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ขอควรระวัง! (Safety Caution) 

ในขณะที่ใชงาน เครื่องมือ เช่ือมหรือตัดอาจเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นได  ดังนั้นควรมีการปองกันอันตรายที่

อาจจะเกิดขึ้น โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือดานความปลอดภัยใน ใชงานซ่ึงทางผูผลิต

เปนผูกําหนด 

การเกิดไฟฟาช็อต (อันตรายถึงเสียชีวิต)   

• โปรดติดตั้งสายดินใหเรียบรอยกอนใชงานทุกครั้ง 

• หลีกเล่ียงการสัมผัสช้ินสวนอิเล็คทริค และ หมอแปลงไฟฟา ดวยผิวหนังโดยตรง ควรสวมเส้ือผาหรือถุงมือปองกัน 

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาในบริเวณทีท่านทํางานมีฉนวนปองกันไฟฟาจากพ้ืนดิน และ หองปฏิบัติงาน 

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาตําแหนงทีท่านใชงานเปนจุดที่เปนฉนวนเพ่ือความปลอดภัย 

แก็ส (เปนอันตรายตอสุขภาพ)   

• ปองกันอยาใหศีรษะของทานอยูตําแหนงทิศทางของการไหลของแก็ส 

• ในขณะที่ทําการเช่ือม ใหสวมหนากากปองกันเพ่ือหลีกเล่ียงการสูดดมแก็ส 

แสงไฟในขณะเช่ือม  (เปนอันตรายตอดวงตา และการเผาไหมผิวหนัง) 

• โปรดสวมใสหนากากสําหรับงานเช่ือม และ แผนกรองแสง รวมถึง สวมใสเส้ือผาอยางมิดชิดเพ่ือปองกันดวงตา และ

ผิวหนังของทาน 

• โปรดสวมใสหนากากปองกันสําหรับงานเช่ือม หรือ มานปองกันแสงทุกครั้งที่ใชงาน 

อันตรายจากประกายไฟ   

• ประกายไฟกอใหเกิดเพลิงไหม โปรดตรวจสอบบริเวณที่ทานปฏิบัติงานใหแนใจวาไมมีส่ิงใดที่อาจเปนเช้ือเพลิงได 

เสียงรบกวน (เสียงดังเปนอันตรายตอประสาทหู)  

• โปรดใชอุปกรณปองกันเสียง หรืออ่ืนๆ ในการปองการไดยินของทาน 

• เสียงอาจเปนเปนอันตรายตอการไดยินของผูที่อยูรอบขาง 

ขอผิดพลาด  

• หากเกิดปญหาในขณะติดตั้ง และ ดําเนินการ กรุณาปฏิบัติตามขอแนะนําในคูมือฉบับนี ้

• หากอานคูมือไมเขาใจ หรือไมสามารถแกปญหาดวยวิธีการที่ระบุไวในคูมือ โปรดติดตอเจาหนาที่ หรือตัวแทน

จําหนาย เพ่ือใหสงทีมผูชํานาญมาเปนผูดูแลใหคําแนะนําตอไป 

ขอควรระวัง(CAUTION!) 

ควรติดตั้งระบบปองกันกระแสไฟลัดวงจรเม่ือใชงานเครื่องเช่ือม 
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เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

เครื่องเช่ือม CLIFF เปนผูนําเขาเครื่องเช่ือมเทคโนโลยีอินเวอรเตอรที่ไดรับความนิยม และยังเปนผูรับประกัน

คุณภาพสินคายาวนานที่สุดในประเทศอีกดวย 

 การพัฒนาของอุปกรณเครื่องเช่ือมอินเวอรเตอรเปนผลพวงมาจากทฤษฎีการพัฒนาของระบบพลังงานและ

สวนประกอบตางของเทคโนโลยีอินเวอรเตอร แหลงพลังงานของระบบอินเวอรเตอรนํามาจากพลังงานระดับสูงที่เกิดจาก

องคประกอบของ MOSFET แปลงเปนความถ่ี 50/60 Hz ขึ้นไปถึง 100 KHz จากนั้นจึงลดแรงดันไฟ และแปลงกระแส และ 

ปลอยแรงดันไฟสูงสุดออกจากเทคโนโลยี PWM เพราะวา 

 เครื่องเช่ือม CLIFF เนนการนําเสนอเครื่องเช่ือมที่มีประสิทธิภาพสูง และความเสถียรในการอารค เม่ือแทงโลหะ 

หรือช้ินงานมีขนาดส้ัน มันจะทํางานไดอยางรวดเร็ว หมายความวาเปนการงายในการออกแบบเครื่องเช่ือมใหแตกตางของ

คุณสมบัติดานพลังงาน และยังสามารถปรับระดับการใชงานแบบพิเศษในการเช่ือมอารคแบบงาย หรือยากขึ้น 

 เครื่องเช่ือม TIG ของ CLIFF เปนเครื่องเช่ือมที่มีระบบเช่ือมอารคที่ใชงานงาย และ มีฟงกช่ันของจัดการระบบ

อารค, กระแสเช่ือม, คาพ้ืนฐานของกระแสเช่ือม, ระยะเวลาของกระแสจากนอยไปหามาก, ระยะเวลาของกระแสจากมากไป

ถึงเวลาปจจุบัน, ระยะเวลาดีเลยของแก็ส, การปรับระดับความตอเนื่อง ย่ิงไปกวานั้นยังสามารถปรับระดับ ความถ่ีและ

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ Pulse ไดอยางอิสระ อีกทั้งมีคุณลักษณะของการควบคุมแบบอัตโนมัติของการอารคใน

ดานตางๆ ซ่ึงสงผลที่ดีสําหรับดานรูปทรง และในดานคุณภาพของพ้ืนผิวของงานเช่ือม การออกแบบที่เปนพิเศษนี้เหมาะสม

อยางมากกับ อุตสาหกรรมผลิตจักรยาน. 

เครื่องเช่ือมสามารถใชงานไดในหลายๆแบบ และสามารถเช่ือมสแตนเลส, โลหะคารบอน, ทองแดง และโลหะอ่ืนๆ 

และ ยังสามารถนํามาใชกับเครื่องเช่ือมไฟฟาแบบดังเดิมได โดยประสิทธิภาพในการทํางาน คือ 85% 

ขอขอบพระคุณที่ทานไวใจใชบริการ-ซ้ือสินคา CLIFF และหวังเปนอยางย่ิงวาคําแนะนํานี้จะมีประโยชนตอทาน เรา

จะยังคงเปนผูเลือกสรรและนําเขาสินคาที่มีคุณภาพและ การใชบริการที่ดีเพ่ือใหทานพึงพอใจตอไป 

ขอควรระวัง(CAUTION!) 

เครื่องเช่ือมสวนใหญใชในงานระดับอุตสาหกรรม มันจะมีการปลอยสัญญาณรบกวนออกมา

ดังนั้น ผูใชควรจะเตรียมความพรอมสําหรับการปองกัน 
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Model 

 Item 
TIG160S TIG200S TIG250S TIG160A TIG180A TIG220A 

ฟไนัดงรแ （V） 

Input power voltage 
AC220V+15% AC220V+15% AC220V+15% AC220V+15% AC220V+15% AC220V+15% 

่ถีมาวค （HZ） 

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

ฟไงลัากํสแะรก （A） 

Rated input current 
15 20.7 28.8 15 17.8 20.7 

ฟไงลัากํ （KW） 

Rated input power capacity 
3.3 4.6 6.3 3.3 3.9 4.6 

่ชืเ่ีทฟไสแะรก อม（A） 

Output current range 
10-160 10-200 10-250 10-160 10-180 10-220 

ะราภรไะณขยาจฟไนัดงรแ （V） 

No-load voltage 
42 42 42 56 56 56 

มอ่ชืเรากนใฟไนัดงรแ （V） 

Rated output voltage 
16.4 18 20 16.4 17.2 18 

ซรอฟคราอบบะรรากดัจราก （A） 

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

นางาํทรากนใถรามาสมาวค （%） 

Duty cycle 
60 60 60 60 60 60 

าภรไะณขยาจฟไสแะรก ระ（W） 

No-load consumption 
40 40 40 40 40 40 

 คราอบบะรทภเะรป

Arc-leading 
HF start HF start HF start HF start HF start HF start 

พาภธิทสิะรป （%） 

Efficiency 
85 85 85 85 85 85 

มอ่ชืเนอกงอปกปสก็แ （S） 

Post-gas time 
2+0.5 2+0.5 2+0.5 2+0.5 2+0.5 2+0.5 

รอตเคฟแรอวเวาพ  

Power factor 
0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 

นวนฉนปเมาวคบัดะร  

Insulation class 
F  B F F F F 

 มอลปกลปแง่สินกังอปรากบัดะร

Protection class 
IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

กันหาํ้น （KG） 

Weight 
9 9 13 9 9 9 

ขนาด（mm） 

Dimension 
403×153×302 403×153×302 451×204×378 403×153×302 403×153×302 403×153×302 
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Model 

 Item 
TIG250A TIG320A TIG400A 

ฟไนัดงรแ （V） 

Input power voltage 

AC220V+15% 

AC380V+15% 

AC220V+15% 

AC380V+15% 

AC220V+15% 

AC380V+15% 

่ถีมาวค （HZ） 

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

ฟไงลัากํสแะรก （A） 

Rated input current 
9.6 12.7 20 

ฟไงลัากํ （KW） 

Rated input power capacity 
6.3 8.3 13.2 

มอ่ชืเ่ีทฟไสแะรก （A） 

Output current range 
20-250 20-320 20-400 

ะราภรไะณขยาจฟไนัดงรแ （V） 

No-load voltage 
56 56 56 

มอ่ชืเรากนใฟไนัดงรแ （V） 

Rated output voltage 
20 22 26 

ซรอฟคราอบบะรรากดัจราก （A） 

Arc force adjustment range 
0-100 0-100 0-100 

นางาํทรากนใถรามาสมาวค （%） 

Duty cycle 
60 60 60 

าภรไะณขยาจฟไสแะรก ระ（W） 

No-load consumption 
60 60 60 

 คราอบบะรทภเะรป

Arc-leading 
HF start HF start HF start 

พาภธิทสิะรป （%） 

Efficiency 
85 85 85 

มอ่ชืเนอกงอปกปสก็แ （S） 

Post-gas time 
2+0.5 2+0.5 2+0.5 

รอตเคฟแรอวเวาพ  

Power factor 
0.93 0.93 0.93 

นวนฉนปเมาวคบัดะร  

Insulation class 
F  F F 

 มอลปกลปแง่สินกังอปรากบัดะร

Protection class 
IP23 IP23 IP23 

กันหาํ้น （KG） 

Weight 
18 18 27 

ขนาด（mm） 

Dimension 
502×204×378 502×204×378 565×235×512 
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ง้ัตดิตราก  

 รอตเรอวเนอิมอ่ชืเงอ่ืรคเ ่ีทนอ่ลืคเาฟฟไนัดงรแอ่มืเ าลวเดอลตยูอนยวีเลหไาฟฟไนัดงรแมี่ีทณรกปอุนปเ

 งาวหะรยูอ ±15% ิตกป่ีทนางาํทรากนปเาวอถื าฟฟไนัดงรแารตอังอข  

 อ่มืเ ชในาท ลิบเคเยาส ดานขมี่ีท ยาว, ลิบเคเยาสชใกอลืเราก าฟฟไนัดงรแบัดะรงอขงลดลรากดกิเหใมไนกังอปอ่พืเ

ญหในวส  พาภธิทสิะรปอตลผงสะจปไนกิเวายยาสกาห  าฟฟไบบะร ่ีทวายมาวคดนหากํงอตนปเาํจนาทชใรากงอตกาหน้ันงัด

นางชใงอต  

1. ดไนางาํทถรามาสมไนจดปกถูอืรห นัตดอุรากมีมไงอ่ืรคเงอขนอรมาวคยาบะรบบะราวนอกจในแหใบอสจวรต  

2.  าวกยอนมไวายมาวคมีรวคน้พืงถึปไกพั่ีทกาจอตมอ่ชืเชใามาํน่ีทฟไยาส 6 วารกยาสูรกสวัหกาจม่ิรเยดโ รตมเลิลมิงาราต

นิดยาสอตมอ่ชืเณรกปอุงลัหนาดยูอ่ีท  

3. ฟไยาสมยีรตเหใ ้ีนปไอตงัดนอตน้ัขมาติตับิฏปรวค งอตกถูงายอบัจมาด อืรห คราอมอ่ชืเยาสอตมอ่ชืเธีวิ ,  ะลแ บัจมาด

 ว้ัขบกัาขเบยสีเวัหอตมอ่ชืเรากาํทน้ันกาจ วไมยีรตเ่ีท บยสีเวัห “ - ” ากฬิานม็ขเมาตนมุหะลแ  

4.  ว้ัขกาหาถ งอชบกัาขเล้ิบเคเยาสบยสีเวัหอตมอ่ชืเ “ + ” ่ีทนิดยาสบัจมีค ะลแ ากฬิานม็ขเมาตนมุหหใานหนาดณวเิรบยูอ 

นางน้ชิบัจมีคมีะจ่ีทน่อืฟไยาสยาลป่ีท  

5. งรตสแะรกาฟฟไมอ่ชืเงอ่ืรคเ อตมอ่ชืเ่ีทว้ัขบกัจใสใดรปโ (DC) อตมอ่ชืเงาทงอสมี :  บลงชิเะลแกวบงชิเนใอตมอ่ชืเราก 

 กวบงชิเอตมอ่ชืเราก :  ว้ัขบกัอตมอ่ชืเอถืูผ “-”  ว้ัข่ีทยูอน้ชิ่ีทะณขนใ “ + ” ,  บลงชิเอตมอ่ชืเราก :  ว้ัข่ีทยูอนางน้ชิ “- ” บกั

 ว้ัข “ + ”  หในอกจาองอตกถูมไอืรห มสะามหเมไ่ีทอตมอ่ชืเราก นางาํทรากงอตมาวคมาตมสะามหเ่ีทธีวิกอลืเชใูผยดโ

อมสเาํม่สมไ่ีทคราอรากดกิเ  ง้ัรคกอีมหใบยสีเว้ัขงอขงนหแาํตบลัสรากาํทนาทหใน้ึขดกิเวาลกงัดาหญปกาห  

6. าขเฟไนัดงรแบัดะรนปเปไอตน้ัข ,  งาตกตแมาวคบัดะราวจในแหใบอสจวรต าฟฟไงลปแอมหงอลกาขเฟไยาสอตมอ่ชืเ

นางชใมอรพก็มอ่ชืเงอ่ืรคเวลแน้สิจ็รสเนตงาขมาติตับฎิปกาจงลัห ดไนางชใถรามาสาฟฟไนัดงรแงอข  

งวัะรรวคอข (CAUTION!) 

 นกัาวกลกไยูอมอ่ชืเงอ่ืรคเะลแนางน้ชิกาหาถ (50-100 เมตร)  มอ่ชืเยาส ะลแ , ดานขมีนิดยาส

 นกันชเปไนกิเวาย ญหใ่ีทยาสกอลืเาณุรก น้ึข าฟฟไนัดงรแงอขงลดลรากดลอ่พืเ  

 

นางชใราก  

1.  ลผงดสแะจมอ่ชืเสแะรกงดสแดปานหะลแ นางาํทรากงดสแอจานห่ีทฟไ งอ่ืรคเานหชทวิสดปเ  

2. นางชใรากงอตมาวคอืรหดานขมาตมอ่ชืเม่ิรเรากบัรหาสํสแะรกะลแ มอ่ชืเสแะรกบัรปรากาํท  

3. ้ีนปไอตงัดาคมีะจมอ่ชืเรากอตอพงยพีเะจมอ่ชืเสแะรก วลแิตกปยดโ  

 ิตับมสณคุ Ø 2.5 Ø 3.2 Ø 4.0 Ø 5.0 

กระแสไฟ 70-100A 110-140A 170-220A 230-280 A 

4.  มุปบัรป arc force ยางะจก็ าํ่ต่ีทสแะรกนใ่ีทง่ยิงายอะาพฉเยดโ รากงอตมาต่ีทมอ่ชืเรากน่ชักงฟบัรปรากนใชใรากนปเง่ซึ 

ะจมอ่ชืเงอ่ืรคเน้ันงัด มอ่ชืเสแะรกมุปมุคบวคงอตมไ ะลแมอ่ชืเสแะรกบัรปมุปยดโคราอรากสแะรกบบะรบัรปรากอต

ไดมี รากนใพาภธิทสิะรป  arc force นยวีเนมุหรากนุตะรกรากงอขลผงถึาขเถรามาสหใอ่พืเ มอ่ชืเงอ่ืรคเงอข ระบบ

กระแสตรง (DC)  
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5. ถาหากเครื่องเช่ือมมีการใชงานดวยรีโมทคอนโทรล 

1) ตรวจสอบใหแนใจกอนวาสวิทชอยูในตําแหนงของการใชงานรีโมทคอนโทรล ถาสวิทชอยูบนตําแหนง 

OFF ซ่ึงหมายถึงการทํางานโดยไมมีรีโมทคอนโทรล แตถาสวิทชอยูที่ตําแหนง ON หนั้นหมายความวา

รีโมทคอนโทรลพรอมใชงาน 

2) เสียบปล๊ักของรีโมทคอนโทรลในชองอยางถูกตองและแนนเพ่ือปองกันความผิดพลาดระหวางการ

ทํางาน อาทิเชน สายหลุดขณะปฏิบัติงาน เปนตน 

3) ถาหากไมตองการใชรีโมทคอนโทรลใหทานปรับสวิทชไปที่ตําแหนง OFF มิฉะนั้นแลวทานจะไม

สามารถปรับกระแสเช่ือมใดๆบนหนาปดเครื่องเช่ือมได 

คําเตือน (Warning!) 

กอนทําการเช่ือมตอโปรดตรวจสอบวาปดระบบไฟฟาหมดแลวหรือไม การเช่ือมตอที่

ถูกตองคือการติดตั้งสายเช่ือม และสายดินที่เครื่องเปนอันดับแรก และตรวจสอบใหแนใจ

วาติดตั้งอยางดีแลวจึงเปดใชงานกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟ 

 

หมายเหตุ หรือ มาตรการปองกัน 
 

 

1. สภาพแวดลอม 

1) เครื่องเช่ือมสามารถใชงานไดในสภาพแหงดวยระดับความช้ืนสัมพัทธสูงสุด 90% 

2) ระดับอุณหภูมิที่ดีควรอยูระหวาง 10 ถึง 40 องศาเซนติเกรด 

3) การเช่ือมใหหลีกเล่ียงแสงแดด และหยดน้ํา 

4) หลีกเล่ียงการใชงานเครื่องในสภาพที่เปนมลพิษ, ฝุนละอองเปนส่ือนํากระแสไฟฟาในอากาศหรือมีกาซสนิมในอากาศ 

5) งานเช่ือมดวยแก็สโปรดหลีกเหล่ียงสถานที่ที่มีลมพัดแรง 

2. มาตรฐานความปลอดภัย 

 เครื่องเช่ือม CLIFF ไดติดตั้งระบบการปองกันวงจรจากภาวะแรงดันไฟเกิน และเครื่องเกิดความรอนมาก

จนเกินไป เม่ือแรงดันไฟ และการจายกระแสไฟ และอุณหภูมิของเครื่องมีมากกวามาตรฐาน เครื่องเช่ือมจะหยุดทํางานโดย

อัตโนมัติ เพราะอาจทําเกิดความเสียหายตอตัวเครื่องได ผูใชปฏิบัติตามขอควรระวังตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) พื้นท่ีปฏิบัติงานมีการระบายความรอนอยางเพียงพอ 

เครื่องเช่ือม CLIFF มีอุปกรณที่ใชงานอยางหนัก เม่ือมีการใชงานกระแสไฟฟาทําใหอุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้น และลม

ธรรมชาติไมสามารถทําใหอุณหภูมิของเครื่องเย็นลงได ดังนั้นควรมีกาติดตั้งพัดลมระบายความรอนไวภายในเครื่องเพ่ือ

ชวยใหอุณหภูมิเย็นลง ตองใหแนใจวาไมมีส่ิงใดอุดตันหรือปดก้ันจนไมสามารถระบายความรอนได  

2) ไมใชงานเครื่องหนักมาจนเกินไป 

ในการใชงานทานควรสังเกตและจดจําคาประสิทธิภาพสูงสุด (คานี้คือระดับ Rate Duty Cycle ที่เลือกใช) ใหทําการเช่ือม

จากคาประสิทธิภาพสูงสุดของกระแสเช่ือม การเกิดภาวการณทํางานหนัก (Overload) ของกระแสเช่ือมอาจจะสรางเสียหาย

และ เกิดเพลิงไหมได 

3) ปริมาณแรงดันไฟฟามากเกินไป 

พลังงานของแรงดันไฟฟาสามารถตรวจสอบไดจากแผนผังของขอมูลดานเทคนิค วงจรชดเชยแรงดันไฟฟาอัตโนมัติจะ ทํา

ใหม่ันใจไดวากระแสไฟจะคงที่ไมเกินไปกวาที่กําหนด 
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4)  สกรูสายดินดานหลังเครื่องเช่ือมมี  เครื่องหมายสายดินบนหนากากเครื่องเช่ือมเพ่ือใหทราบและจดจําไดงาย โดยมีสาย

เคเบิลที่เปนสวนเกิน 6 ตารางมิลลิเมตรเพ่ือเพ่ือปองกันไมใหกระแสไฟฟาสถิตยและการรั่วไหล 

5) หากทําการเช่ือมเปนระยะเวลานานเกินกวารอบการทํางานที่ถูกกําหนด เครื่องเช่ือมจะปองกันตัวดวยการหยุดการทํางาน 

เนื่องจากเครื่องมีการอุณหภูมิที่รอนเกินไป ตัวสวิทชควบคุมระดับอุณหภูมิจะอยูในตําแหนง “ON” และแสงไฟสีแดงแสดง

ขึ้นมาเพ่ือบอกถึงสถานการณดังกลาว ทานไมจําเปนตองดึงปล๊ักออก เพ่ือใหพัดลมสามารถทําการระบายความรอนออกจาก

เครื่อง เม่ือแสงสีแดงดับไปและอุณหภูมิของเครื่องเย็นลงจนเปนปกติ เครื่องเช่ือมจะเริ่มทํางานตามปกติอีกครั้ง 

 

ขอสงสัยในการดําเนินงานระหวางการเช่ือม 

อุปกรณ,วัสดุงานเช่ือม, ปจจัยส่ิงแวดลอม, ระบบหมอแปลงไฟฟามีสวนอยางไรในการทํางานเช่ือม, ผูใชตอง

พยายามที่จะปรับปรุงสภาพแวดลอมในการเช่ือม 

A การเช่ือมไฟฟา (Arc-Striking) มีการหยุดงายหรือยากเพียงใด 

1. โปรดตรวจสอบวาลวดทังสเตนของทานมีคุณภาพสูงเพียงพอหรือไม 

2. หากลวดเช่ือมไมแหงพอจะสงผลใหระบบอารคขาดความเสถียร สรางความบกพรองการงานเช่ือม และสงผลใหได

งานเช่ือมที่มีคุณภาพต่ํา 

3. หากใชสายเคเบิ้ลที่ยาวเกินไป แรงดันไฟฟาที่ถูกสงออกมาจะลดลง ดังนั้นจึงควรเลือกใชสายเคเบิ้ลที่ส้ันลง 

B. กระแสไฟเช่ือมท่ีคาไมคงท่ี 

เม่ือแรงดันไฟทํางานตามคาที่กําหนด จะทําใหคาของกระแสไฟเช่ือมไมตรงกัน เม่ือแรงดันไฟต่ํากวาคาสูงสุดของกระแส

เช่ือมอาจจะมีคาต่ําลงกวาเดิม 

C. กระแสไฟขาดความเสถียรในขณะท่ีเครื่องกําลังทํางาน 

อาจเกิดจากปจจัยหรือสาเหตุบางประการดังตอไปนี ้

1. คาแรงดันไฟฟาของลวดเช่ือมไฟฟามีการเปล่ียนแปลง 

2. มีส่ิงรบกวนอยางรุนแรงจากลวดเช่ือมไฟฟา หรือ อุปกรณอ่ืนๆ 

D. เมื่อทําการเช่ือมดวยระบบ MMA และมีการกระจายมากจนเกินไป 

1. อาจเปนเพราะกระแสไฟที่แรงเกินไป หรือ เสนผาศูนยกลางลวดเช่ือมมีขนาดเล็กจนเกินไป 

2. กระแสไฟฟาถูกเช่ือมตอดวยปจจัยที่ไมถูกตอง ซ่ึงหมายความวาลวดควรมีการเช่ือมตอในทางขั้วลบของแหลงจาย

ไฟฟา และช้ินงานควรเช่ือมตอในดานกระแสไฟขั้วบวก ดังนั้นแลวควรเปล่ียนกระแสไฟฟา 

 

การบํารุงรักษา 

1. ทําการขาดกําจัดฝุนดวยการปดออกและ ควรม่ันทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ หากมีการใชงานเครื่องเช่ือม

สถานที่ที่มีฝุนละออง หรือควัน และ อากาศที่เปนมลภาวะ ตัวเครื่องควรมีการทําความสะอาดทุกวัน 

2. แรงดันอากาศ หากมีการจัดการระบบระบายอากาศภายในเครื่องอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันความเสียหายตอ

ช้ินสวนเล็กๆภายในเครื่อง 

3. หม่ันตรวจสอบแผงวงจรของเครื่องเช่ือมอยางสมํ่าเสมอ และใหแนใจวาสายไฟของแผงวงจรมีการเช่ือมตอกัน

อยางถูกตอง และ เช่ือมตอกันอยางแนนหนา(โดยเฉพาะอยางย่ิงส่ิงที่ใชเช่ือมตอ และสวนประกอบ)  หากพบวามี

การชํารุด หรือการเช่ือมตอที่ไมแนนพอ ใหทานเช็ดใหสะอาดและใหนําไปเช่ือมตอใหมอีกครั้ง 

4. หลีกเล่ียงอยาใหละอองน้ํา และ หยดน้ําเขาไปในเครื่อง ถาหากมีของเหลวใดเขาไป ใหทานทําการเปาใหแหง 

โดยเร็ว จากนั้นตรวจสอบตัวฉนวนของเครื่อง 

5. ถาหากไมไดใชงานเครื่องเช่ือมเปนระยะเวลานานๆ ใหนําเครื่องเก็บเขาบรรจุภัณฑดังเดิม และเก็บในสถานที่แหง 
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การตรวจสอบขอผิดพลาด 

หมายเหตุ  ถาทานตองการใชงานเครื่องตามขั้นตอนดังตอไปนี้ ผูใชงานควรมีชํานาญในดานระบบไฟฟา และ

ความรูเรื่องการรักษาความปลอดภัย และ มีใบรับรองดานความรูความสามารถในดานดังกลาว กอนที่จะ

ปฏิบัติการซอมแซมหรือบํารุงรักษา โปรดติดตอกับทางผูแทนจําหนาย หรือบริษัทฯ 

TIG 160S/200S/250S,TIG 180A/220A,TIG 180P/200P ปญหาและวิธกีารแกไข 

ขอผิดพลาด วิธีการแกไข 

ไฟของสวิทชเปด/ปดเครื่องไมทํางาน,  

พัดลมไมทํางาน และเครื่องมีการทํางานใดๆเกิดขึ้น 

1. ตรวจสอบดู สวิทชเปด/ปดเครื่อง วาอยูในสถานะ 

“เปด” หรือไม 

2. ตรวจสอบวาสายไฟเขา (ซ่ึงจะเช่ือมตอจากแหลงจาย

ไฟฟา) ใชงานไดปกติหรือไม 

3. ใหแนใจวาสายไฟเขาไมอยูในสถานะวงจรเปด 

ไฟของสวิทช เปด/ปด,พัดลมทํางานอยางไมตอเนื่อง และ

เครื่องไมมีการทํางาน 

1. อาจเกิดจากกระแสไฟที่ใชเปน 380 โวลต เนื่องจาก

เครื่องเช่ือมมีระบบปองกันวงจรภายใน แกไขโดยตอ

แหลงจายไฟที่ 220 โวลต และใชงานเครื่องอีกครั้ง 

2. แรงดันไฟฟา 220 โวลตไมคงที่ (สายไฟมีขนาดส้ัน

เกินไป) หรือสายไฟนําเขา เช่ือมตออยูที่แหลงจายไฟ

โดยตรงก็ใหระบบปองกันการใชงานที่หนักเกินไป 

(Over Load) ใหทําการเพ่ิมสวนของสายไฟเขา และ

เช่ือมตอใหแนนย่ิงขึ้นและปดเครื่องทิ้งไวประมาณ 2-3

นาที แลวจึงเปดเครื่องใหมอีกครั้ง 

3. เปดและปดสวิทชพาวเวอรอยางรวดเร็ว จะทําใหระบบ

ปองกันวงจรทํางาน ใหปดเครื่องและเปดอีกครั้ง

หลังจากผานไป 2-3 นาที 

พัดลมไมทํางาน, ไฟแจงเตือนไมทํางาน,ระบบการกระตุน

ความถ่ีไมทํางาน และระบบ Lift arc ไมทํางาน 

1. แรงดันไฟฟาระหวาง MOS Board และ VH-07 Plug

ควรจะเปนกระแสตรง (DC) 380V 

2. ถาหากไฟแสดงผลบนกระแสไฟสํารองของแผง MOS 

ไมมีการแสดงผล ,พลังงานสํารองของ TIG ไมทํางาน 

โปรดติดตอ-แจงปญหา ตอตัวแทนจําหนาย 

3. ตรวจสอบวามีส่ิงใดที่ติดตั้งไมสมบูรณภายในเครื่อง 

4. อาจมีส่ิงใดผิดพลาดดวยวงจรควบคุม โปรดติดตอ-แจง

ปญหา ตอตัวแทนจําหนาย 

5. สายควบคุมของหัวเช่ือมอาจมีความเสียหาย 

พัดลมทํางาน และไฟแจงเตือนไมทํางาน, เครื่องไมมีการ

ทํางาน 

1. สายควบคุมของหัวเช่ือมมีความเสียหาย 

2. อุปกรณสายดินเกิดความเสียหาย หรือไมมีการเช่ือมตอ

กับช้ินงาน 

3. อาจเกิดการเช่ือมตอระหวางแกนขั้วบวก หรือแกนขั้ว

ลบ และภายในเครื่องเช่ือม 
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ขอผิดพลาด วิธีการแกไข 

ไฟแจงเตือนไมทํางาน และ ระบบกระตุนความถ่ีไมทํางาน 

แตระบบ Lift arc ทํางานปกติ 

1. สายหมอแปลงระบบอารคไมมีการเช่ือมตอกับแผง

บอรดพาวเวอรซัพพลาย ใหทานปรับใหแนนหนาอีก

ครั้ง 

2. แกนโลหะกระตุนเปนสนิม หรือ ทั้งสองแกนมี

ระยะหางเกินไป ใหทานทําความสะอาดโดยขจัดสนิม 

หรือจดัแกนโลหะใหอยูหางกันประมาณ 1 มิลลิเมตร 

3. สวิทชฟงกช่ันเกิดความเสียหาย นํามาของใหมมา

เปล่ียน 

4. สวนประกอบของแผงควบคุมความถ่ีสูงสุดเกิดความ

เสียหาย กรุณาตรวจสอบและ นํามาของใหมมาแทนที่ 

ไฟแจงเตือนไมทํางาน และ เครื่องไมมีการทํางาน 

1. อาจเกิดขึ้นจากระบบปองการกระแสไฟเกิน ใหทําการ

ปดเครื่องและรอสักครู หลังจากไฟแจงเตือนดับจึงทํา

การเปดเครื่องใหมอีกครั้ง 

2. อาจเกิดจากระบบการปองความรอน ใหรอประมาณ  

5-10 นาท ี

3. อาจเกิดจากการทํางานผิดพลาดของวงจรระบบ

อินเวอรเตอร กรุณาดึงปล๊ักไฟออกจากหมอแปลง (อยู

บริเวณใกล พัดลม VH-07) ซ่ึงอยูบน MOS Board 

แลวจึงทําการเปดเครื่องใหมอีกครั้ง 

1. สาเหตอุาจเกิดจากวงจรระบบอินเวอรเตอรทํางาน

ผิดพลาด ใหดึงปล๊ักไฟออกจากหมอแปลงไฟฟา (ใกล

พัดลม VH-07) ที่อยูบนแผง MOS จากนั้นทําการเปด

เครื่องใหมอีกครั้ง 

1) ถาหากไฟแสดงความผิดปกติยังคงแสดงอยู 

แปลวาบางส่ิงในแผง MOS เสียหาย 

ตรวจสอบและ นํามาเปล่ียน 

2) ถาไฟแสดงความผิดปกติไมแสดง : 

a) อาจเปนเพราะความเสียหายจาก

แผงวงจรสวนกลางของหมอแปลง, 

วัดปริมาณการเหนี่ยวนําหลัก และ 

ระดับ Q ของ หมอแปลงหลักจาก

สะพานเหนี่ยวนํา 

b) อาจเปนเพราะบางหลอดเรียง

กระแสสํารองของหมอแปลง

เสียหาย ทําการตรวจสอบและนํามา

เปล่ียน 

2. อาจเปนเพราะการปอนกลับของวงจรผิดพลาด 
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กระแสเช่ือมขาดความเสถียร และ อยูเหนือการควบคุมของ

โพเทนชิโอมิเตอร 

1. คุณภาพของของ 1K Potential ต่ํา ,ใหนํามาเปล่ียน 

2. องคประกอบของแผงวงจรแตก,หัก หรือเสียหาย หรือ

การเช่ือมตอที่ไมดี ทําการตรวจสอบ 

การกระจายระหวางการเช่ือมมากเกินไป, การเช่ือมดวยลวด

แบบมาตรฐานยาก 

การเช่ือมตอแกนไมถูกตอง ใหทําการเปล่ียนคีมจับสายดิน 

และ คีมจับลวดเช่ือม 

TIG 250A,TIG 320A ปญหาและวิธีการปญหา 

ขอผิดพลาด วิธีการแกไข 

พัดลมไมทํางาน และ ไมมีการแสดงผลบนหนาจอ 

1. ตรวจสอบสวิทชพัดลมวาปดอยูหรือไม 

2. ตรวจสอบใหแนใจวากระแสไฟทั้งหมดซ่ึงถูกไปยัง

สายเคเบิ้ลการทํางาน 

3. ระบบตานทานความรอนเสียหาย (ปญหานี้มักจะเกิด

จากสัมผัสที่ไมดีของรีเลย DC24) 

4. แผงพาวเวอรซัพพลาย (บอรดดานลาง) มีปญหา ไมมี

ผลลัพธใดๆที่ DC537 

5. สะพานซิลิกอนมีการตัดวงจร, ปล๊ักของสะพาน

ซิลิกอนไมการเช่ือมตอไมดี 

6. เช้ือเพลิงบางอยางในแผงพาวเวอรซัพพลาย กรุณา

ตรวจสอบถาลวดจากสวิทชพัดลมระบายอากาศไปแผง

พาวเวอรซัพพลายและ MOS Board (แผง

อินเวอรเตอร) มีการเช่ือมตอที่สมบูรณหรือไม 

ไฟแจงเตือนขอผิดพลาดไมแสดง, มีการกระตุนระดับ

ความถ่ีสูงสุดแตไมมีการเช่ือม 

1. สายเคเบิลของคีมจับลวดเช่ือมเสียหาย 

2. สายเคเบิ้ลจับสายดินเสียหาย หรือ ไมไดเช่ือมตอ

ช้ินงาน 

3. การเช่ือมตอขั้วบวกไมสมบูรณ 

ไฟแจงเตือนขอผิดพลาดแสดง, เครื่องไมทํางาน 

1. อาจเกิดขึ้นจากระบบปองการกระแสเกิน, ทําการปด

เครื่องและรอสักครู หลังจากไฟแจงเตือนดับจึงทําการ

เปดเครื่อง 

2. อาจเกิดจากระบบการปองความรอน ใหรอประมาณ 5-

10 นามี 

3. อาจเกิดจากการทํางานผิดพลาดของวงจรระบบ

อินเวอรเตอร กรุณาดึงปล๊ักไฟออกจากหมอแปลง 

(ใกลๆ พัดลม VH-07) ซ่ึงอยูบนบอรด MOS แลวทํา

การเปดเครื่องใหมอีกครั้ง 

1) ถาหากไฟแสดงความผิดปกติยังคงแสดงอยู 

แปลวาบางส่ิงในแผง MOS เสียหาย 

ตรวจสอบและ นํามาเปล่ียน 
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2) ถาไฟแสดงความผิดปกติไมแสดง : 

a) อาจเปนเพราะความเสียหายจาก

แผงวงจรสวนกลางของหมอแปลง, 

วัดปริมาณการเหนี่ยวนําหลัก และ 

ระดับ Q ของ หมอแปลงหลักจาก

สะพานเหนี่ยวนํา 

b) อาจเปนเพราะบางหลอดเรียง

กระแสสํารองของหมอแปลง

เสียหาย ทําการตรวจสอบและนํามา

เปล่ียน 

4. อาจเกิดขึ้นจากขอผิดพลาดในการโตตอบของวงจร 

กระแสไฟในขณะเช่ือมไมมากพอ, ไมสามารถปรับกระแส

เช่ือมได 

1. อาจเกิดสายเสนที่สองมีขนาดยาวเกินไป หรือบาง

เกินไป ใหใชสายเสนที่ส้ันและหนากวา 

2. มันอยูในการสภาพที่สามารถควบคุมไดถาหากมี

อุปกรณควบคุม 

3. อาจเกิดจากตัววัดแรงเคล่ือนไฟฟา(potentiometer) 

เสียหาย 
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