. 

3.partial winding and extended Reason of poor wires sending and 
unstable arc, please change. 

4.block caused by dirt in the tube, 
and the remains of the wire 
plating lay. 

Reason of poor wire sending and unstable 
arc, (use kerosene to wipe or change new 
one.) 

5.wire sending tube broken 
  O circle wear out  

1.Pyrocondensation tube broken, change 
new tube 

2.Change new O circle 

Gas bypass Forget to insert or the hole blocked, 
or different factory component. 

May lead to vice (splash) because of poor 
gas shield, torch body get burned (arc in 
the torch), please handle. 
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DAILY CHECK 

 

WIRE SENDING MACHINE 

 

CABLE 

 

 

Position Checking keys Remarks 

Pressing 
arm 

1. If put the arm to the suitable indicating 
level. 

（notes：not to damage wire less than Ф
1.2mm ） 

Lead to unstable arc and wire 
sending. 

Wire 
Lead  
Tube 

1.If powder or residue store up in the mouth 
of the tube. 

Clean the residue and check the 
reason and solve it. 

2.Wire diameter and the tube inner diameter 
match or not 

If not match, lead to unstable arc 
and residue. 

3.If the tube mouth center matches the wire 
wheel slot center or not.  

If unmatched, lead to unstable arc 
and residue. 

Wire 
wheel 

1.Wire diameter matches the wheel’s 
requirement 

2.If the wheel slot blocked 

1.Lead to unstable arc and 
residue, and block wire tube. 

2.Change new one if necessary 

Pressure 
wheel 

Check the stability of its move, and wearing-
out of pressed wire, the narrowing of its 
contact surface  

Lead to unstable arc and wire 
sending. 

Position Checking keys Remarks 

Torch 
cable 

1.If torch cable over bended. 
2.If the metal connecting point of mobile plug loosen 

1.Cause poor wire 
sending 

2.Unstable arc if cable 
over bended. 

Output 
cable 

1. Wearing-out of the cable insulated material. 
2.Cable connecting head naked (insulation damage), or 

loosen (the end of power supply, and cable of main 
material connecting point.) 

For life security and 
stable welding, adopt 
suitable method to 
check according to 
working place. 
 Simple check daily 
 Careful and in-

depth check on 
fixed period 

Input 
cable 

1.If the connect of power supply input, protective 
equipment input and the output end fixed or not.  

2.If the security equipment cable reliably connected. 
3.If the power input end cable fixed   
4.If the input cable is worn out and bares the 

conductor.  

Earth 
cable 

1.If the earth cable that connects the power supply is 
broken and connect tightly. 

2. If the earth cable that connects the main part is 
broken and connects tightly. 

To prevent creep age 
and insure security, 
please make daily 
check. 
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