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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÀN 

 Kemppi MASTERTIG 2000 

1 Giới thiệu 

Tài liệu này giúp cho bạn hiểu rõ về thiết bị và khai thác hoạt động hiệu quả và an toàn của thiết 

bị. 

Kemppi MASTERTIG TM 2000 là thiết bị hàn TIG được thiết kế đặc biệt cho công nghiệp sử dụng 

hàn cho các vật liệu thép không gỉ. Nó là một bộ cung cấp nguồn hàn đa chức năng cho các ứng 

dụng hàn chuyên nghiệp, thích hợp với MMA. TIG, TIG xung với dòng điện trực tiếp. Nguồn điện 

hàn được điều khiển bằng công nghệ IGBT tần số khoảng 60kHZ được điều khiển bằng bộ vi xử 

lý. 

2 Vận hành 

2.1 Các công nghệ hàn 

1. Hàn MMA 

2. Hàn TIG 

3. Synegric Pulsed TIG. 

Quá trình hàn TIG xung đồng bộ, , bạn chỉ cần điều chỉnh dòng xung trong khi các thông số xung 

khác được lập trình sẵn. Tần số xung cao có tác dụng làm tập trung hồ quang và tăng tốc độ hàn. 

4. Long Plused TIG 

Chế độ này cung cấp cho bạn khả năng điều chỉnh tất cả các thông số xung. Nó có thể được sử 

dụng để kiểm soát vũng hàn dễ dàng hơn. 

2.2 Các chức năng trên bảng điều khiển 
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1. MMA 

Chọn hàn MMA bằng cách nhấn nút số 1 (chọn MMA), đèn led chế độ MMA sẽ sáng. 

2. Sức mạnh hồ quang (Arc force) 
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Nhấn nút 2, bạn sẽ thấy số lực hồ quang tương ứng với động lực học hiển thị trện màn hình. 

Nếu giá trị này được điều chỉnh là số âm (-9 tới -1), hồ quang được làm mềm. Hiện tượng bắn 

tung tóe giảm tại đầu điện cực khi hàn. Trong khi phần dương (1-9) hồ quang thô.  

Khi chọn nút này, dòng hàn được chọn tối đa tới min khi dậm đạp pedal. 

3 Hot star 

Bằng cách nhấn nút khởi động nóng, bạn sẽ thấy giá trị tương ứng của xung trên màn hình. 

Bạn có thể thay đổi giá trị bằng cách xoay chiết áp. 

Nút này còn được chọn để kiểm tra chế độ khí cho hàn TIG 

      4. Nút chọn chế độ hàn TIG 

Một khởi động mềm được thiết kế trong sản phẩm mà bạn có thể nhận ra hình “lên dốc, xuống 

dốc” trước mặt máy. Bạn có thể muốn một khởi đầu thực sự mềm, hoặc bạn có thể chọn một 

khởi đầu nóng rõ ràng. Một thiết lập bằng không sẽ bắt đầu ở amps thực sự thấp. Đó thường là 

một điều tốt nhưng nếu bạn đang sử dụng vonfram lớn như 1/8 ”, bạn có thể nhận được một 

khởi đầu thất thường và cần phải tăng amps bắt đầu để có được một sự khởi đầu chắc chắn. Có 

hai chế độ hàn TIG trong model này. 

 TIG với kích hoạt chức năng 2T: 

Dòng khí bắt đầu khi công tắc được nhấn. Sau thời gian tiền khí đã được cài đặt, dòng hàn xuất 

hiện và sẽ tăng dần lên giá trị được thiết lập. Khi nhả công tắc, dòng hàn giảm dần đến chấm 

dứt, dòng khí bảo vệ sẽ ngưng tại thiết lập “thời gian khí sau”.  

 TIG được chọn khi kích hoạt với 4T 

Dòng khí bắt đầu khi công tắc được nhấn. Nhả công tắc, tia đánh lửa sẽ mồi hồ quang hình 

thành dòng hồ quang hàn và dòng điện sẽ tăng lên mức đỉnh cường độ dòng điện hàn theo kiểu 

“lên dốc”(up – slope). Nhấn nút, hồ quang giảm xuống, vẫn tiếp tục hàn. Nhả sw, dòng điện 

bắt đầu giảm xuống và sau thời gian xuống dốc (down – slope) đã chọn, ARC ngắt, khí bảo vệ 

vẫn chảy trong thời gian làm nguội được chọn. 

5. HF – contact: 

TIG arc thông thường được bắt đầu với dòng điện cao thế ở tần số cao (HF), ngoài ra còn có 

thể mồi hồ quang bằng cách quẹt trực tiếp điện cực lên phôi. Đánh lửa truyền thống được chọn 

bằng cách nhấn nút số 8 để bật HF. 

      6. Remote 

Nếu bạn cần điều chỉnh dòng hàn bằng bộ điều khiển từ xa, phải nhấn nút này. Khi nhấn nút 

9, thiết bị cần phải đang được kết nối với bộ điều khiển từ xa, , một số chức năng điều khiển 

trên panel sẽ được vô hiệu hóa. Việc sử dụng bàn đạp chân chỉ hoạt động trong chế độ 2T. 

Chiết áp trên mặt máy vẫn tương tác chấp hành các bộ phận thiết lập từ bộ điều khiển từ xa.  

10, 11 và 17 là các nút điều chỉnh thông số. 
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Để chọn các thông số hàn, bạn chỉ cần điều khiển các mũi tên qua trái, qua phải. 

Điều chỉnh được thực hiện bằng chiết áp. Bằng cách nhấn nút “return” của tham số đi thẳng 

tới dòng hàn. Màn hình hiển thị các giá trị số tự động và các đơn vị tham số. Khi bạn điều 

chỉnh các thông số, bạn sẽ nhìn thấy giá trị số của nó trên màn hình. 

Sau 10 giây, màn hình sẽ trở lại hiển thị dòng hàn đã được cài đặt. 

3. Bảo trì 

  3.1 Bảo trì định kỳ 
  Các hoạt động bảo trì sau đây phải được thực hiện ít nhất 6 tháng / lần: 

 Kiểm tra, vệ sinh các kết nối điện của máy. Làm sạch bất cứ các chi tiết bị oxi hóa. 

Làm chặt lại các kết nối lỏng lẻo. 

 Làm sạch các bộ phận bên trong máy khỏi bụi bẩn, ví dụ bàn chải mềm và máy hút bụi. 

Không sử dụng khí nén vì nó có nguy cơ làm bụi bẩn đóng chặt hơn trong khoảng trống 

của các cấu kiện làm mát. 

Không sử dụng thiết bị rửa áp lực. 

Nếu không có chuyên môn, tuyệt đối không thay đổi, sửa chữa. 

    3.2 Hợp đồng dịch vụ. 
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