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ขอควรระว ัง! (Safety Caution) 

 
ในขณะท ี่ใชงาน เครื่องม ือ เช ื่อมหรือตัดอาจเก ิดอ ุบ ัติเหต  ข ึ้นได  ดังน ั้นควรม ีการปองก ันอ ันตรายท 

อาจจะเก ิดข ึ้น โปรดศ ึกษารายละเอ ียดเพ ิ่มเติมไดจากค ูม ือดานความปลอดภัยใน  ใชงานซ ึ่งทางผ ูผล ิต 

เปนผ ูก ําหนด 

 
การเก ิดไฟฟาช ็อต (อ ันตรายถ ึงเส ียช ีว ิต) 

• โปรดติดต้ังสายดินใหเรียบรอยกอนใชงานท ุกครั้ง 

• หล ีกเล ี่ยงการส ัมผ ัสช ิ้นสวนอ ิเล ็คทริค และ หมอแปลงไฟฟา ดวยผิวหนงโดยตรง ควรสวมเส ื้อผาหรือถ ุงม ือปองก ัน 

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาในบรเวณท ีทานทางานม ีฉนวนปองก ันไฟฟาจากพ ื้นดิน และ หองปฏ ิบ ัติงาน 

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาตําแหนงททานใชงานเปนจ ุดท ี่เปนฉนวนเพ ื่อความปลอดภัย 

 
แก ส (เปนอ ันตรายตอส ุขภาพ) 

• ปองก ันอยาใหศ ีรษะของทานอยูตําแหนงท ิศทางของการไหลของแก ็ส 

• ในขณะท ี่ท ําการเช ื่อม ใหสวมหนากากปองก ันเพ ื่อหล ีกเล ี่ยงการส ูดดมแกส 

 
แสงไฟในขณะเช่ือม  (เปนอ ันตรายตอดวงตา และการเผาไหมผิวหน ัง) 

• โปรดสวมใสหนากากสาหรบงานเชือม และ แผนกรองแสง รวมถง สวมใสเส ื้อผาอยางม ิดช ิดเพ ื่อปองกนดวงตา และ 

ผ ิวหน ังของทาน 

• โปรดสวมใสหนากากปองก ันส ําหรับงานเช ื่อม หรือ มานปองก ันแสงท ุกครั้งท ี่ใชงาน 
 

 

อันตรายจากประกายไฟ 

• ประกายไฟกอใหเก ิดเพล ิงไหม โปรดตรวจสอบบริเวณท ี่ทานปฏ ิบ ัติงานใหแนใจวาไมมส ิ่งใดท ี่อาจเปนเช ื้อเพล ิงได 

 
เสียงรบกวน (เส ียงด ังเปนอ ันตรายตอประสาทห) 

• โปรดใชอ ุปกรณปองก ันเส ียง หรืออ ืน่ๆ ในการป องการไดยินของทาน 

• เส ียงอาจเปนเปนอ ันตรายตอการไดยินของผ ูท ี่อยูรอบขาง 

 
ขอผิดพลาด 

• หากเก ิดปญหาในขณะติดต้ัง และ ดําเน ินการ กรุณาปฏ ิบ ัติตามขอแนะน ําในค ูม ือฉบ ับน 

• หากอานค ูม ือไมเขาใจ หรือไมสามารถแกปญหาดวยว ิธ ีการท ี่ระบ ุไวในค ูม ือ โปรดติดตอเจาหนาท่ี หรือตัวแทน 

จ ําหนาย เพ ื่อใหสงท ีมผ ูช ํานาญมาเปนผ ูดูแลใหค ําแนะน ําตอไป 

 
ข อควรระวัง(CAUTION!) 

ควรติดต้ังระบบปองก ันกระแสไฟล ัดวงจรเม ื่อใชงานเครื่องเช ื่อม 
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เก ี่ยวก ับผล ิตภ ัณฑ  

 
เครื่องเช ื่อม CLIFF เปนผ ูน ําเขาเครื่องเช ื่อมเทคโนโลยีอ ินเวอรเตอรท ี่ไดรับความน ิยม และยังเปนผ ูรับประก ัน 

ค ุณภาพส ินคายาวนานท ี่ส ุดในประเทศอ ีกดวย 

การพ ัฒนาของอ ุปกรณเครื่องเช ื่อมอ ินเวอรเตอรเปนผลพวงมาจากทฤษฎ ีการพ ัฒนาของระบบพล ังงานและ 

สวนประกอบตางของเทคโนโลยีอ ินเวอรเตอร แหลงพล ังงานของระบบอ ินเวอรเตอรน ํามาจากพล ังงานระดับส ูงท ี่เก ิดจาก 

องคประกอบของ MOSFET แปลงเปนความถี่ 50/60 Hz ข ึ้นไปถ ึง 100 KHz จากนนจงลดแรงดนไฟ และแปลงกระแส และ 

ปลอยแรงดันไฟส ูงส ุดออกจากเทคโนโลยี PWM เพราะวา 

เครื่องเช ื่อม CLIFF เนนการน ําเสนอเครื่องเช ื่อมท ี่ม ีประส ิทธ ิภาพส ูง และความเสถ ียรในการอารค เม ื่อแทงโลหะ 

หรือช ิ้นงานม ีขนาดส ั้น ม ันจะท ํางานไดอยางรวดเร็ว หมายความวาเปนการงายในการออกแบบเครื่องเช ื่อมใหแตกตางของ 

ค ุณสมบ ัติดานพล ังงาน และยังสามารถปรับระดบัการใชงานแบบพ ิเศษในการเช ื่อมอารคแบบงาย หรือยากข ึ้น 

เครื่องเช ื่อม MMA ของ CLIFF ม ีถ ูกออกแบบมาใหม ีความม ีค ุณล ักษณเฉพาะในดานประส ิทธ ิภาพ, ประหยัด 

พลงงาน,กะท ัดรัด, ฟงกช ั่นการอารคท ี่ม ีประส ิทธ ิภาพ,ระดับแรงดันไฟขณะไรภาระท ี่ส ูง 

เครื่องเช ื่อมMMAสามารถใชงานไดในหลายๆแบบ และสามารถเชอมสแตนเลส, โลหะผสม,โลหะคารบอน, ทองแดง 

และโลหะอ ื่นๆ และ ยังสามารถน ํามาเช ื่อมดวยระดับไฟฟา และ โลหะท ี่แตกตางก ัน ประกอบดวย acidity, alkalescency, 

และ fiber โดยสามารถน ํามาประยุกตงานไดในระดับท ี่ส ูงส ุด ตัวเครื่องออกแบบในโปรงสามารถระบายอากาศไดดีท ั้ง 

ภายในและภายนอก เม ื่อเท ียบก ับผล ิตภัณฑประเภทเดียวก ันท ั้งในและนอกประเทศ ขนาดของเครื่องเช ื่อมCLIFF จะมขนาด 

เล ็กกะท ัดรัด และนํ้าหน ักเบากวา สามารถติดตังและใชงานงาย 

 
ขอควรระวง(CAUTION!) 

เครื่องเช ื่อมสวนใหญใชในงานระด ับอ ุตสาหกรรม จะม ีการปลอยส ัญญาณรบกวนออกมา 

ดังน ั้น ผู ใชควรจะเตรียมความพรอมสาหรับการป องกัน 
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PARAMETERS 

Model 

Item 
MINI160 MMA170 MMA205A MMA220B 

แรงดันไฟ（V） 

Input power voltage 
AC220V±15% AC220V±15% AC220V±15% AC220V±15% 

ความถี่（HZ） 

Input voltage frequency 
50/60 50/60 50/60 50/60 

กําลังไฟ（KW） 

Rated input power capacity 
4.7 5.3 7.1 7.1 

กระแสไฟท่ีใช（A） 

Rated input current 
21.5 24.3 32.2 32.2 

แรงดันไฟขณะไรภาระ（V） 

No-load voltage 
56 56 60 56 

กระแสไฟท่ีเชื่อม（A） 

Output current range 
20-160 30-170 30-200 30-200 

แรงดันไฟในการเชื่อม（V） 

Rated output voltage 
25.8 26.4 28 28 

การจัดการระบบอารคฟอรซ（A） 

Arc force adjustment range 
---- ---- ---- ---- 

ประสิทธิภาพ（%） 

Duty cycle 
60 60 40 60 

กระแสขณะไรภาระ（W） 

No-load power 
40 40 40 40 

ประสิทธิภาพ（%） 

Efficiency 
85 85 85 85 

พาวเวอรแฟคเตอร 

Power factor 
0.93 0.93 0.93 0.93 

ระดับความเปนฉนวน  

Insulation class 
B B B B 

ระดับการปองกันส่ิงแปลกปลอม  

Protection class 
IP23 IP23 IP23 IP23 

น้ําหนัก（KG） 

Weight 
5.5 8 8 11 

ขนาด（mm） 

Dimension 
289×133×216 403×153×302 403×153×302 451×204×378 
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PARAMETERS 

             Model 

Item 
MMA250 MMA315 MMA400 MMA500 

แรงดันไฟ（V） 

Input power voltage 
AC380V±15% AC380V±15% AC380V±15% AC380V±15% 

ความถี่（HZ） 

Input voltage frequency 
50/60 50/60 50/60 50/60 

กําลังไฟ（KW） 

Rated input power capacity 
9.5 13 18.2 25.3 

กระแสไฟท่ีใช（A） 

Rated input current 
14.4 19.7 27.6 38.3 

แรงดันไฟขณะไรภาระ（V） 

No-load voltage 
56 60 60 56 

กระแสไฟท่ีเชื่อม（A） 

Output current range 
30-250 40-315 40-400 40-500 

แรงดันไฟในการเชื่อม（V） 

Rated output voltage 
30 32.6 36 40 

ระดับจัดการแนวการเชื่อม（A） 

Driver adjustment range 
0-100 0--100 0--100 0--100 

ประสิทธิภาพ（%） 

Duty cycle 
60 60 60 60 

กระแสขณะไรภาระ（W） 

No-load consumption 
60 60 60 60 

ประสิทธิภาพ（%） 

Efficiency 
85 85 85 85 

พาวเวอรแฟคเตอร 

Power factor 
0.93 0.93 0.93 0.93 

ระดับความเปนฉนวน  

Insulation class 
B B B B 

ระดับการปองกันส่ิงแปลกปลอม  

Protection class 
IP23 IP23 IP23 IP23 

น้ําหนัก（KG） 

Weight 
19 28 28 30 

ขนาด（mm） 

Dimension 
502×204×378 565×235×512 565×235×512 565×235×512 
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1 การต ิดต ั้ง 
 

เครื่องเช ื่อมอ ินเวอรเตอร CLIFF เปนอ ุปกรณท ี่ม ีแรงดันไฟฟาไหลเว ียนอยูตลอดเวลา เม ื่อแรงดันไฟฟาเคล ื่อนท 

อยูระหวาง ±15% ของอ ัตราแรงดันไฟฟา ถ ือวาเปนการท ํางานท ี่ปกต 

เม ื่อทานใชสายเคเบ ิลท ี่ม ีขนาดยาว,เพ ื่อปองก ันไมใหเก ิดการลดลงของระดับแรงดันไฟฟา การเล ือกใชสายเคเบ ิล   

สวนใหญ หากสายยาวเก ินไปจะสงผลตอประส ิทธ ิภาพระบบไฟฟา ดังน ั้นหากตองการใชทานจ ําเปนตองก ําหนดความยาวท่ี   

ตองใชงาน 

1. ตรวจสอบใหแนใจกอนวาระบบระบายความรอนของเครื่องไมม ีการอ ุดตัน หรือถ ูกปดจนไมสามารถท ํางานได 

2. สายไฟท ี่น ํามาใชเช ื่อมตอจากท ี่พ ักไปถ ึงพ ื้นควรม ีความยาวไมนอยกวา 6 ตารางมลลเมตร โดยเริ่มจากหัวสกรูสายกราว 

ท ี่อยูดานหล ังอ ุปกรณเช ื่อมตอสายดิน 

3. ว ิธ ีเช ื่อมตอสายเช ื่อมอารค หรือ ดามจ ับอยางถ ูกตอง ควรปฏ ิบ ัติตามข ั้นตอนดังตอไปน ี้ ใหเตรียมสายไฟ, ดามจ ับ และ 

ห ัวเส ียบ น ํามาวางไวท ําการประกอบขอตอเขาก ับข ั้ว “ - ” และหมุนตามเขมนาฬกา 

4. เช ื่อมตอห ัวเส ียบสายเคเบ ิ้ลเขาก ับชอง ถาหากข ั้ว “ + ” อยูบริเวณดานหนาใหหม ุนตามเข ็มนาฬ ิกา และ ค ีมจ ับสายดินท 

ท ี่ปลายสายไฟอ ื่นท ี่จะม ีค ีมจ ับช ิ้นงาน 

5. โปรดใสใจก ับข ั้วท ี่เช ื่อมตอ เครื่องเช ื่อมไฟฟากระแสตรง 

(DC) ม ีสองทางเช ื่อมตอ : การเช ื่อมตอในเช ิงบวกและเช ิง 

ลบ การเช ื่อมตอเช ิงบวก : ผ ูถ ือเช ื่อมตอก ับข ั้ว “-” ในขณะท่ี 

ช ิ้นอยูท ี่ข ั้ว “ + ” , การเช ื่อมตอเช ิงลบ : ช ิ้นงานอยูท ี่ข ั้ว “- ” 

ก ับข ั้ว “ + ”  โดยผ ูใชเล ือกว ิธ ีท ี่เหมาะสมตามความตองการ 

ท ํางาน การเช ื่อมตอท ี่ไมเหมาะสม หรือไมถ ูกตองอาจกอน 

ใหเก ิดการอารคท ี่ไมสมํ่าเสมอ หากปญหาดังกลาวเก ิดข ึ้น 

ใหทานท ําการสล ับตําแหนงของข ั้วเส ียบใหมอ ีกครั้ง 

6. ข ั้นตอไปเปนระดบัแรงดันไฟเขา,  เช ื่อมตอสายไฟเขา  

กลองหมอแปลงไฟฟา ตรวจสอบใหแนใจวาระดับความ 

แตกตางของแรงดันไฟฟาสามารถใชงานได หล ังจาก 

ปฏ ิบ ัติตามขางตนเสร็จส ิ้นแลวเครื่องเช ื่อมก ็พรอมใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช ุดค ีมจับสายดิน 

 
จุดเช ื่อมตอลงพื้นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช ิ้นงาน 

 

ขอควรระวัง(CAUTION!) 

ถาหากช ิ้นงานและเครื่องเช ื่อมอยูไกลกวาก ัน (50-100 เมตร) และ สายเช ื่อม , สายดินม ีขนาด 

ยาวเก ินไปเชนก ัน กรุณาเล ือกสายท ี่ใหญข ึ้นเพ ื่อลดการลดลงของแรงดันไฟฟา 
 
 
 

การใชงาน 

1. เปดสว ิทชหนาเครื่อง ไฟท ี่หนาจอแสดงการท ํางาน และหนาปดแสดงกระแสเช ื่อมจะแสดงผล 

2. ทาการปรับกระแสเชอม และกระแสสาหรับการเริ่มเช ื่อมตามขนาดหรือความต องการใชงาน 

3. โดยปกติแลว กระแสเช ื่อมจะเพ ียงพอตอการเช ื่อมจะม ีคาดังตอไปน้ี 

ค ุณสมบติั Ø 2.5 Ø 3.2 Ø 4.0 Ø 5.0 

กระแสไฟ 70-100A 110-140A 170-220A 230-280 A 
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4. ปรบปุม arc force ซ ึ่งเปนการใชในการปรับฟงกช ั่นการเช ื่อมท ี่ตามตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งท ี่ในกระแสท ี่ตํ่า ก ็จะงาย 

ตอการปรับระบบกระแสการอารคโดยป ุมปรับกระแสเช ื่อมและ ไมตองควบค ุมป ุมกระแสเช ื่อม ดังน ั้นเครื่องเช ื่อมจะ 

ไดม ีประส ิทธิภาพในการ a r c  force  เ พ่ือ ให สามารถเขาถ ึงผลของการกระตุนการหม ุนเว ียน ของเครื่องเช ื่อม ระบบ 

กระแสตรง (DC) 

5. ถาหากเครื่องเช ื่อมม กีารใชงานดวยรีโมทคอนโทรล 

1) ตรวจสอบใหแนใจกอนวาสว ิทชอยูในตําแหนงของการใชงานรีโมทคอนโทรล ถาสว ิทชอยูบนตําแหนง 

OFF ซ ึ่งหมายถ ึงการท ํางานโดยไมม ีรีโมทคอนโทรล แตถาสว ิทชอยูท ี่ตําแหนง ON น ั้นหมายความวา 

รีโมทคอนโทรลพรอมใชงาน 

2) เส ียบปล ั๊กของรีโมทคอนโทรลในชองอยางถ ูกตองและแนนเพ ื่อปองก ันความผ ิดพลาดระหวางการ 

ท ํางาน อาท ิเชน สายหล ุดขณะปฏ ิบ ัติงาน เปนตน 

3) ถาหากไมตองการใชรีโมทคอนโทรลใหทานปรับสว ิทชไปท ี่ตําแหนง OFF ม ิฉะน ั้นแลวทานจะไม 

สามารถปรับกระแสเช ื่อมใดๆบนหนาปดเครื่องเช ื่อมได 
 

คําเตือน (Warning!) กอนท ําการเช ื่อมตอโปรดตรวจสอบวาปดระบบไฟฟาหมดแลวหรือ

ไม การเช ื่อมตอท ถ ูกตองค ือการติดต้ังสายเช ื่อม และสายดินท ี่เครื่องเปนอ ันดับแรก และ

ตรวจสอบใหแนใจ วาติดต้ังอยางดีแลวจ ึงเปดใชงานกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟ 
 
 
 
 

องคประกอบแผงควบคุม 
 
 
 
 
 

MINI 160 
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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 

1. โปรดตรวจสอบวาลวดทังสเตนของทานมีคุณภาพสูงเพียงพอหรือไม  

2. หากลวดเช่ือมไมแหงพอจะสงผลใหระบบอารคขาดความเสถียร สรางความบกพรองการงานเช่ือม และสงผลใหไดงาน

เช่ือมท่ีมีคุณภาพตํ่า  
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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 หากมีการใชงานเครื่องเช่ือมสถานท่ีท่ีมีฝุน

ละออง หรือควัน และ อากาศท่ีเปนมลภาวะ ตัวเครือ่งควรมีการทําความสะอาดทุกวัน  

2. แรงดันอากาศ หากมีการจัดการระบบระบายอากาศภายในเครื่องอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันความเสียหายตอช้ินสวนเล็กๆ

ภายในเครื่อง  

3. หม่ันตรวจสอบแผงวงจรของเครื่องเช่ือมอยางสมํ่าเสมอ และใหแนใจวาสายไฟของแผงวงจรมีการเช่ือมตอกันอยางถูกตอง และ 

เช่ือมตอกันอยางแนนหนา (โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งท่ีใชเช่ือมตอ และสวนประกอบ) หากพบวามีการชํารุด หรือการเช่ือมตอท่ีไม

แนนพอ ใหทานเช็ดใหสะอาดและใหนําไปเช่ือมตอใหมอีกครั้ง  

4. หลีกเลี่ยงอยาใหละอองนํ้า และ หยดนํ้าเขาไปในเครื่อง ถาหากมีของเหลวใดเขาไป ใหทานทําการเปาใหแหง โดยเร็ว จากน้ัน

ตรวจสอบตัวฉนวนของเครือ่ง  

5. ถาหากไมไดใชงานเครื่องเช่ือมเปนระยะเวลานานๆ ใหนําเครื่องเก็บเขาบรรจุภัณฑดังเดิม และเก็บในสถานท่ีแหง  

การตรวจสอบข อผ ิดพลาด 

หมายเหต ถาทานตองการใชงานเครื่องตามข ั้นตอนดังตอไปน ผ ูใชงานควรม ีช ํานาญในดานระบบไฟฟา และ 

ความปลอดภัย และ ม ีใบรับรองดานความรูความสามารถในดานน กอนท ี่จะปฏ ิบ ัติการซอมแซมหรือบ ํารุงรักษา 

โปรดติดตอก ับทางผ ูแทนจ ําหนาย หรือบริษ ัทฯ 

MMA 250/315/400 ปญหาและวิธการแกไข 

ข อผ ิดพลาด ว ิธ ีการแกไข 
 

 
 

ไฟแสดงสถานะเป ิด/ปดไมท ํางาน, พัด 

ลมไมท ํางาน และ เครื่องเช ื่อมไม

ตอบสนอง 

A.   ตรวจสอบสว ิทชเป ิด/ปดเครือ่ง อยูในสถานะ “เปด” 

B.    ตรวจสอบวาสายไฟนําเขา (ซ ึ่งจะเช ื่อมตอไฟฟา) ใชงานไดปกติหรือไม 

C.   ตรวจสอบวาระบบตรวจจับความรอน(4 ช ิ้น) แตกห ัก หร ือเสียหายหรอืไม 

(รีเลย 24 โวลตม ีปญหา) 

D.   พาวเวอรบอรด ( บอรดดานลางม ีปญหา, แรงดันไฟไมใช DC537V): 

a. สะพานไฟซ ิล ิคอนเส ียหาย,สายเคเบ ิ้ลหลวม 
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ข อผดพลาด ว ิธ ีการแกไข 
 b. ช ิ้นสวนบนบอรดไหม 

c. ตรวจสอบสายไฟระหวางสวทชพดลมระบายอากาศ และ พาว 

เวอรบอรด, ระหวางพาวเวอรบอรด  และ MOS board 

E.    พาวเวอรสำรองบนคอนโทรลบอรดมีป ัญหา (ติดตอตัวแทนจ ําหนาย หรือ 

บริษ ัทผ ูผล ิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัดลม และไฟแสดงสถานะทำงาน 

ปกต แตเครื่องเช ื่อมไมตอบสนอง 

A.   ตรวจสอบวาสวนประกอบใดๆท ี่เช ื่อมตอไมด ี

B.    ตรวจสอบดูถาหากขอตออะแดปเตอรหยุดการท ํางานวงจร และเช ื่อมตอไม 

สมบูรณ 

C.   แผงวงจรอ ินเวอรเตอรอาจจะม ีขอผ ิดพลาด: โปรดดึงปล ั๊กสายไฟออกจาก 

หมอแปลงหล ัก(ใกลพ ัดลม VH-07),ซ ึ่งอยูบนแผง MOS board แลวท ําการ 

เปดเครื่องใหมอ ีกครั้ง 

1) ถาหากไฟสถานะเครื่องแสดงข ึ้น แปลวาม ีบางส ิ่งของแผง MOS 

board เส ียหาย ใหท ําการตรวจสอบ และน ํามาเปล ี่ยน 

2) ถาหากไฟสถานะเครื่องไมแสดง 

a) อาจเก ิดจากหมอแปลงตรงกลางบอรดเก ิดความเส ียหาย 

ท ําการว ัดระดับความเหน ี่ยวน ําหล ัก และ ระดับ Q ของ 

หมอแปลงหล ักจาก สะพานเหน ี่ยวน ํา คาหล ักของวงจร

แบบค ูขนาด ค ือ L=1.2-2.0Mh, Q>40 ถา หาก คาเหน ี่ยวน ํา

และคาQ ตํ่ากวาใหน ําอ ุปกรณมา เปล ี่ยน 

b) อาจเก ิดจากทอสงกระแสส ํารองของหมอแปลงเส ียหาย 

ใหท ําการตรวจสอบ และน ํามาเปล ี่ยนใหม 

D.   อาจเก ิดจากการท ํางานของวงจรเก ิดขอผ ิดพลาด 

MINI160,MMA170,MMA205A,MMA220B ปญหาและว ิธ ีการปญหา 

ข อผ ิดพลาด ว ิธ ีการแกไข 

ไฟแสดงสถานะเป ิด/ปดไมท ํางาน, พัด 

ลมไมท ํางาน และ เครื่องเช ื่อมไม 

ตอบสนอง 

A.   ตรวจสอบสว ิทชเปด/ปดเครื่อง อยูในสถานะ “เปด” 

B.    ตรวจสอบวาสายไฟนําเขา (ซ ึ่งจะเช ื่อมตอไฟฟา) ใชงานไดปกติหรือไม 

 

 
 
 
 

ไฟแสดงสถานะเปด/ปดเครื่องและพ ัด 

ลมไมท ํางาน และ เครื่องเช ื่อมไม

ตอบสนอง 

A.   อาจเก ิดจากการใชแรงดันไฟผ ิดเปน 380 โวลต เพราะภายในเครือ่งม ีวงจร 

ปองก ันแรงดันไฟเก ิน ใหท ําการตอแรงดันไฟเปน 220 โวลต และใชงาน 

เครื่องอ ีกครั้ง 

B.    แรงด ันไฟ 220 โวลตขาดความเสถ ียร (สายไฟยาวเก ินไป) หรือ สายเคเบ ิ้ลมี 

การเช ื่อมตอก ับแหลงจายไฟโดยตรง ท ําใหระบบปองก ันของเครือ่งท ํางาน 

ใหท ําการเพ ิ่มในสวนของสายไฟ และท ําการเช ื่อมตอใหแนนหนายิ่งข ึ้น ท ํา 

การปดเครืองประมาณ 2-3 นาที แลวจ ึงเปดเครื่องใหมอ ีกครั้ง 

C.   การเปดและปดสว ิทชพาวเวอรอยางรวดเร็วท ําใหระบบปองก ันวงจรไฟฟา 
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ข อผ ิดพลาด ว ิธ ีการแกไข 
 ท ํางาน ใหท ําการปดเครือ่งและเปดเครือ่งใหมอ ีกครั้งหล ังจากผานไป 2-3 

นาที 

D.  สายเคเบ ิ้ลระหวางพาวเวอรสว ิทชและบอรดแหลงจายไฟ คลายตัวออก ให 

ท ําการประกอบใหมใหแนนหนายิ่งข ึ้น 

พัดลมทํางานปกติ,กระแสเช ื่อมไมคงท่ี 

หรือ ไมสามารถควบคมของ โพเทน 

เช ียล,กระแสบางอยางตํ่าและส ูงในบาง 

เวลา 

A.   ค ุณภาพของ 1K Potential ไมดี, นำมาแทนที 

B.    องคประกอบของแผงวงจรแตก,ห ัก หรือเส ียหาย หรือการเช ื่อมตอท ี่ไมดี ท ํา 

การตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

 

พ ัดลมทำงาน และ ไฟแสดงสถานะไม 

ทำงาน, เครื่องเช ื่อมไมตอบสนอง 

A.   ตรวจสอบสวนประกอบตางๆวาเช ื่อมตออยางเรียบรอยหรอืไม 

B.    ตรวจสอบดูถาหากขอตออะแดปเตอรหยุดการท ํางานวงจร และเช ื่อมตอไม 

สมบูรณ 

C.   ตรวจสอบแรงด ันไฟระหวางบอรดแหลงจ ายไฟ และ MOS board (VH-07) 

วาเปน DC 308 โวลตหรอไม 

D.   ถาหากไฟสถานะพาวเวอรส ีเข ียวของ MOS board ไมแสดง โปรดแจง 

ปญหาก ับตัวแทนจ ําหนาย หรือบริษ ัทฯ เพ ื่อน ําอะไหลมาเปล ี่ยน 

E.    ถาหากม ีส ิ่งผ ิดส ังเกตในการท ํางานของวงจรไฟฟา โปรดแจงปญหาก ับ 

ตัวแทนจ ําหนาย หรือบริษ ัทฯ เพ ื่อน ําอะไหลมาเปล ี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัดลมและไฟแสดงสถานทำงาน แต 

เครื่องเช ื่อมไมตอบสนอง 

A.   อาจเกดจากการทำงานของระบบการป องกระแสไฟเก ิน ใหทำการป ืดเครือ่ง 

และรอจนกวาไฟแสดงสถานะดับแลวจ ึงเปดเครื่องอ ีกใหมอ ีกครั้ง 

B.    อาจเก ิดจากการท ํางานของระบบปองก ันเครื่องท ํางานหน ัก ใหหยุดรอ 

ประมาณ 2-3 นาที 

C.   แผงวงจรอ ินเวอรเตอรอาจจะม ีขอผ ิดพลาด: โปรดดึงปล ั๊กสายไฟออกจาก 

หมอแปลงหล ัก(ใกลพ ัดลม VH-07),ซ ึ่งอยูบนแผง MOS board แลวท ําการ 

เปดเครื่องใหมอ ีกครั้ง 

1) ถาหากไฟสถานะเครื่องแสดงข ึ้น แปลวาม ีบางส ิ่งของแผง MOS 

board เส ียหาย ใหท ําการตรวจสอบ และน ํามาเปล ี่ยน 

2) ถาหากไฟสถานะเครื่องไมแสดง 

a) อาจเก ิดจากหมอแปลงตรงกลางบอรดเก ิดความเส ียหาย 

ท ําการว ัดระดับความเหน ี่ยวน ําหล ัก และ ระดับ Q ของ 

หมอแปลงหล ักจาก สะพานเหน ี่ยวน ํา 

คาหล ักของวงจรแบบค ูขนาด ค ือ L=1.2-2.0Mh, Q>40 ถา 

หาก คาเหน ี่ยวน ําและคาQ ตํ่าากวาน ใหน ําอ ุปกรณมา 

เปล ี่ยน 

b) อาจเก ิดจากทอสงกระแสส ํารองของหมอแปลงเส ียหาย 

ใหท ําการตรวจสอบ และน ํามาเปล ี่ยนใหม 

D. อาจเก ิดจากการโตตอบของวงจรผ ิดพลาด 



 

 

 


