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1. TANIM 

1.1. Genel  
Yeni ARO kompakt kaynak tabancası modellerinin tümü dahili transformatör ve bir tek-ya da çift- 
strok çok aşamalı pnömatik silindiriyle donanmıştır. 
X-tipi (makaslar) ve C-tipi (ya da J-tipi) tabancaların bu yeni ürünleri 4 farklı boydadır: 

- L boy       (XLA / CLA)   =  hafif 
- M boy      (XMA / CMA) = Orta 
- P boy       (XPA/ CPA)   =  Güçlü 
- W boy      (XWA / CWA) = Kol ve eklem aliminyumdan yapılmıştır (RW robot tabancaya benzer 

olarak) 

Aşağıdakileri içeren elektronik kabinle birlikte çalışması için tasarlanmıştır: 
- durdurma valfı, filter ve basınç seçme içeren bir akışkan (hava, su) control paneli, 
- bir programlanabilir kaynak sırası, 
- bir güç ünitesi (tristor  panel) 
- bir diferensiyal devre kesici. 

Her bir tabanca bileşeni özel olarak hafif ya da ağır araç montaj şeritlerinin zor koşullarında çalışmak 
üzere tasarlanmıştır. 
Bu yüzden geliştirme esas olarak şunlara odaklanmıştır: 

- kolay kurulum (fabrakadaki kısıtlı alanlar), 
- ergonomik faktörler (efor ve alet kullanımının sınırlanması), 
- kolay bakım (kolay erişimle ürünlerin kanıtlanmış güvenilirliği ve aşınmış parçaların çabuk 

değiştirilmesi), 
- emniyet (elektrik emniyet standartlarına uygunluk ve emniyet için olan her mekanik parçanın 

takviyesi). 
Transformatörler, silindirler, eklemler ve dengeleme sistemleri bu yüzden genel araç modülerliği ve 
manevra yapılabilirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.  
Ayrıca, aracın tutulmasını mükemmelleştirmek için bir ya da daha fazla kabza yerleştirilmiştir (maks. 
4) ve açı ve boy konumları tamamen ayarlanabilirdir. 
Tabancaların eğri çubuk üzerindeki dengeleme konumları ve çalışma ağırlıkları kolaylıkla ayarlanabilir. 
Tabancalar her modelin kapasitesine uygun bir yeni hafif transformatörlerle donatılmıştır.  Güç 
kapasitesi 50 ya da 60 Hz VAC ve orta frekans rektifiye edilmiş teknolojide 56 kVA (MFDC 
1000/1200 Hz) ile 25 kVA ve 60 kVA arasında değişir.  
L, M ve P boydaki modellerin eklemleri dökme bakırdan yapılmıştır. Transformatörden ikincil çıkışlar 
herhangi bir ara parça olmaksızın doğrudan eklemin sabit koluna bağlıdır, ve bir basit esnek lamine 
iletken mobil kolla bağlantının yapılması için kullanılır. 
Aletlerin ağırlığını azaltmak amacıyla, W boy modelinin (büyük boy) alüminyumdan yapılmış bir 
eklemi ve elektrot tutucusu vardır. Transformatörden tabanca kollarına akım esnek lamine iletken ve 
suyla soğutulan 2 bakır iletken yoluyla iletilir. 
C-tipi tabancalarda, silindirin kayan bloğu sert kromlu bakırdan yapılmıştır. 
Tüm modellerde, sabit kol tabancanın geri kalanından izole edilmiştir, ancak mobil kol ve tabanca 
gövdesinin geri kalanı yere bağlıdır. 
Birincil kısımda, arka kapak, bir yedek sinyal distribütörü ve elektrik güç konnektörünün doğrudan 
sabitlendiği bir elektrik kutusu gibi çalışır.  
Makaslı tabancalarda 140’dan (XLA tabancaları) 300 (XWA)’a ve C-tipi tabancalarda 100’den (CLA) 
250 mm’ye olmak üzere, tabancanın boyutlarıyla beraber kollar arasındaki merkez mesafe de artar. 
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Her model, strok (60 ya da 120 mm) kullanılan eklem çeşidine (X ya da C), seviye sayılarına, modelin 
mekanik kapasitesine ve kullanılabilir çalışma ağı basıncına bağlı olan bir ∅ 80 mm tek-ya da çift- hat 
pnömatik silindirle donanmıştır. 
Daha kompakt yapmak için, çift hat silindirin temizleme stroku sonunda bir kilitleme sistemi vardır. Bu, 
silindirin ek seviye eklendiğinde (XWA tabancalarında 7 seviyeye kadar) toplam uzunluğunun 
sınırlanmasını olanaklı kılar. Silindir komut solenoit valfları silindirin her kısmına doğrudan yanlara 
kurulmuştur. 
Aleti kullanırken ergonomi ve güvenliği artırmak için tabanca gövdesinin tümü, çıkıntı yapan parçalar 
olmadan eğri şekillerden oluşan koruyucu kaplamayla korunur. 
Alet kullanımını kolaylaştırmak için bir jiroskop çemberinin içinde, bilya oluğuna monte edilmiştir ve 
güç kaynağı donanımı bu çemberin göbeği uzantısında konumlandırılmıştır. Arka koruma kapağı 
kılavuzluk eder ve bir desteğe kurulmuş bir manşon donanım bileşenlerinin kavranmasını olanaklı 
kılar.  
Her tabanca modelinde operatör, sabit ve mobil kollar üzerine kurulan sert kapaklarla kesilme 
riskinden korunmuştur. 
Kolayca çıkarılan bu kapaklar yıpranan parçaların tümüne kolayca ulaşılmasını sağlar (hortumlar, 
esnek lamine iletkenler, vb.).
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XLA, XMA ve XPA 

 

 
1. Bakır alaşımlı sabit kol 
2. Eklem bağlantısı 
3. Esnek lamine iletken ve kayan 

bloğun eki 
4. Bakır alaşımlı mobil kol 
5. Mobil koruyucu kaplama 
6. Ön  koruyucu kaplama 
7. Bağlantı  
8. Multipozisyon kontrol kolu 
9. Kaynak silindiri 

10. Acil kapatma butonu 
11. 2 parçalı donanım manşonu ve desteği 
12. Arka kaplama 
13 Akışkan bağlantı besleyici 
14. Transformatör arka kapak ve 

distribütörü 
15. Transformatör 
16. Jiroskop diski 
17. Jiroskop köprü kelepçesi 
18. Ekli askı rotu 
19. Yedek kabza ve ekleri 



ARO 1, avenue de Tours - 72500 CHATEAU-DU-LOIR - FRANCE - Tel. 02 43 44 74 00 4 

1. TANIM 

XWA 

 

 
1. Alüminyum alaşımlı sabit kol  
2. Sabit kol sert bakır iletken  
3. Eklem bağlantısı  
4. Esnek lamine iletken  
5. Mobil kol sert bakır iletken  
6. Alüminyum alaşımlı mobil kol  
7 Mobil koruyucu kaplama  
8. Coupling  
9. Ön koruyucu kaplama  
10. Multipozisyon kontrol kolu                          
11. Kaynak silindiri 

12. Acil kapatma butonu 
13. 2 parçalı donanım manşonu ve 

desteği 
14. Arka kaplama 
15. Akışkan bağlantı besleyici 
16.Transformatör arka kapak ve 

distribütörü 
17. Transformatör 
18. Jiroskop diski 
19. Jiroskop köprü kelepçesi 
20. Ekli askı rotu 
21. Yedek kabza ve ekleri
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CLA ve CMA 

 

 
1. Bakır alaşımlı sabit kol 
2. Ön  koruyucu kaplama 
3. Esnek lamine iletken ve 
   kayan blokta ek 
4. Kayan blok  
5. Tabanca burnu 
6. Multipozisyon kontrol kabzası 
7. Kaynak silindiri 
8. Acil kapatma butonu ve desteği 

9. 2 parçalı donanım manşonu   
10. Arka kaplama 
11. Akışkan bağlantı besleyici 
12. Transformatör arka kapak ve 

distribütörü 
13. Transformatör 
14. Jiroskop diski 
15. Jiroskop köprü kelepçesi 
16. Ekli askı rotu 
17. Yedek kabza ve ekleri
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1. Alüminyum alaşımlı sabit kol 10. 
2. Sabit kol sert bakır iletken  
3. Ön  koruyucu kaplama 11. 
4. Esnek lamine iletken ve 12. 
 kayan blokta ek 13. 
5. Kayan blok  
6. Tabanca burnu 14. 
7. Multipozisyon kontrol kolu                  15.

 16. 
8. Kaynak silindiri 17. 
9. Acil kapatma butonu 18.

  

2 parçalı donanım manşonu 
ve desteği 
Arka kaplama 
Akışkan bağlantı besleyici 
Transformatör arka kapak ve 
distribütörü 
Transformatör 
Ciroskop diski 
Ciroskop köprü kelepçesi 
Ekli askı rotu 
Yedek kabza ve ekleri
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1.2. Kodlama ve özellikler  
1.2.1. XLA tabanca kodu  

X L A            

Makaslı tabanca  
L-boy (küçük boy) 

(1)  Transformatörler AC 50 Hz Transformatörler MF DC : 1000 Hz 
Kod U20~ 

[V]
l2p~ 
[kA]

Sp 50% 
[kVA]

Kod (2)U20 = 
[V] 

(2)l2p =
[kA]

Arıtıcı Sp 50%  
[kVA]

25(1) 4,5 4,0 25 SB(1) 6,3 6,2 2 diyot 56

32(1) 5,6 4,0 32 57(1) 6,3 6,2 4 diyot 57

42 5,6 5,4 42
36 6,3 4,0 36
48 6,3 5,4 48
45 
 

8,0 
 

4,0 
 

45 
 

(1) tercih edilen boy 
(2) U20 ve l2p : arıtılmış (diyot köprüsünün akımı yönünde 
ölçülmüştür) 

 
 

 
 

 

(4) Proje ve müşteri kodu 

Bu kod iki basamaktan oluşur. İlk basamak projeye 
özel bir kod içerir, ikincisi müşteriyi tanımlar. 

(5)  Voltaj / Frekans kodu 

1 230 V - 50 Hz 
2 400 V - 50 Hz 
3 440 V - 50 Hz 
4 415 V-50 Hz 
6 230 V - 60 Hz 
7 400 V - 60 Hz 
8 440 V - 60 Hz 
M 500 V -1000 Hz / 600 V-1200 Hz

B 460V - 60Hz 
C 480 V - 60 Hz 
D 380V-60HZ 

(2)  Silindirler maks. ∅ 80 mm kuvvet 940 daN 
Tip Strok

Kod 
 

Hava 
sarf. 

(Nm3/ 
1000 
pts) 

Aşama sayısı 
 

Maks. basınç. 
[bar] 

 

PO 
[mm] 

 

GO 
[mm] 

 

R  
[mm] 

 

11A 2,1 2 9,6 15 55 5

13A 2,1 3 6,5 15 55 5

15A 2,1 4 4,9 15 55 5

PO : Çalışma alanı açık  
GO: Tabanca tamamen açık  
R: Yedek 

(3) sabit kol 10° açılı 

(3) Kol merkez mesafesi (montaj) 

Kod 
 

Merkez mesafe (3) 

[mm] 

16 160 
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1.2.2. XMA tabanca kodu 

X M A            

Makaslı tabanca, ebat M        
 (orta boy) 

(1) Transformatörler AC 50 Hz Transformatörler MF DC : 1000 Hz 

Kod U20~ 

[V] 
l2p~ 
[kA] 

Sp 50% 
[kVA] 

Kod (2)U20 = 
[V] 

(2)l2p =

[kA]

Arıtıcı Sp 50% 
[kVA] 

25 
 

4,5 
 

4,0 
 

25 56^ 6,3 6,2 2 diyot 56

32 
 

5,6 
 

4,0 
 

32 
 

57^ 
 

6,3 
 

6,2 
 

4 diyot 57 
 

36(1) 6,3 4,0 36

48 6,3 5,4 48

45(1) 8,0 4,0 45

60 8,0 5,4 60

75 10 5,4 75

(1) tercih edilen boy 
(2) U20 ve I2p : arıtılmış (diyot köprüsünün akımı yönünde 
ölçülmüştür) 

 

(5)             Voltaj / Frekans kodu 

1 230 V - 50 Hz 
2 400 V - 50 Hz 
3 440 V - 50 Hz 
4 415 V-50 Hz 
6 230 V - 60 Hz 
7 400 V - 60 Hz 
8 440 V - 60 Hz 
M 500 V-1000 Hz/600 V-1200 Hz

B 460V - 60Hz 
C 480 V - 60 Hz 
D 380V-60HZ 

(2) Silindirler maks. 0 80 mm kuvvet 1240 daN 

Tip Strok 

Kod 
 

Hava sarf. 
(Nm3/ 

1000 pts) 

Aşama 
sayısı 

 

Maks. basınç 
[bar] 

 

PO 
[mm]

 

GO 
[mm]

 

R 
[mm]

 
13A 2,6 3 8,6 15 55 5

15A 2,6 4 6,5 15 55 5

17A 2,6 5 5,2 15 55 5

PO : Çalışma alanı açık  
GO: Tabanca tamamen açık  
R: Yedek 

@ Kol merkez mesafesi (montaj) 

Kod 
 

Merkez mesafesi (3) [mm] 
 

22 220 

(3) sabit kol 10° açılı 

(4) Proje ve müşteri kodu 

Bu kod iki basamaktan oluşur. İlk basamak projeye 
özel bir kod içerir, ikincisi müşteriyi tanımlar. 
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1. TANIM 

1.2.3. XPA tabanca kodu  

X P A            

Makaslı tabanca, P boy       
(Büyük boy) 

(1) Transformatörler AC 50 Hz Transformatörler MF DC : 1000 Hz 

Kod U20~ 

[V] 
l2p~ 
[kA] 

Sp 50% 
[kVA] 

Kod (2)U20 = 
[V] 

(2)l2p =

[kA] 
Arıtıcı Sp 50% 

[kVA] 

32 5,6 4,0 32 56(1) 6,3 6,3 2 diyot 56

36 6,3 4,0 36 57(1) 6,3 6,3 4 diyot 57

45(1) 8,0 4,0 45

60(1) 8,0 5,4 60

75 10 5,4 75

(1) tercih edilen boy 
(2) U20 ve I2p : arıtılmış (diyot köprüsünün akımı yönünde 
ölçülmüştür) 

 

 
 
 

(2) Silindirler maks. 0 80 mm kuvvet 1430 daN 

Tip Strok 

Kod Hava sarf. 
(Nm3/ 1000 

pts) 

Aşama 
sayısı 

Maks. 
basınç 
[bar] 

PO 
[mm] 

 

GO 
[mm]

 

R 
[mm] 

 

13A 3 3 10,0 15 55 5 

15A 3 4 7,5 15 55 5 

17A 3 5 6,0 15 55 5 

19A 3 6 5,0 15 55 5 

PO : Çalışma alanı açık GO: Tabanca tamamen açık R: Yedek 
 

(4)       Proje ve müşteri kodu 

Bu kod iki basamaktan oluşur. İlk basamak 
projeye özel bir kod içerir, ikincisimüşteriyi 
tanımlar 

(5)             Voltaj / Frekans kodu 

1 230 V - 50 Hz 
2 400 V - 50 Hz 
3 440 V - 50 Hz 
4 415 V-50 Hz 
6 230 V - 60 Hz 
7 400 V - 60 Hz 
8 440 V - 60 Hz 
M 500 V -1000 Hz / 600 V-1200 Hz

B 460V-60HZ 
C 480 V - 60 Hz 
D 380V-60HZ 

@ Kol merkez mesafesi (montaj) 

Kod 
 

Merkez mesafesi(3)  
[mm] 

25 250 

(3) sabit kol ve mobil kol 10° açılı  
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1. TANIM 

1.2.4. XWA tabanca kodu  

X W A            

Makaslı tabanca, W boy      
(Alüminyum kollu büyük boy) 

(1) Transformatörler AC 50 Hz Transformatörler MF DC : 1000 Hz 

Kod U20~ 

[V] 
l2p~ 
[kA] 

Sp 50% 
[kVA] 

Kod (2)U20 = 
[V] 

(2)l2p = 
[kA]

Arıtıcı Sp 50% 
[kVA] 

36 6,3 4,0 36 56(1) 6,3 6,2 2 diodes 56

45(1) 8,0 4,0 45 57(1) 6,3 6,2 4 diodes 57

60(1) 8,0 5,4 60

75(1) 
 

10 
 

5,4 
 

75 
(1) tercih edilen boy 
(2) U20 ve I2p : arıtılmış (diyot köprüsünün akımı yönünde 
ölçülmüştür) 

 

(4) Proje ve müşteri kodu 

Bu kod iki basamaktan oluşur. İlk basamak 
projeye özel bir kod içerir, ikincisi müşteriyi 
tanımlar. 

(5)              Voltaj / Frekans kodu 
1 
 

230 V - 50 Hz 

2 
 

400 V - 50 Hz 

3 440 V - 50 Hz 
4 415 V-50 Hz 
6 230 V - 60 Hz 
7 400 V - 60 Hz 
8 440 V - 60 Hz 
M 500 V -1000 Hz / 600 V-1200 Hz

B 460V - 60Hz 
C 480 V - 60 Hz 
D 380V-60HZ 

® Silindirler maks. 0 80 mm kuvvet 1430 daN 
Tip Strok 

Kod Hava sarf. 
(Nm3/ 1000 

pts) 

Aşama 
sayısı 

Maks. 
basınç [bar] 

PO 
[mm] 

GO 
[mm] 

R 
[mm] 

15A 
 

3,5 
 

4 
 

9,0 
 

15 
 

55 
 

5 
 

17A 
 

3,5 
 

5 
 

7,2 
 

15 
 

55 
 

5 
 

19A 
 

3,5 
 

6 
 

6,0 
 

15 
 

55 
 

5 
 

21A 
 

3,5 
 

7 
 

5,1 
 

15 
 

55 
 

5 
 

PO: Çalışma hattı açık  
GO : Tabanca tamamıyla açık  
R: Yedek 

(3) kaynak penceresi yüksekliği 

(3)           Kol merkez mesafesi (montaj) 
Kod Merkez mesafesi(3) 

[mm] 

30 300 
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1. TANIM 

1.2.5. CLA tabanca kodu 

C L A            

  
    C-tipi tabanca 

L Boy (küçük boy) 

(1) Transformatörler AC 50 Hz Transformatörler MF DC : 1000 Hz 
Kod U20~ 

[V] 
l2p~ 
[kA] 

Sp 50% 
[kVA] 

Kod (2)U20 = 
[V] 

(2)l2p =

[kA] 
Arıtıcı Sp 50% 

[kVA] 
25(1) 4,5 4,0 25 56(1) 6,3 6,2 2 diyot 56 
34 4,5 5,4 34 57(1) 6,3 6,2 2 diyot 57 

32(1) 5,6 4,0 32 
42 5,6 5,4 42 
36 6,3 4,0 36 
48 6,3 5,4 48 
45 8,0 4,0 45 

(1) tercih edilen boy 
(2) U20 ve I2p : arıtılmış (diyot köprüsünün akımı yönünde 
ölçülmüştür) 

 

 

(4) Proje ve müşteri kodu 
Bu kod iki basamaktan oluşur. İlk basamak projeye özel 
bir kod içerir, ikincisi müşteriyi tanımlar 

(2) Silindirler maks. 0 80 mm kuvvet 580 daN 
Tip Strok} 

Kod Hava 
sarf. 
(Nm3/ 

1000 pts) 

Aşama 
sayısı 

Maks. 
basınç 
[bar] 

PO 
[mm]

GO 
[mm] 

R [mm]
 

08Z(3) 
 

4,1 
 

1 
 

10,0 
 

/ 
 

40 
 

20 
 

11Z(3) 
 

4,1 
 

2 
 

6,0 
 

/ 
 

40 
 

20 
 

13Z(3) 
 

4,1 
 

3 
 

4,0 
 

/ 
 

40 
 

20 
 

(3): Çalışma alanı açık olmadan tek-hat silindir 
PO: Çalışma hattı açık  
GO : Tabanca tamamıyla açık  
R: Yedek 

(3)                 Kol merkez mesafesi (montaj) 
Kod Merkez mesafesi  

[mm] 
10 
 

100 
 

(5)          Voltaj / Frekans kodu 
1 230 V-50 Hz 
2 400 V-50 Hz 
3 440 V - 50 Hz 
4 415V-50HZ 
6 230 V-60 Hz 
7 400 V-60 Hz 
8 440 V - 60 Hz 
M 500V-1000Hz/600V-1200Hz

B 460V-60Hz 
C 480V-60 Hz 
D 380V-60Hz 
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1. TANIM 

1.2.6. CMA tabanca kodu  

C M A            

 

C-tipi tabanca, M boy 
(orta boy) 

(1) Transformatörler AC 50 Hz Transformatörler MF DC : 1000 Hz 
Kod U20~ 

[V] 
l2p~ 
[kA] 

Sp 50% 
[kVA] 

Kod (2)U20 = 
[V] 

(2)l2p = 
[kA] 

Arıtıcı Sp 50% 
[kVA] 

25 4,5 4,0 25 56(1) 6,3 6,2 2 diyot 56

32 5,6 4,0 32 57^ 6,3 6,2 4 diyot 57

42 5,6 5,4 42 
36(1) 6,3 4,0 36

48 6,3 5,4 48

45(1) 8,0 4,0 45

(1) tercih edilen boy 
(2) U20 ve I2p : arıtılmış (diyot köprüsünün akımı yönünde 
ölçülmüştür) 

 

(5)          Voltaj / Frekans kodu 
1 230 V - 50 Hz 
2 400 V - 50 Hz 
3 440 V - 50 Hz 
4 415 V-50 Hz 
6 230 V - 60 Hz 
7 400 V - 60 Hz 
8 440 V - 60 Hz 
M 500 V -1000 Hz / 600 V-1200 Hz

B 460V - 60Hz 
C 480 V - 60 Hz 
D 380V-60HZ 

(4) Proje ve müşteri kodu 
Bu kod iki basamaktan oluşur. İlk basamak projeye özel 
bir kod içerir, ikincisi müşteriyi tanımlar 

(2)    Silindirler maks. 0 80 mm kuvvet 580 daN 
Tip Strok} 

Kod Hava sarf. 
(Nm3/ 1000 

pts) 

Aşama 
sayısı 

Maks. 
basınç 
[bar] 

PO 
[mm] 

 

GO 
[mm] 

 

R [mm]
 

08A 
 

3,6 
 

1 
 

10,0 
 

30 
 

100 
 

20 
 

11A 
 

3,6 
 

2 
 

6,0 
 

30 
 

100 
 

20 
 

13A 
 

3,6 
 

3 
 

4,0 
 

30 
 

100 
 

20 
 

08Z(3) 
 

4,1 
 

1 
 

10,0 
 

/ 
 

40 
 

20 
 

11Z(3) 
 

4,1 
 

2 
 

6,0 
 

/ 
 

40 
 

20 
 

13Z(3) 
 

4,1 
 

3 
 

4,0 
 

/ 
 

40 
 

20 
 

(3): Çalışma alanı açık olmadan tek-hat silindir 
PO: Çalışma alanı açık  
GO: Tabanca tamamıyla açık  
R: Yedek 

(3)                 Kol merkez mesafesi (montaj) 
Kod Merkez mesafesi  

[mm] 
15 150 
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1. TANIM 

1.2.7. CWA tabanca kodu  

c w A            

 

 

(1) Transformatörler AC 50 Hz Transformatörler MF DC : 1000 Hz 
Kod U20~ 

[V] 
l2p~ 
[kA] 

Sp 50% 
[kVA] 

Kod (2)U20 = 
[V] 

(2)l2p =

[kA] 
Arıtıcı Sp 50% 

[kVA] 
36 6,3 4,0 36 56(1) 6,3 6,2 2 diyot 56 

45(1) 8,0 4,0 45 57(1) 6,3 6,2 4 diyot 57 
60(1) 8,0 5,4 60 
75 10 5,4 75 

(1) tercih edilen boy 
(2) U20 ve I2p : arıtılmış (diyot köprüsünün akımı yönünde 
ölçülmüştür) 

 

 
 

 

C-tipi tabanca W boy 
(Alüminyum kollu 
büyük boy) 

(4) Proje ve müşteri kodu 
Bu kod iki basamaktan oluşur. İlk basamak projeye özel 
bir kod içerir, ikincisi müşteriyi tanımlar 

(3) Kol merkez mesafesi (montaj) 
Kod Merkez mesafesi  

[mm] 
26 
 

260 
 

(2)         Silindirler maks. 0 80 mm kuvvet 860 daN 
Tip Strok 
Kod Hava sarf. 

(Nm3/ 1000 
pts) 

Aşama 
sayısı 

Maks. 
basınç 
[bar] 

PO 
[mm] 

GO 
[mm] 
 

R 
[mm] 
 

11A 
 

4 
 

2 
 

8,8 
 

30 
 

100 
 

20 
 

13A 
 

4 
 

3 
 

6,0 
 

30 
 

100 
 

20 
 

15A 
 

4 
 

4 
 

4,5 
 

30 
 

100 
 

20 
 

PO: Çalışma alanı açık  
GO: Tabanca tamamıyla açık  
R: Yedek 

(5)          Voltaj / Frekans kodu 

1 230 V - 50 Hz 
2 400 V - 50 Hz 
3 440 V - 50 Hz 
4 415 V-50 Hz 
6 230 V - 60 Hz 
7 400 V - 60 Hz 
8 440 V - 60 Hz 
M 500 V -1000 Hz / 600 V-1200 Hz

B 460V-60HZ 
C 480 V - 60 Hz 
D 380V-60HZ 
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1. TANIM 

1.3. Yapı 

1.3.1.  Askı 
§ 1.3.2’daki diyagrama bakınız. 
Tabanca bir yay dengeleyici kablosuna bir rot asarak asılıdır. 
Ayrıca, rot bir kendinden sıkma göbeğe monte edilmiştir.   
Rot dikey olarak kayabilir, böylece tabancanın tabana göre yüksekliğini ayarlamak mümkün olur. 
Çarpraz bir maşalı pim rot-göbek mekanik montajının güvenliğini sağlar. 

1.3.2.  Tabanca yüksekliği ayarlama prosedürü 
Aletin tabana göre yüksekliğini ayarlanmasına, tabancayı yaylı askıdan § 3.5’de verilen prosedüre 
göre indirerek başlanmalıdır 
Tabanca yere indikten sonra, 

- rot ve göbekten geçen oluklu maşalı pimi çıkarın, 
- rotu göbeğe bağlayan iki vidayı (M8) gevşetin, 
- göbeğin kendinden sıkmalı deliğindeki slotu ayırmak için bu iki vidadan birini ara çekmede 

kullanın,  
- göbekteki eğri çubuğu istenen konuma kaydırın, 
- rotun tabanca gövdesinin üzerindeki yaylı askının kablosunda asılı kalması için rotun yönelimini 

kontrol edin,  
- ayıran vidayı çıkarın (M8), 
- iki montaj deliğine giren vidayı gereken tork değerine sıkın 
- göbekte rod için havşa açın (∅ : 6 mm),  
- oluklu güvenlik maşalı pimi yeniden kurun,  
- gerekirse göbeğin altında rotu keserek rotu yeni uzunluğunu ayarlayın, 
- rottaki delikte bulunan güvenlik fişini yeniden kurun. 

AÇIKLAMA: Rot uzunluğunu kesme operasyonlarından kaçınmak için, ARO rotların her iş 
istasyonunun gereksinimlerine adapte olmasını mümkün kılan rodların tüm ürün yelpazesini önerir.  
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1. TANIM 

1.3.3. Rotasyon sistemleri  

1.3.3.1. Jiroskop çember eğri çubuk eklemi  
Kendinden yağlamalı destek bloğu ve bir eksantirik göbeğine monte edilmiş iki iğneli rulman 
aracılığıyla göbek içinde devre/askı rot bağlantısı yapılmıştır.  
İğneli rulman / arkaplaka eşlerine baskısıyı sağlamak için destek ve kapak göbeğe vidalanmıştır ve 
kapağın doğru bir şekilde sıkılması kilit vidası tarafından sağlanır. 
Tabanca serbestçe bu göbek etrafında dikey bir düzlemde ileri geri sallanabilir. Herhangi bir 
kesilme riskinden korunmak için, eklem koruma kapağıyla kaplanmıştır. 

 
 

1. Eğri çubuk kancalama deliği  
2. Transformatör durmalı disk  
3. Jiroskop durakları  
4. Bilya yuva oluğu  
5. Aluminyum jiroskop  köprü kelepçesi  
6. Eklem göbeği ek, sondaj delikleri  
7. Eklem göbeği desteği  
8. Eğri çubuk eklem kilitleri  
9. İğneli rulmanlar  

10. Koruma kapağı 
11. Maşalı pim, ∅ 6 mm 
12. 12 mm Alyan anahtarı için damga 
13. HC M6, kapak/göbek eki 
14. M10, göbek/eğri çubuk flanj eki 
15. Eklem göbeği 
16. Eklem halkası 
17. M24 kilitsomunu 
18. Ayarlama için altı 19 mm düzparçalı eklem 

göbeği
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1. TANIM 

1.3.3.2. Tabanca gövde dengesini ayarlama   
Aletin askı bağlantısına bağlı jiroskopik çemberin (bilya oluğu) dairesel parçasına bağlı köprüye, içine 
eksantirik göbeğinin yerleştirilebileceği üç (L ve M boy) ve beş (P ve W boy) arası delikler delinmiştir. 
Tabanca gövdesi askının kısmi montajının rotasyon göbeği tabanca gövdesinin ağırlık merkezi 
hizasında olduğunda tabanca gövde dengesi optimumdur. 
Bu dengelemenin ayarlaması ilk olarak eksantrik göbeğinin kabaca köprüdeki deliklerden birine 
sokmakla yapılır. 
İnce ayarlama eksantrik göbeğini 19 mm 6-yassı vida anahtarıyla çevirerek yapılır. Ağırlık merkezinin 
konumuna bağlı olarak, optimum ayarlama eksantrik göbeğini yukarı ya da aşağı doğru çevirerek 
yapılabilir. 
Optimum ayarı yaptıktan sonra, köprüdeki eksantrik göbeğini bir bağlantı rondelası ve M24 somunuyla 
sıkın.  Göbeğe bağlı bir circlips gevşememesi için somunu tutar. 
Askının rotasyon göbeğini tabancanın ağırlık merkeziyle hizalanmasıyla tabanca yatay konumda 
sabitlenecektir. 
İşlemle ilgili nedenlerden dolayı alet az miktarda öne ya da arkaya yatmalıdır, bunu yapmak için 
yalnızca eksantrik göbeğini göbek hafifçe öne ya da arkaya gidecek şekilde çevirin. 
Dikey çalışmak durumunda olan makinelerde bu dengeleme, köprüdeki ağırlık merkezine en uzak 
delik seçilerek kuvvetlice vurgulanmalıdır. 
Bir destek diskine işlenen açı işareti seçilen dengeleme konumunu not etmeyi olanaklı kılar.  Tabanca 
gövdesinin jiroskopik çemberden çok uzak olduğu durumlarda olan belli aşırı uygulamalarda, köprüye 
sabitlelenmiş bir destek plakası yeni eksantrik göbeği öne ya da arkaya doğru kurulum delikleri  
oluşturmayı olanaklı kılar.  
Destek kenerında, bir hareketli ve sabit eğri çubuk kilidi takımı, verilen aralığa salınımın genişliğini 
sınırlar. 

1.3.3.3. Tabanca gövde-çember rotasyonu  
§ 1.3.2.1’deki diyagrama bakınız. 
Çember ve jiroskobik disk arasındaki bir bilya oluğu tabancayı serbestçe kendi ana ekseni etrafında 
döndürmeyi olanaklı kılar. 
Alet konumlamasını kolaylaştırmak için, iki hareketli ve ayarlanabilir kilit çemberin kenarına 
sabitlenebilir.  
 

1.3.3.4. Disk 
§ 1.3.2.1’deki diyagrama bakınız. 
Jiroskobik asılma işlevinin yanında, disk tabancanın merkezi desteği olarak da iş görür. 
Tabanca modellerine göre bulunan üç farklı boy yuva oluğunun çapı: 

- L boy :            ∅ 200 mm 
- M boy :           ∅ 220 mm 
- P ve W boy : ∅ 240 mm 

Disk bağlayıcı parça olarak çalışır: 
- arka yüzünde: 

- transformatör için 
- kaynak silindiri için 
- arka koruma kapağı için 

Aletin iyi dengelenmesini sağlamak için eklem kolları diskin rotasyon göbeğine göre merkezlenmiştir. 
 
Aynı nedenle, transformatör ve kaynak silindirinin konumu düzeneğin ağırlık merkezi jiroskopun 
rotasyon göbeğine olabildiğince yakın olacak şekilde hesaplanmıştır.  

 
 
Ayrıca, disk şunlar için kullanılan bir flanşla teçhiz edilmiştir: 

- 1 ve 4 kabza destekleri arasını bağlamak, 
- tabanca gövdesinin silindir şeklindeki korumasını merkezleyerek konumlandırma.  
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1.3.3.5. C-tipi kaynak tabancaları için burun, kayan blok ve mobil elektrot tutucu 
Dökme aluminyumdan yapılmış burun 4 vidayla jiroskop diske bağlanmıştır. 
Ön tarafında, bir rakor ve bir anti rotasyon sürgüsü, üç adet dişli vida deliği bir ya da daha fazla yedek 
tutma kabzasının kurulumuna izin verirken sürgü takozu kılavuzluk edilmesini sağlar. 
 
Bakır alaşımlı kayıcı blok krom plakalıdır ve topraklıdır. Yüksek performanslı mekanik ve elektrik 
özellikleri vardır. 
 
Herhangi özel bir yağlama gerektirmez. Burnun ön tarafında bir silecek contası kayan bloktan fışkıran 
herhangi bir kaynak  artığını temizler. 
 
Mobil elektrot anti rotasyon işlevi kayan bloğun tüm uzunluğu boyunca uzanan düz bir parça 
tarafından sağlanır. 
 
ARO her ek uzantı standartlara adapte olabilen sürgülerin tüm ürün yelpazesini önerir (M27x200, 
M24x150, M22x150 dişli delik ; MABEC ∅ 20 mm kelepçe, Renault ∅ 20 mm kelepçe, vb.). 
 
Arka tarafında, silindir rotunun eklenmesi ve konumlanmasını sağlamak için sürgü ∅16 merkezleme 
nokta kaplamayla M 14x150’ye diş açılmıştır.  
Mobil elektrot soğutma kayan bloğun yanlarına eklenmiş iki özel bağlantı bloğuyla sağlanır. Giriş ve 
çıkış deliklerinin etrafındaki O-halkalar transfer contalamasını sağlar.  
Sürgüden geçen suyun sirkilasyonu bir sondaj içindeki bir tüp (tüpün etrafındaki hava dönüşü) 
tarafından sağlanır.  
AÇIKLAMA 
Bağlantı bloklarında bir GİRİŞ ve ÇIKIŞ işareti soğutma bağlantı yönünü gösterir. 
Sürgü transformatör akımı bir esnek lamine iletken ve orta kıskı plakası yoluyla iletilir. Bu gümüş 
plakalı bakır takoz lamine iletken ve kayan bloktaki düz parçanın krom olmayan arka parçası arasında 
sıkışmıştır. 
İkincil devre toprağa transformatörin üst ikincil terminaline bağlı bir hareketli yassı iletkenle bağlıdır. 

 
 
1. Kayan blok 12. 
2. Segman 13. 
3. Kılavuz rakor 14. 
4. Anti rotasyon sürgüsü 15. 
5. Tabanca burnu  16. 
6. 3 yedek tutucu bağı 17. 
7. Mobil elektrot soğutma devresi için 19. 
 bağlantı blokları 18. 
8. Silindir rot/kayıcı blok bağı 20. 
9. Esnek lamine iletken 21. 
10. Su bloğu contası 22. 
11. CHC M8, tabanca burun bağı 

Abit kol ve izolasyon parçası bağı 
Paralel sürgü bağı 
Vidalanan sabit elektrot tutucu kelepçeleri 
Disk 
Transformatör kolu bağı 
Paralel transformatör bağı 
Su kaynağı ve dönüş bağlantıları 
Enjektör, su girişi 
Su dönüş rakoru ve contası 
Mobil elektrot tutucu su dönüşü 
Su girişi enjektörü
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1.3.3.6. L, M ve P boy sabit ve mobil kollar 

1.3.3.6.1. L, M ve P boy tabanca sabit kollar 
§ 1.3.3.3.5’teki çizimlere bakın. 

 
 

 

Bu kırma köşeli bakır kollar tabanca modeline göre değişen 4 vidayla jiroskop diske bağlıdır. 
 
Sabit kol ve jiroskop diski arasındaki izolasyon izolasyon plakası, kovanlar ve rondelalar tarafından 
sağlanır.  
 
Bir M 10 vidası sabit kolu doğrudan transformatörün alt ikincil terminaline bağlamak için kullanılır. 
Sonra sabit kol akımı elektrot tutucu koluna iletir. 
Makas tabancaların sabit kol plakasının 10 derecelik eğimindeki amaç, jiroskop çemberi içindeki 
tabanca gövdesinin hassa dengesini etkilemeden fazla ağırlığı minimumda tutarken elektrot tutucu 
kolu aletin eklem göbeğinden uzak tutmaktır. 

1.3.3.6.2. L, M ve P boy makas tabanca mobil ve eklem kolları 
§ 1.3.3.3.7’deki çizimlere bakın. 
L, M ve P boy makas tabancaların mobil kolları dökme bakırdan yapılmıştır.  
Sabit kolla eklem göbeği seviyesinde izole edilmişlerdir. 
Bir esnek lamine iletken doğrudan mobil kola sabitlenmiştir. 
İkincil devre transformatörün üst ikincil terminaline bağlı bir hareketli yassı iletkenle topraklanmıştır. 
 
Tabanca eklemi şunlardan oluşur: 

- bir rotasyon göbeği, 
- bir kılavuz halkası, sabit kol ve mobil kol arasında elektrik izolasyonu kendinden yağlamalı 

rulman olarak kullanılır, 
- sabit ve mobil kollar arasında 2 izolasyon ve kendinden yağlamalı sürtünme rondelası, 
- göbek uçlarında rotasyon için bloke edilmiş 2 bağlantı rondelası,  
- rotasyon göbeğinin her iki tarafında eklemin sıkma derecesini ayarlayan 2 vida. 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

Conta 
Kırma köşeli sıkma 
rondelası 
İzolasyon rakoru 
İzolasyon rondelaları 
İzolasyon plakası ve 
kovanı 

6. Kol/disk ek vidası 
7. Mobil kol 
8. Yassı uçlu eklem bağlantı göbeği ve vidası  
9. Dikdörtgen delikli kırma köşeli sıkma    

rondelası 
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1.3.3.6.3. L, M ve P boy modellerde elektrot tutucu kolu montajı 
Elektrot tutucu kolu sabit kola sıkıştırmak bir ayrık montaj deliği montajıyla yapılır. Montaj deliğinin 
çapı tabanca modeli ve güç oranına göre değişir: 

 
 
- CLA tabanca 
- XLA tabanca 
- XMA tabanca 
- CMA/CPA tabanca 
- XPA tabanca 
 

 
∅ 35 mm  
∅ 39 ya da 40 mm  
∅ 44 ya da 45 mm  
∅ 44 ya da  45 mm  
∅ 49 ya da 50 mm  

 
İki M8 vidalar (L size) ya da  M 10 vidalar (L, M ve P boy) elektrot tutucuları bağlayan oyuğu kapatır. 
Elektrot ve elektrot tutucuların soğutması her montaj deliğinin arkasındaki iki G ¼ kılavuz çekme 
yoluyla yapılır. 
Suyun kol içindeki sirkulasyonu, elektrot tutucu tüpünde bulunan nozul (su girişi) yoluyla yapılır. Su 
dönüşü çember çevresinde olur. 
AÇIKLAMA  
Her bir koldaki bir GİRİŞ ve ÇIKIŞ işareti soğutma bağlantı yönünü işaret eder. 

1.3.3.7. XWA tabancaların eklemi ve CWA tabancaların sabit kolları. 
§ xxx’deki çizimlere bakın. 
W boy tabancalar, büyük kaynak güçleri ya da büyük etkin boy gerektiren sert uygulama koşulları için 
ayrılmıştır.  
Sabit ve mobil kollar (makas tabanca), aletin genel ağırlığını olabildiğince düşük tutmak için 
aluminyum alaşımdan yapılmıştır. 
Elektrot tutucu kolları altı M 14 vidayla kollara bağlıdır. 

 
 
1. Conta 
2. Kırma köşeli sıkma rondelası 
3. İzolasyon kovanları 
4. İzolasyon rondelaları 
5. İzolasyon plakası ve 

rondelası 

6. Kol/disk ek vidası 
7. Mobil kol 
8. Vida ve yassı uçlu eklem göbeği 

6 

4 
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1.3.3.7.1. Sabit kol ve mobil kol  
XWA ve CWA tabanca gövdelerinde aynı sabit kol kullanılmıştır. 
Bir tabancadan diğerine geçiş diskin ön tarafında basitçe mobil kolu ve eklem kısmını kılavuz burun ve 
kayan blokla değiştirerek olur. 
Sabit kol diske altı M 12 vidayla bağlanmıştır. 
Sabit kol ve jiroskop diski arasındaki izolasyon izolasyon plakası, kovanlar ve rondelalar tarafından 
sağlanır. 
XWA’nın makas tabancanın mobil kolu sabit kolla eklem göbeği seviyesinde izole edilmiştir. Tabanca 
eklemi şunlardan oluşur: 

- bir rotasyon göbeği, 
- bir kılavuz halkası, sabit kol ve mobil kol arasında elektrik izolasyonu kendinden yağlamalı 

rulman olarak kullanılır, 
- sabit ve mobil kol arasında 2 izolasyon ve kendinden yağlamalı sürtünme rondelası, 
- göbek uçlarındaki rotasyon için bloke edilmiş 2 bağlantı rondelası, 
- rotasyon göbeğinin her iki tarafında eklemin sıkma derecesini ayarlayan 2 vida. 

1.3.3.7.2. Sabit kol kısmında akım iletimi 
Kaynak akımı transformatörün alt ikincil terminalinden sabit elektrot tutucu kola kemerli bakır iletkenle 
iletilir, sirküle eden suyla soğutulur, sabit kola bağlıdır.   

1.3.3.7.3. XWA tabancalarda mobil kol kısmındaki akımın iletimi 
Akım XWA tabancalarının mobil kol kısmına gümüş kaplı tabakalı esnek lamine iletken ve kemerli 
bakır iletken ile iletilir.  
Esnek lamine iletken transformatörün üst ikincil terminalini iletkene bağlar. 
Tabancanın mobil koluna bağlı iletken su sirkilasyonuyla boydan boya soğutulur. Kaynak akımını 
esnek lamine iletkenden elektrot tutucu mobil koluna iletir. 
İkincil devre transformatörün üst ikincil terminaline bağlı hareketli yassı iletkenle topraklanmıştır. 

1.3.3.8. Makas tabancalarda mobil kolu işleten eklem sisteminin sökülmesi ve yeniden takılması 
Bağlantı silindir rotuna bağlı ve bir emniyet somunu tarafından bloke edilen bir çataldan oluşur. 
Hareketi iki bağlantı rotuyla mobil kola ileten bir göbek etrafında gidip gelir Bu rotlar göbeğin her bir 
tarafında iki halka tarafından tutulur. Bağlantı rot göbekleri mobil kolundaki sondaj deliklerinde bulunan 
antifriksiyon halkaları içindegidip gelir. 

1 2 3 4 

 

 

5. Kaynak silindiri rotu ucu 
6. Emniyet somunu 
7. Bağlantı göbeği 
8. Çatal

1. Mobil kol 
2. Kilit halkaları 
3. Sürtünme 

kovanları 
4. Bağlantı rotları 
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1. DESCRIPTION 

1.3.3.9. Ikincilin elektrik devresi  
Transformatörün uzun çıkışından kısa çıkışına akım esnek lamine iletken, kol ve mobil elektrot tutucu 
ve sonra elektrot tutucu ve sabit kol içinden gider.  
Akım § 1.3.5 ve 1.3.7’de gösterildiği gibi izole edilir. 
Transformatör ve elektrot tutuculardan geçen soğutma suyu tabancanın arkasında yer alan 
besleyiciden gelir. 
 

1.3.3.10. Silindir ve solenoit valfları  
Aşağıdaki ve § 5.16’daki çizimlere bakınız. 
Kaynak silindiri tek strok (yalnızca çalışma) ya da çift strok (yaklaşma ve çalışma) tipi olabilir. 
Her iki durumda da silindir rotuna bağlı bir ilk çalışma pistonundan oluşur. 
Bu rotlara silindir kapaklarında contalar tarafından ve ana rota antifriksiyon halkası tarafından 
kılavuzluk edilir. Bu sonuncusu X tipi tabancalar için emniyet somunuyla bağlantı çatalını, ya da C tipi 
tabancaların sürgüsini kabul etmek için uygun şekilde dişlidir. 
X tipi tabancaların elektrotları arasındaki strokun ayarlanması emniyet somunu gevşetildikten sonra, 
tam sıkmaya göre 10 mm çekilme limiti içinde rotu sıkarak ya da gevşeterek yapılır.  
C tipi tabancaların strok silindir seviyesinde sabitlenmiştir, ancak sabit kol elektrotunun konumu için 
ayarlanabilir. 
Tek strok silindiri olması durumunda ön silindir kapağının dizaynı karışık değildir: bir kılavuz halkası, 
conta, segman, ve tek solenoit valfı kumanda etmek için yeterlidir. 
Çift strok silindiri olması durumunda, dört M10 vidayla jiroskop diske sabitlenmiş bir kilitleme kılavuzu 
olan temizleme stroku pistonuyla teçhiz edilmiştir ve bir ikinci solenoit valf tarafından kumanda edilir.  
Tüm bir silindir kılavuz ve temizleme stroku pistonu etrafında hareket eder ve piston yüzlerinin biri ya 
da diğerine dayanır.  
 
Bu durumda rot bir kilitleme manşonuyla teçhiz edilmiştir ve kılavuzlar ve halkasından geçer. 
 
Kılavuzun ön kısmı, rot manşonu tarafından, silindirin ön odacığı ve amplifikasyon pistonları seti 
elektrotları tamamen kapatmak için basınç altında yavaşlayacak, silindiri temizleme konumunda kilitli 
tutmak için geri itilen sekiz bilya içerir,  
 
Ön silindir kapağındaki deliğe çalışan solenoit valfı desteklemek için ve temizleme kapatma odacığı 
CH3 (ayrıca bakınız § 5.16’daki çizimler) boşaltıldığında elektrotu tabanca tamamen açık konumuna 
gelmesinden korumak için bir çek valf kurulmuştur. 
 
Silindir contalarının kalitesi demek yağlanmamış havayla çalışabilir demektir. 
Silindir antirotasyon fonksiyonunu sağlamak için, ön silindir kapağına hemen altında yer elen 
transformatörün bağlantı rotları boyunca kayan ve onlara karşı baskı yapan iki tampon yerleştirilmiştir.   
 
Silindir ön gövdesi temizleme pistonu için silindir yuvası olarak kullanıldığı ve ilk çalışma aşaması 
olduğu ve bu iki kısım arasında bir parça olduğu için, solenoit valflarını Namur kurulum plakasına 
bağlamak için iki flanş içerir. Solenoit valflar arasında contalama iki ∅ 6 mm delikleri etrafındaki iki O-
halkası tarafından sağlanır.    
 
Silindirin çeşitli farklı odacıklarına ikmalden emin olmak için kütlede delikler vardır. 
 
Solenoit valflerin bobinleri 24 VDC ile beslenir. Bobinlerin iletkenleri elektrik kutusundaki distribütöre 
bağlı olan kaplamalı tellerle teçhiz edilmiştir. 
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1. Dişli çalışma rotu  
2. Kilitleme manşonu  
3. Kilitleme kılavuzu 
4. Kilitleme bilyaları  
5. 1/8"G ve çek valf  
6. Ana gövde  
7. Amplifikasyon seviye silindiri  
8. Bağlantı rotları ve emniyet somunları  
9 Arka kapak  
10. Seviyelerin ara kapağı  
11. Namur kurulum diyagramına göre 

solenoit valf bağı  

12. Silindir odacıklarına hava yolu 
13. Ön kapak 
14. Kılavuz kızaklar 
15. Jiroskop diskinde 4 vida tarafından silindirin 

sıkılması 
16. Tabancadaki strokların ayarlanması için 17 

mm düz parçalar 
17. Solenoit valflerin kumanda iletkenleri  
18. Çalışan solenoit valf 
19. Temizleme stroku solenoit valfı 
20. Bobin 

 

 
. 

17 
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1.3.3.11. Silindir çalışma prensibi 

Tek stroklu silindir 
Solenoit valflerin Y1 bobininde güç yokken, P basıncı odacık  CH2’ye girer, ancak CH1 E1 tarafından 
havalandırılır. Birkaç aşama olduğunda P1 diğer piston(ları)u P11 götürerek geri itilir, bu da tabancayı 
açık konumda tutar. 

 

                           E22  

Solenoit valf Y1 bobinine güç verildiğinde, basınç odacık(lar) CH1’e girer , odacık CH(2) E2 tarafından 
havalandırılır; P1 ve P11 pistonları ileri itilir, böylece tabancayı elektrotları sıkıştırarak kapatır.   Ancak 
CH22’deki hava çıkış E22 tarafından salıverilir. 
CH1, ve CH4, CH12 gibi odacıklar arasındaki ikmal amplifikasyon piston rotları içindeki bir delik 
yoluyla silindir içinde yapılır. 
İki stroklu bir silindir 
Temizleme fonksiyonu emniyet sistemi nedeniyle, bu silindirin çalışma strokuna yalnızca yaklaşma 
stroku tamamlandığında kumanda edilebilir; benzer olarak, tabanca tamamen açık komutuna geçiş 
yalnızca tabanca çalışma stroku açığa döndüğünde verilebilir. 
 
Y1’de güç yokken, eğer Y3’de hararet varsa, odacık CH4 ve CH3’e giren basınç E3 tarafından 
salıverilir. Sonra silindir kapağı temizleme pistonu P2’ye dayanıncaya, mobil elektrot tutucuyu yanında 
sürünceye, tabancayı tamamen açık konum yapıncaya kadar geri itilir. Eğer Y2’de hararet varsa, CH4 
E4 tarafından havalandırılır ve hava CH3’e girer. Silindir silindir C’nin gövdesi P2’ye dayanana ve 
tabancayı çalışma stroku açık konumuna getirene kadar ilerler. 
Çalışma stroku açık konumundan Y1’e güç vermek mümkündür: Odacık CH2 E2 tarafından 
havalandırılır, ve hava odacık(lar) CH1’e girer; CH22 hâlâ havalandırılır, P1 ve P11 ileri itilir. Jiroskop 
diskteki silindirin gövdesini kapama strokunun başlangıcından elektrotların sıkıştırılması etkili 
olmasından önceye dek kilitlemek için rotların manşonları kılavuzun sekiz bilyasını ön silindir 
kapağındaki yive geri iter.  
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CH1, ve CH4, CH12 vb. odacıkları arasındaki güç ikmali amplifikasyon piston rotları içindeki bir delik 
yoluyla silindir içinde yapılır 

 

Y1’de artık güç olmadığında, hava odacık CH2’ye verilir ve CH1 odacıkları E1 tarafından havalandırılır, 
P1 onu sürerek piston(lar) P11 ve çalışma rotuyla beraber CH4 ve CH2’yi ayıran ara bölmeye 
dayanana kadar geri itilir. Çalışma rotu üzerinde kurulan bir halka kilitleme manşonunu yeniden 
konumlandırmayı, böylece bilyaları serbest bırakmayı mümkün kılar. Tabanca çalışma stroku açık 
konumunda ve silindir kilidi açılmış durumdadır. 

 

 

Servo valf kumanda blok diyagramı temizleme strokuna kumanda etmek için iki yollu ve çalışma stroku 
için tek yollu bir solenoit valf olması durumunda servo valfı kumanda blok diyagramı. 

GO Temizleme stroku açılışı 
PO Temizleme stroku kapanışı 
F Tabanca sıkıştırma 

modunda 

Y1. Kaynak kapama servo valfi 
Y2. Temizleme stroku kapanışı servo valfi 
Y3. Tabanca tamamen açma servo valfi 
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1.3.3.12. Elektrikli kabza 
Dökme aluminyumdan yapılmıştır ve desteğin dişli dirseğine bağlamak için bir M8 ilave içerir. Tetik bir 
köprü tarafından korunur. 
Tam açılmaya kumanda etmek için olan bir buton yerleştirilmiştir; Kaynak kapamayı kumanda eden 
tetik, ve operatör için uygun olan programların seçimi için bir iki konumlu anahtar.  

 

1. 4 M5 vidayla sıkıştırmak için delikler  4.  Kaynak kapama tetiği 
2. Program seçici     5.  Köprü 
3. Temizleme stroku açma butonu 6.  Maşalı pimler tarafından ∅ 6 mm konumlama 

1.3.3.13. Dirsek ve kabza desteği  
Kontrol iletkeni basınç contasından geçer ve çeşitli bağlantılara bağlanır. İletkenin diğer ucu bir M12 
sekiz pim erkek konnektör tarafından distribütördeki P1 ya da P2 soketine bağlanır. Konnektörün 
bağlantısının kesilmesi ve M8 vidasının gevşetilmesi kabzanın çabuk değiştirilmesini olanaklı kılar. 
Dirsek bir vidayla destek üzerindeki beş yerden birine bağlıdır. Destek iki vidayla jiroskop disk 
üzerinde bu amaçla ayrılan dört yerden birine bağlıdır.
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1.3.3.14. Transformatör ve elektrik kutusu  
Transformatörleri ISO 10656 standartları tarafından tanımlanan elektriksel özellikler ve performansa 
uygundur.   
 
Birincil ve ikincil bağlantılar özel olarak herhangi bir ara iletici olmadan doğrudan elektrot tutucu 
kollarıyla bağlantı kurmaya adapte edilmiştir.  
 
Birincil bağlantıya elektriksel bağlantı için bir kutu içerirler ve jiroskop çemberi göbeğinin merkezinde 
bulunurlar. 
 
Tüm tabancalar AC (50/60HZ) ve orta frekans iyileştirilmiş (MFDC) transformatörlerle donanabilir. 
Birincil devre bir sırlı bakır tel ve ikincil devre devreden suyla soğutulan bir geniş kesit bakır tüptür.   
 
Manyetik devre silikon levhalardan yapılmıştır. 
Transformatör düzeneği vakumlu-dökme epoksit reçineyle kaplanmıştır. 
Kapsül kısmında,  elektrik kutusu olarak iş gören ve transformatörün jiroskop disk üzerine bağlantı 
rotları ve kilit somunlarıyla sandviç şeklinde sıkılması için dört delikli göbek içeren bir kaplama vardır.    
 
Arka kaplama toprak bağlantısı. 
Kutunun içindeki 7 mm’lik bir geniş yiv, doğrudan transformatörün arkasındaki toprak bağlantı 
terminallerinden birine vidalanmış M6 prinç vidayla kutunun toprakla bağlantısını olanaklı kılar.   
 
İkincil bağlantılar jiroskop diskin önünde iki bakır çıkışta yapılmıştır. 
İki M10 vida bir yandan esnek lamine iletkenleri uzun terminale , diğer yandan doğrudan sabit kola 
sabitlemek için kullanılır.  
 
İkincil devrenin toprak bağlantısı o terminale vidalanmış oynayabilir iletkenle yapılmıştır.  
 
Faz gücü ve toprak bağlantısı transformatör primeri üzerindeki M6 yivli desteklere vidalanan   ∅ 6mm 
terminalleri üzerinden yapılır. 
 
Ana fazlar ve toprak terminalinin 2 desteği arasındaki merkez mesafe 25x13’tür ve ISO 10656 
standartlarında tanımlanan merkez mesafesine uyar. 
 
Özel olarak, bir 135A çoklukontak güç fişinin doğrudan bağlantısını yapar. 
Termal korumada biri birincil devreye bağlı, diğeri ikincil devreye bağlı olan iki termostat vardır. 
 
MFDC transformatörde redresöre üçüncü bir termostat yerleştirilmiştir. 
Elektrik kutusundan gelen termostatların ve ölçüm bobinajının iletkenleri bir distribütörün WAGO 
terminal bloğunda bağlıdır.  
 
Termostatlar işaretlerle tanımlanmışlardır: 
birincil kontrol termostatı 
ikincil kontrol termostatı 
T3 = MFDC düzeltici kontrol termostatı. 
Kaynak akımı, ikincil devrenin kısa terminali etrafına yerleştirilmiş bir Rogowski bobininin 
terminallerindeki voltaj ölçülerek ölçülür.  
 
Bobin 1000 ohm dirençle yüklenmiş olmalıdır. 
Sinüs şeklinde bir tam  dalga sinyali durumundaki voltaj 150 mV/kA (+/-3%)’dır. 
Soğutma transformatörün yanlarındaki iki 1/4"G deliğine bağlantı tarafından yapılır.
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1. İkincil uzun çıkış   
2.Jiroskop diske vidalanmış bağlayan   

bağlantı rotları   
3. Transformatör soğutma 1/4"G devre 

giriş ve çıkışı  
4. Kutu göbekleri  
5. Dişi damga somunları  
6. Emniyet desteği bağı  
7. Güç distribütörü ve konnektörü  
8. Güç ve kontrol fişleri 
IU. IIIV birincil bağlantı 

9.  Hava-su besleyici bağı 
10. Elektrik kutusu/arka kapak 
11. Transformatör 
12. Reçineye gömülmüş ölçüm bobini 
13. Kısa çıkış 
14. Kontrol fişi kablo çıkışları 
15. Toprak/kutu/manyetik devre (metal 

sac)/ ikincil devre bağlantısı 
M. Akım ölçüm bobininden kablo çıkış
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1.3.3.15. Elektrik distribütörü 
Kapak olarak iş gören bir distribütör transformatörün elektrik kutusunun arkasına 4 vidayla bağlıdır. 
Su geçirmezlik distribütörle yekpare bir conta tarafından sağlanır. 
Distribütör ayrıca dikdörtgen delik yoluyla güç konnektörü (2P+T 135A) için bir bağlantı yüzü ve komut 
iletkeni (termostatlar, ölçüm bobini) için konnektör olarak da çalışır. 
 
Birincil bağlantıların konumlanması bir güç konnektörünün doğrudan bağlantısına izin verecek şekilde 
tasarlanmıştır. 
 
Transformatörün manyetik devresi toprağa kalıcı bir bağlantıyla yapılmıştır, ikincil devrenin toprağa 
bağlantısı transformatörün önünden erişilebilecek bir bağlantıyla yapılır. 
 
Arka kapak ayrıca akışkan sağlayan besleyicinin ek parçası, donanım manşonunu destekleyen destek 
ve tabanca gövdesi için koruyucu kaplama olarak görev yapar. 
 
Bağlantı distribütörü ve donanımı 
Iki M12 dişi soket,  X1 ve X2, kaynak silindirinin sero valflerine kumanda etmek ve acil kapama tuşunu 
bağlamak için kullanılır. 
Distribütörün alt yüzünde transformatörden gelen sinyalleri (ölçüm bobini, termostatlar) ya da diğer 
yardımcı sinyalleri bağlamak için kullanılabilecek bir Wago terminal bloğu bulunur. 

 
 
1. Donanım desteğini sıkan M6 vida  
2. Güç konnektörü M5 bağı  
3. X5 konnektörü, 19-pim yedekleri  
Y1-Y2 Temizleme stroku solenoit valf 

bağlantısı   
Y1. Kaynak solenoit valf ve acil durdurma 

butonu bağlantısı   
4. Distribütör kapağı ve M5 vida sıkma 
5. Güç ve yedek kabloları 
6. Buton destek desteği 
7. M8 vidası, arka kapak bağı 
8. Desteğe kaynaklanmış M8 rotları 
9. 2 parçalı donanım manşonu 

10. M8 vidası ve sıkıştırma 
plakası 

11. Hava ve su hortumları  
12. Hava-su besleyici ve M5 bağı  
13. Nokta sayacı okuma  
P2. Kontrol kolu 2 bağlantısı  
AÇIK. 24 VDC güç gösterge ışığı  
P1. Kontrol kolu 1 bağlantısı  
14.3/8”G genel su dönüşü  
15. 1/4"G devre dönüşü 
16.1/4"G genel hava girişi  
17.1/4"G tabanca kaynak 

devreleri  
18.3/8"G genel su girişi 
19.WAGO terminal bloğu  
20.Baskılı devre kartı 
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1.3.3.16. Emniyet takımı desteği 
§ 1.3.3.15’teki çizime bakın. 
Emniyet takımı desteği dört M6 vidayla elektrik kutusuna bağlıdır. 
İki dişli rot arkaya kaynaklıdır ve emniyet takımı manşonunun 2 parçasına yerleştirilmiştir. 
Rotların önünde, destek kapağı 2 vidayla bağlayan M8 dişli bir destek ve acil kapama butonu 
bağlamak için bir ∅ 22.5 mm delik içerir.   
Kauçuk manşon emniyet takımını tam olarak muhafaza etmek ve aleti kullanırken emniyet takımına 
bağlı çeşitli konnektörler ve bağlantıları korumak içindir. 

1.3.3.17. Kaplama  
§ 1.1’deki çizimlere bakın. Tabancaların arka kısımlarının tümü içerden bir 
monoblok kapak tarafından korunur. 

Ön kısmı jiroskop diskin flanşına takılıdır ve arka kısmı iki M8 vida tarafından emniyet takımı desteğine 
bağlıdır. 
Bir sıkıştırma plakası ve iki M8 vida onu yerinde tutar ve tüm güç kaynağı emniyet takımının 
bileşenlerini kelepçeler. (Güç ve komut kabloları, su girişi ve çıkışı, hava girişi). 
Makas tabancalarında, sabit ve mobil kollara bağlı 2 kaplama, operatörü eklemin hareketlerine karşı 
korur. 
C tipi tabancalarda bir kaplama tabancanın burnu boyunca uzanır ve ön koruma olarak iş görür. 

1.3.3.18. Hava-su besleyici  
§ 1.3.15’teki çizime  bakın. 
Bakır alaşımdan yapılmıştır ve iki M5 vidayla elektrik kutusunun altına bağlanmıştır. 
Giriş iki 3/8"G dişli vida deliği  ve bir 1/4"G dişli vida deliği  içerir. 
Merkezdeki hava bağlantısı için, soldaki su girişi için ve sağdaki su dönüşü içindir. 

1.3.3.19. Soğutma 
Su bağlantısı, emniyet takımının su girişi ve dönüş hortum bağlantılarını dönüş için sağda olan 
bağlantıya, ve giriş için solda olan bağlantıya yapılarak besleyicide yapılır. 
Besleyicinin arka yüzündeki altı 1/4"G dişli çıkış soğutma devresi tarafından kullanılır. Esnek 
hortumlarla tabancanın çeşitli bileşenlerine bağlıdırlar. Soldaki üçü su girişleri, sağdaki üçü su 
dönüşleridir. Soğutma diyagramı tabancayla beraber verilmiştir. 

1.3.3.19.1. Su kaynağını bağlama 
Besleyicide bağlantı emniyet takımının su girişi ve dönüşü hortum bağlantılarını dönüş için sağdaki ve 
giriş için soldaki bağlantılara yaparak yapılır. 

1.3.3.19.2. Soğutma devirleri, akış hızları 
Su giriş ağzından paralel devirlerle akar: 
- transformatör, minimum akış hızı gerekir: 4 l/dak, 
- mobil kol, 2 l/dak. 
- sabit kol, 2 l/dak. 
Ve besleyicinin dönüş deliğinden boşaltılır. 
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1.3.3.19.3 Elektrot soğutma 
Su elektrotu soğutmak için kolların ya da kayıcı blokların su giriş enjektöründen bakır tüpe geçer. 
Su, elektrot tutucudaki oyuk yoluyla su dönüş orifisine bağlı olan borunun çevresindeki boşlukla 
boşaltılır. 

 
 

1. Elektrot 6. 
2. Eklemli uzantı örnek 7. 
3. Esnek tüp (eklemli uzantıysa) 8 
4. Bağlantı 9. 
5. Elektrot tutucu 

Bir eklemli ara uzantı varsa, tüp elektrota kadar gitmez. Uzantının kemerli kısmından önce kesilir ve 
paslanmaz çelik bükülebilir tüple tamamlanır. Bu iki parça uç uca bir bağlantıda yerleştirilmiştir ve su 
geçirmez bir bağlantı elde etmek amacıyla kaynakla birleştirilmişlerdir. 

1.3.3.20. Hava kaynağı bağlantısı  
Bağlantı, emniyet takımının hava hortum bağlantısını akışkan besleyicinin merkezindeki bağlantıya 
bağlayarak yapılır.   
§ 1.3.15’deki çizime bakın. Sağ taraftaki çıkış, temizleme valfı stroku solenoit valfına 
hava ikmal eder.  

Çalışan solenoit valfi silindirin temizleme stroku odacığı ya da besleyicinin sol taraf yanal çıkışı yoluyla 
beslenir. 
Hava basıncı tabanca dışında ayarlanır.

6. Bakır boru  
7. Su girişi enjektörü 
8. Su dönüşü 
9. 8‘e bağlı girinti 
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2. KURULUM 

2.1. Genel 
Hizmete girmeden önce makine bazı onaylardan geçmeli ve ayarlamalar yapılmalıdır. Bu işlemler 
tabanca yedek tabanca olarak depoya konulduğunda ya da onarım yapıldıktan sonra geri döndüğünde 
de gerçekleştirilmelidir. Ana denetimler geometry, mekanik, pnömatik, soğutma ve elektrik tertibatını 
kapsamalıdır. 

2.2. Askı eğri çubuğunun uzunluğunun ayarlanması   
§ 1.3.2.1’deki diyagrama bakınız. 
Tabancayı çıkarırken, ∅ 6 mm maşalı pimi ∅ 5.5 mm çelik pim kullanarak çıkarın. 
Askı göbeğindeki eğri çubuğa bağlı iki CHC M10 vidasını gevşetin. 
Göbek için yeni bir eğri çubuk girme derinliği belirleyin. 
Maşalı pim deliğine eğri çubukta delinecek noktayı belirlemek için bir işaret çizin.  
Eğri çubuğu çıkarın ve bir delik açın. İşaretli noktadan 6-7 mm delin. 
Eğri barı yeniden takın ve yeni bir 6x45 maşalı pim kullanarak konumunu kilitleyin. 
Ki CHC M10 vidasını sıkarak 35 Nm. tork değerine kilitleyin. 

2.3. Eğri çubuk eklemi etrafında dengelemenin ayarlanması ve 
duraklamaların belirlenmesi  

§ 1.3.2.1’deki diyagrama bakınız. 
Bir tornavida kullanarak göbeğe koruma kapağı bağlayan iki M4x6 kendine dişli deliği açan vidayı 
çıkarın.    
Kapağı çıkarın, emniyet maşalı pimine dayanana kadar 36 mm kutu  vida anahtarı kullanarak M24 
somununu gevşetin. 
 
Eksantrik göbeği, parça 12’de iç tarafa bir 12 mm Alyan anahtarı sokun. Bu göbeği tabancayı eğri 
çubuk göbeğinin önü ya da arkasına doğru hizadan çıkararak döndürün ve M24 somununu yeniden 
iyice sıkın. 
 
Durakları belirlemek için, CHC M6 vidaları, parça 8 gevşetin, tabancayı aşağıya istenen limit 
konumuna döndürün ve duraklardan birini göbek karşısındaki bağlantıya koyun, sonra vidasını iyice 
sıkın, sonra tabancayı yukarı istenen diğer limit konumuna döndürün ve vidasını sıkın. 
Koruma kapağını tekrara yerine koyun. 

2.4. Geometrik kontroller 
Bunlar açılışların ve ikincil pencere boyutlarının değerlerini kontrol etmek için yapılır.  

2.4.1. İkincil döngü penceresi   
Boyutlu çizim, işlenen parçaların girdiği ikincilin kullanışlı uzunluk ve yüksekliği verir. Kullanışlı uzunluk 
“KU” C tipi tabancalarda elektrot ekseninden sabit kola, X tipi tabancalarda ekleme olan uzaklıktır.  

 

Kullanım yüksekliği “HU”, X-tipi tabancalar için elektrot tutucuları arasındaki mesafedir ve aynı 
zamanda C-tipi tabancalar için kaynak düzlemi ile elektrot tutucu plakası arasındaki mesafedir.
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2.4.2. Açılma boyutları 
PO: yeni elektrotlar arasındaki mesafeye uygun çalışma stroku açık boyutları  C tipi tabancalar için 
bloke edilmiştir; değeri tabanca çiziminde verilmiştir. 
 
X tipi tabancalar için, elektrot tutucuların uzunluğuna bağlıdır ve silindir rotu döndürülerek ayarlanır. 
DİKKAT: Bu ayarlama GO boyutunu da etkiler. 

 
 

S.   Kaplamaların çizimi 
1.   Mobil kol 
2.   Sabit kol 

GO: Yeni elektrotlar arasındaki mesafeye uygun tabancanın tamamen açık olduğu boyutlar C tipi 
tabancalar için bloke edilmiştir; değeri tabanca çiziminde verilmiştir. 
 
X tipi tabancalar için, elektrot tutucuların uzunluğuna bağlıdır ve silindir rotu döndürülerek ayarlanır. 
DİKKAT: Bu ayarlama PO boyutunu da etkiler. 

2.5. Mekanik kontrol 

2.5.1. Elektrot kuvvetinin kontrol edilmesi 
Maksimum kullanım basıncı için tabanca resmine bakın. 
Elektrotlar arasına bir dinamometre koyun. Tabancayı indirilmiş basınçla kapayın. 
Denetim protokolünde ya da tabanca çiziminde verilen bazı basınçlar için kuvvet değerlerine dikkat 
edin ve bunları bu belgelerde verilen değerlerle karşılaştırın.  
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2. KURULUM 

2.5.2. Yanıt sürelerinin kontrol edilmesi 
Çalışma kapama ve açma zamanlarını ölçmek için, ölçülmüş güç aralığına uygun kuvvet analog voltaj 
ileten bir amplifikatörle ilişkili olan bir dinamometre kullanın, örneğin 0’dan 500 daN’a için 0-10 volt.  
Bir kanal kapama bobini “Y1” kumanda voltajı için, diğeri ölçülmüş kuvvet sinyali “VD” için olmak üzere, iki yollu 
bir osilografa ya da eğri kaydediciye ihtiyacınız olacaktır. 
Genelde, solenoit valf “VE” komutuyla kurulmuş elektrot kuvvetinin %95’inin yaratımı yanıt süresi (ta) 
ölçülür. 

 

2.6. Pnömatik kontrol 

2.6.1. Temizleme stroku açılışında çıkış freni  
Çıkış kısıtlayıcı ayarlama, mobil kol büyük miktarda atalet içindeyken temizleme strok açılışını 
yavaşlatmayı ve durdurmayı mümkün kılar.  

 

1.   Egzos hava kelebek valf 
susturucu 

2.   Vida ayarlama 

3.  Temizleme stroku açılma komutu 
4.  Temizleme stroku kapanma komutu 

Bunu ayarlamak için, vidayı tamamen sıkın ve iki tur geri alın. Temizleme stroku açılış strokunu kontrol 
edin ve eğer gerekliyse herhangi bir geri tepme etkisi olmadan en hızlı açılışa ulaşana kadar her 
seferde ¼ ya da ½  tur gevşeterek ya da sıkarak ayarlayın.
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2.6.2. Solenoit valf çalışması  
Solenoit valflerin doğru çalışmasını temizleme strokunu ve çalışma strokunu kumanda ederek kontrol 
edin ve temizleme hareket alanını yalnızca çalışma hareket alanı tekrar açıldığında yeniden açın. 
Maksimum basınçta (tabanca çiziminde verilen limitlere göre) ve 2 barlık minimum basınçta bir test 
yapılması önerilir. 

2.6.3. Bağlantıların kontrolü  
Maksimum basınç altında esnek hortumlar ya da bağlantılarda hava kaçağı olup olmadığını kontrol 
edin. Tabanca hareket ettiğinde, esnek hortumların birbirlerine ya da dıştaki bileşenlere sürtünmediğini 
ve tabancanın hareketlerini yavaşlatacak şekilde kırılmadığını kontrol edin. 

2.7. Soğutma suyu sisteminin kontrol edilmesi 

2.7.1. Su akış hızının kontrol edilmesi 
Soğutma suyunun akış hızı, su kaynağı ile su dönüş hattı arasında minumum 2.5’lik basınç farkı ile 
ölçülmelidir. 
Doğru sonuçlara ulaşmak için basınç, tabanca üzerindeki su bağlantılarına mümkün olduğu kadar 
yakın yerde ölçülmelidir. 
 
Soğutma suyu akış hızını ölçmek için, her dakika için litre ya da her saat için litre olarak derecenlendirilmiş bir 
akım metresi ve 10 litrelik bir kap ve durdurma saati kullanın. 
Toplam akım hızı tabanca kontrol veri kağıdında ve tüm durumlarda belirtilen değere yakın olmalıdır: 
- AC modundaki transformatör için 4 l/dak; 
- MFDC modundaki transformatör için 6 l/dak; 
- mobil kol için 2 l/dak; 
- sabit kol için 2 l/dak. 

2.7.2. Sızıntı kontrolü 
Bağlantılarda ve tabancanın çeşitli kısımlarında sızdırmazlık kontrolü yapmak için 6 bar basıncı altında tabancayı 
su ile besleyin. 
DİKKAT: Bu kontrol için tabanca, elektrotları yüksek basınç altında atılmaktan korumak için 
kaptılmalıdır. Aynı zamanda elektrot kollarının gerektiği gibi sıkılı olduğunu kontrol edin. 

2.7.3. Sıcaklık kontrolü 
Kaynak tabancasını (elektrota karşı elektrot) transformatörün termal ayarı %80'de iken kısa devre modunda ve 
zorunlu olarak nominal soğutma akış hızına uyumlu olarak çalıştırın.  Örneğin aşağıdaki parametreleri 
kullanın: 

Ünite I2p Test koşulları Transformatör 
tipi  

[kva 50%] [V] 
 

[kA] 
 

kaynak I  
[kA] 

Kaynak 
zamanı [%] 

Hız  
[pt/mn] 

Test süresi 
[dak] 

25 
 

4,5 
 

4 
 

11,8 
 

2 
 

111 
 

90 
 

32 
 

5,6 
 

4 
 

11,8 
 

2 
 

111 
 

90 
 

36 
 

6,3 
 

4 
 

11,8 
 

2 
 

111 
 

90 
 

45 
 

8,0 
 

4 
 

11,8 
 

2 
 

111 
 

90 
 

60 
 

8,0 
 

5,4 
 

15,9 
 

2 
 

111 
 

90 
 

56/91 
 

6,3/10,0 
 

6,3 
 

18,5 
 

2 
 

111 
 

90 
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Sıcaklık, kontak tipi ölçüm milli portatif dijital termometre ile ölçülebilir. 

 

Ana ölçüm noktaları ve sıcaklık limit değerleri: 

KONUM ÖLÇÜM NOKTASI MAKSİMUM SICAKLIK * [°C] 
1 
 

Elektrot ara parçası 75 
 

2 
 

Elektrot tutucu 50 
 

3 
 

Iletici laminasyonları 100 
 

4 
 

Iletici eki 75 
 

5 
 

Kol/transformatör 50 
 

6 
 

Transformatör yüzeyi 70 
 

* Yaklaşık değerler 
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2.8.  Elektrik hatlarının kontrolü 

2.8.1. İzolasyon Kontrolü 
Bu kontrol tabanca açılışında yapılmalıdır ve elektriksel olarak güce ya da yedek güce bağlı 
olmamalıdır. 
Örneğin 500 V ölçen megohmmetre kullanın. 
Soğutma devri temizlenmelidir. 
İzolasyon noktası kontrol edilmelidir. 

ÖLÇÜM NOKTALARI MİNİMUM DEĞER [M OHM] 
Transformatör primeri- ikincili 150 

 
Transformatör primeri - toprak 150 

 
Transformatör ikincil - toprak 0 

 
Mobil kol-pasif kol 150-0,01* 

 
*Bu ölçüm büyük ölçüde soğutma sisteminde nemin bulunup bulunmadığına bağlıdır. 
(1) Bu ölçüm için ileticiler transformatörden çıkarılmalı ve ince bir izolasyon ile ayırılmalıdır. 

2.8.2. Toprak döngü direnci 
Tabancayı elektriğe bağlayın ama açmayın. Aşağıdaki bileşenler için toprak sürekliliğini 
denetleyen 10 ohm oranlı bir ohmmetre kullanın:  
- transformatör çerçevesi; 
- transformatör ikincil; 
- elektrik kutusu; 
- elektrik kutusu kapağı. 
 

 
1. Sekonder 
2. Kaplama 
3. Kutu 

4.  Toprak bağlantı pimi 
5.  Kapak  
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2.8.3. Kısa devre akımı 
Tabanca soğutma suyu sisteminin doğru olarak çalıştığını kontrol edin. Ekipman 
çiziminde belirtilen kaynak kuvvetini uygularken tabancayı kapatın. Bir noktalar 
serisinin tristor iletim oranını yavaş yavaş %99’a çıkararak kaynağını yapın. 
Rogowski kayışını bağlayın ve ampermetre kullanarak ikincil akımı ölçün. 

Önerilen aletler: 
- ARO A 882, 
- MIYACHI MM 356A ; MM336B ; MM326B ; MM318A ; MM315A ; MM121A. 

Ölçüm koşulları: 
Ana kabloların voltajı: (U Nominal: 400, 230, 415, 440 VAC).   
İletim oranı: 99 %.  
Kaynak süresi 10 periyot. 

ÖNEMLİ: Bu ölçümü ard arda çok defa tekrarlamamak akıllıca olur çünkü aletler termal olarak aşırı 
yüklenebilir. 2 nokta arasında 1 dakika bekleyin. Ölçülen değeri tabanca kontrol veri 
kağıdındakiyle karşılaştırın.  Eğer nominal ağvoltajı elde edilemiyorsa, akım değerini 
aşağıdai gibi düzeltin: 
Düzeltilen Icc = Ölçülen Icc x U Nominal  

       U ölçülen 
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2. KURULUM 

2.8.4. Akım ölçüm bobinajının kontrolü 
Bu kontrol yalnızca bir ayarlama bobiniyle karşılaştırma yaparak yapılabilir. 

 

-  gerekli ekipman (tabanca dışında) 
1) R: yükleme direnci = 1000 Ω – % 0.1 ile BOSCH ayar bobini 150mV/kA   
2) Ölçüm kayışı yerleştirilmiş ikincil akım ölçme aparatı (ARO A882 ya da MIYACHI MM315 ya da 

MM121B ya da MM326B). 
3) Beş 50 Hz sinüsel dalga akım periyotlarının üzerindeki rms voltajının ölçümü için iyi bir voltmetre. 

Örnek: 
SCHLUMBERGER 7061. 

4) Birleşik transformatörün R = 1000 Ω - % 0.1 ile ikincil akım ölçme bobini. 
 
Ölçüm prosedürü 
Tabanca 5 periyot (kaynak akımı %99’a ayarlı) için tam dalga (sinüsel dalga) voltajı ile beslenmelidir. 
Ayar bobinini 1 voltmetreye bağlayın, ampermetredeki akım I2  ve ayar ölçüm bobinindeki voltaj Ve’yi 
dikkatlice okuyun. 
   Ve (en mV) 
Hesapla ke= I2

Bütünleştirilmiş ayar bobinini coH-4, voltmetreye bağlayarak aynı şekilde devam edin. 
km=    Vm 

I2 
Hesapla (km – ke) (% farkı) 
                    ke 

e 3'ten daha az olmalıdır, kontrol edilen ölçme bobini 145.5 ve 154.5 mV/kA arasında olmalıdır. 

Örnek 1 
ayar bobini üzerinde test: I2 = 16.2 kA   Ve = 2.454 volt 
I2 = 16.2 kA Ve = 2.454 volt 
kontrol edilen ölçüm bobini üzerinde test: I2 = 16.2 kA    Vm = 2.478 volt 
 
ke = 2454  = 151,5 km = 2478 = 153 
         16,2          16,2 

 

 

Ayar ölçüm bobini ile kontrol edilen ölçüm bobini arasındaki fark %1’dir. Bu nedenle ölçüm bobini 
doğrudur. 

% e= 153-151,5      
151,5 x 100= %1 
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2. KURULUM 

Example 2 
Ayar bobini üzerinde test: I2 = 18.5 kA     Ve = 2.738 volt 
I2 = 18.5 kA   Ve = 2.738 volt 
Kontrol edilen ölçüm bobini üzerinde test: I2 = 18.5 kA     Vm = 2.849 volt 

ke =  2738 = 148                 km = 2849  = 154 
        18,5      18,5 

%e =154-148 x100=%4 
 148 

Bu ölçüm bobini doğru değil. Kaynak tabanca kontrolörü üzerindeki kaynak parametrelerini 
değiştirmeli, akım ölçüm verilerini ayarlamalı ya da transformatörü değiştirmelisiniz. 

NOT: 
Ayar bobini ve transformatör bobini ile sırayla on kadar ölçüm yapmanızı öneririz. Bu sayede ortalama değerler 
sadece ampemetre (16.2 kA örneğin 1 ya da 18.5 kA örneğin 2) üzerinde verili akım için sağlanan voltaj değerleri 
düşünülerek karşılaştırılabilinir. 
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3. ÇALIŞTIRMA 

3.1. Bağlantı Önerileri 

3.1.1. Elektrik bağlantısı 
-  Güç plakası üzerindeki voltajı kontrol edin. 
-  Tabancanın elektrik güç kaynağı şaltere bağlanmalıdır ve termal ya da termomanyetik koruyucu 

aletlerle donatılmalıdır. 
-  Operatör bu aletlerin doğru olarak ayarlanmasından ve kurulmasından sorumludur. 
-  Güç kaynağı kablolarının boyutları aşırı ısınmayı önlemek ve voltaj düşmelerinden kaçınmak için 

uygun şekilde ayarlanmalıdır. (Bakınız § 3,80,1.) Kesitleri uygun olmayan kablolar fazla hat 
kaçağına ve tabancanın performansının kısıtlanmasına neden olabilirler. H07 RNF niteliğinde ya da 
eş nitelikte kablo kullanın. 

-  Tabanca kurucusu terminal kutusuna bir bağlantı yapar yapmaz, uygun elektrik kurulumlarından 
sorumlu kişi olur. 

-  Konnektör ile bağlantı için 2 erkek konnektör / dişi konnektör montaj vidalarını sıkın. 

3.1.2. Pnömatik bağlantı 
- PN16 standartına uyan hortum kullanın. 
- Basıncın boşaltılmasına izin veren 3-yollu valf kullanın. 

3.1.3. Su kaynağını bağlama 
-  Su kaynağı ve dönüş hattının kapama musluğu ile donatılması gerekir. 
- Soğutma suyunun kaynak tabancasından boşaltılması için temizleme sistemi kurulması önemle 

tavsiye edilir. 
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3. ÇALIŞTIRMA 

3.2. Normal kullanım ve saklama koşulları 

 
KOŞULLAR DEĞERLER 

Soğutma suyu: 
maksimum sıcaklık [°C] 
minimum sıcaklık                                             [°C] 
maksimum basınç:  [bar] 
- tabanca kaynak ve dönüş hatları 

arasındaki min. basınç farkı                                                
 [bar] 

 
- filtre [μm] 
- su sertliği                         *[meq/l] 
- pH değeri 
- spesifik direnç                         [Ω /cm] 
- klorür                                  [mg/1] 
- sülfat                                      [mg/1] 

 
 

30 
10** 

6 
 
 

1.5 
 

350 
<2 

6.5’dan 7.5’a 
>2000 
<17 
<8 

Bu değerler  teçhizatımız için Fransız Su Bilimleri Ajansı (A.F.E.E.) tarafından tavsiye edilen ve “NÖTR SU” 
olarak adlandırılan suyun özeliklerini temsil eder. 
Sıkıştırılmış hava: 

maksimum basınç:  [bar] 
- minimum basınç [bar] 
- filtre [μm] 
- yağ içeriği                   *[ppm] 
- su içeriği *[g/Nm3] 

 
10 (sağlanan limitler uyumlu) 

3 (tabanca çiziminde tanımlanmıştır) 
0,5 
<20 
<0,7 

Ortam sıcaklığı: 
- kullanım [°C] 
- saklama                               [°C] 

 
10’dan 50’ye 

5’ten 70’e 

Göreli nem: (havanın maksimum göreli nem oranı) 
- kullanım [%] 
- saklama                              [%] 

 
 

80 
80 

Elektrik etkileri (şebekede) 
- ana kablolarda dalgalanmalar U1        [Volt] 
Fransız ana kablolarında izin verilebilir uç değerler: 
230V için  
400V için 

- voltaj aşma                                 [Volt] 
2.5 x U1’ye ulaşabilir 

 
 
 
 

207 (-%10) den 244 (+6.%08)’e 
358 (-10.%5)’den 423 (+5.%75)’e 

230 V için 600 V  
1100V için 400V  

Mekanik etkiler: 
- maks. ivme değerleri                            [m/S2] 

 
19.6 

*Bilgilendirmeye yönelik notlar: 
[meq/1] = Solüsyonun her bir litresi için söz konusu maddenin eşdeğerinin bin de biri. Sertlik için, aynı zamanda Fransız derecesi olan 

(°F) de kullanılır. İki sertlik birimi arasındaki ilişki: 1 meq/l =5 °F  
[g/Nm3] = normal kübik metre için gram (atmosferik basınçta havanın bir kübik metresi) 
   [ppm] = milyonda bir birim (atmosferik basınçta hacim olarak) 
**        = Ekipmanımızı kullananların dikkatine: atölyedeki havanın göreli nem oranı ve soğutma suyunun sıcaklığı aletlerimizde zararlı 

yoğunlaşmaya, belli parçaların erken oksitlenmesine neden olabilir. ARO bu fiziksel olaylar ve sonuçları açısından hiçbir 
şekilde sorumlu tutulamaz. 
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3. ÇALIŞTIRMA 

3.3. Taşıma 
Belli bileşenlerin ayarlarınınzarar görmemesi ya da bozulmaması için dikkatli taşıyın.  
Esnek sentetik maddeden yapılmışaskılar kullanın ve eklemli mekenik parçalar yüzünden oluşacak 
kesik ve yaralardan sakınmak için eldiven giyin. 

3.4. İş istasyonunun adaptasyonu 
Askı aletinin ya da iş istasyonunun yüksekliği kullanılan ekipmanın izin verdiği kullanım alanına 
uymalıdır. 
Eğer tabancanın askı sisteminin alındığı üst yapı fazla yüksekse, iş istasyonunu alçaltmak için bir ara 
askı ya da sistemi yükseltecek bir ekipman kullanın. 

3.5. Tabanca askısı  
Eğer tabanca bir yaylı askıya asılmak zorundaysa, kablo üst konumda kalmalıdır. Her durumda 
tabanca asılma düzeyine bir kaldırma sistemi kullanılarak getirilmelidir. Askı sisteminin asansörü 
indirmeden önce doğru şekilde kilitlendiğini kontrol edin. Asansörü yalnızca tabanca askı sisteminin 
ucunda dengelendiğinde yada düzgün durduğunda çekin. 
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3. ÇALIŞTIRMA 

3.6. Akışkan kaynaklarının bağlantısının yapılması 
Hava girişini merkezde “HAVA” yazan bağlantıya takın. 
Su girişini solda deliği işaret eden bir okla beraber “GİRİŞ” yazan bağlantıya takın. 
Su dönüşünü sağda deliği işaret eden bir okla beraber “ÇIKIŞ” yazan bağlantıya takın. 
 

 

3.7. Kontrol bağlantıları 
Bağlantı emniyet takımının 19-pim dişi konnektörünü distribütördeki fişe bağlayarak yapılır. 

3.8. Transformatör birincil güç kaynağı bağlantısının yapılması 
Konnektör ile bağlama: Primerin terminallerine vidalı 2P+G erkek pimler distribütör plakasıyla emniyet 
takımına bağlıdır. Bu metod güç kaynağının hızlı bir şekilde bağlantısının kesilmesine izin verir. 

3.8.1. Kablolar, basınç contaları, tırnaklar için minimum ebatlar  

Tıpalar 
 
 

[kVA] 
50% 

 

[kVA] 
100% 

birincil  
termalI 
(400)  
[A] 

birincil  
kaynak I 
(400V)  

[A] 

iletici  kesit 
[mm2] 

PG 
 

Güç 
konnektörü 
2p+G min. 

d1 
 

D1 
 
 

L1 
 

Sigortalar 
[A) 

25 
 

18 
 

45 
 

160 
 

10 
 

29 
 

63 
 

6 
 

11 
 
 

32 
 

63 
 

32 
 

32 
 

56 
 

230 
 

16 
 

36 
 

63 
 

6 
 

12 
 
 

34 
 

80 
 

36 
 

25 
 

63 
 

290 
 

16 
 

36 
 

100 
 

6 
 

12 
 
 

34 
 

80 
 

45 
 

32 
 

85 
 

290 
 

16 
 

36 
 

100 
 

6 
 

12 
 
 

34 
 

80 
 

60 
 

43 
 

108 
 

440 
 

25 
 

36 
 

135 
 

6 
 

13 
 
 

36 
 

100 
 

36 
 

25 
 

40 
 

227 
 

16 
 

36 
 

63 
 

6 
 

12 
 
 

34 
 

80 
 

(1) Gösterilen maks.değer manşonu 
(2) Esnek çoklu iletken kablolar için standart CEI 245 (grup 2) 
Her 20 m uzunluğu voltaj düşmesi @@ %4  
(3) Standart CEI 245’e göre 

 

42 
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3. ÇALIŞTIRMA 

3.8.2. Kablo hazırlığı 
Gücü bağlamadan önce, kabloları aşağıdaki çizim ve tablolara göre hazırlayın. 1) İleticiden koruyucu 
kılıfı çıkarın sonra ileticileri (L4) uzunluğunda kesin. 

 

1. Koruyucu kılıf 2.        Toprak iletici 

İleticileri kablo halkasını takmak için çıkarın sonra halkayı kabloya kıvırarak takın. 

 

 

Isı ile büzülen boruyu tırnak üzerine geçirin, konumlayın, sonra ısıtın. 

 

1. Isı ile büzülen boru 

KABLOLAR [mm] İLETİCİLER [mm] İLETİCİ KESİTİ 
[mm2] 

D3 min. D3 max. L4 d2 L2  L3 

3x10 20.0 25.5 150 4 12 40 

3x16 22.5 29.5 150 5 14 40 

3x25 26.5 34 150 6 16 40 
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3. ÇALIŞTIRMA 

3.8.3. Kurulum / bağlantı 

 

 

3. Güç iletici ve M5 eki 
4. Terminal kutusu 

3.9. Basınçlı havanın, soğutma suyu ve güç kaynaklarının açılması  
Sistem operatörü tarafından verilen talimatlara sıkı bir şekilde uyulmalı. 
DİKKAT: 
- Tabanca, basınçlı hava kaynağı açıldığında beklenmedik şekilde hareket edebilir. Bu nedenle güvenli bir 

mesafede durulması önerilir. 
- Soğutma suyu kaynağı açıldığında su kaçağı olabilir (hatlarda kaçak, yanlış takılmış hortumlar ya da aşınmış 

hortumlar). Su kaynağını açarken güvenli bir mesafede durun. 

3.10. Kaynaktan önce tabancanın konumlandırılması  

 

1.   Çalışma stroku açılış konumunda mobil elektrot 
2.   Kaynak yapılan işlenen parçalar

1.   Faz ileticileri 
2.   Toprak iletici 

Kaynak noktasını belirlemek için tabancayı kapatma komutu verilmeden önce tabancanın 
temizleme stroku kapanış konumda olmasına dikkat edilmelidir. 
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4. DEPOLAMA 

4.1. Tabancaların depolama için hazırlanması 
Yalnızca mükemmel çalışan, tamir edilmiş ve § 2’de tanımlanan procedure gore denetlenen 
tabancaları depolayın. 
 
Depolamadan önce, su ve hava borularını yaklaşık 1 barlık basınçlı havayla temizleyin, hava ve su 
deliklerini tıpalarla ve diğer örtme yöntemleriyle koruyun.  Solenoit valf manuel kontrollerin sıfır 
konumda olduğundan emin olun. 
 
Elektrik bağlantılarını koruyun. 

4.2. Depolama Koşulları 
Tozdan, sıçrayan sudan, uçuşan kıvılcımlardan, çöpten uzak temiz ve kuru bir yerde § 3.2. koşullarına 
uygun şekilde depolayın.
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5. ÇIKARMA VE TAKMA 

ANA BİLEŞENLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI HAKKINDA TALİMATLAR 

5.1. Kaynak tabancasıyla çalışmaya başlamadan önce alınan tedbirler 
AÇIKLAMA 
Kaplamaların yeniden takılmasını tamamlamadan önce pnömatik çalışma testleri için, silindir 
tertibatının temizleme stroku sırasında arkadan çıkması nedeniyle ellerinizi ya da aletlerinizi asla 
silindirin ön kapağı ve jiroskop disk arasına koymadığınıza emin olun.  
Tabancanın takılmasını gerektirmeyen çalışmalar 
Tabanca iş istasyonu kurallarına uyunuz. 
- Elektrik güç kaynaklarını (güç ve kontrol devreleri) kapatın. 
- Basınçlı hava kaynağı bağlantısını kesin ve tabancanın basıncını 
boşaltın. - Su kaynağı ve dönüş hattı bağlantısını kesin, tabanca su 
sistemini temizleyin. 
- Tabancayı uygun bir yükselik ve konuma yerleştirin. 
Tabancanın çıkarılmasını gerektiren çalışmalar 
DİKKAT: Eğer operasyon bir çarpmadan sonra yapılacaksa, tabanca ya da tabanca bileşenleri 
yuvadan aniden çıkabilir. 
 
Herhangi bir işleme başlamadan önce tabancanın altına yükselen bir platform yerleştirin. 
Tabanca iş istasyonu kurallarına uyunuz. 
- Elektrik güç kaynaklarını (güç ve kontrol devreleri) kapatın. 
- Basınçlı hava kaynağı bağlantısını kesin ve tabancanın basıncını boşaltın. 
- Su kaynağı ve dönüş hattı bağlantısını kesin, tabanca su sistemini temizleyin. 
- Tabancayı uygun bir yükselik ve konuma yerleştirin. 
Konnektörün bağlantısını keserek ya da ileticiler primerin terminallerine doğrudan bağlıyken bağlama 
vidalarını çıkararak elektrik güç kaynağının bağlantısını kesin. 
 
Yedek konnektör, hava girişi, su girişi ve dönüşü bağlantılarını kesin. 
Tabancayı yuvasından çıkarın, yaylı askıya asılıyken kablo tamamen sarılıncaya kadar kaldırmaya 
dikkat edin. 
 
Bakım işlemi, yüksekliği ayarlanabilir uygun bir döner tabanca destek masası (ARO referans 00 585 
214) kullanılarak geliştirilebilir. 

 

Çıkarma ve takma sırasında elektrik, hava ve su kaynaklarını bağlamayın.
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5. ÇIKARMA VE TAKMA 

ANA BİLEŞENLER İÇİN ÇIKARMA VE TAKMA TALİMATLARI 
Bu operasyonları gerçekleştirmeden önce § 5.1.'deki talimatları okuyun. 

5.2. Kaplamaların çıkarılması   
§ 1,1’deki çizimlere bakın. 
Arka kaplama: Arkadaki kaplamayı tutan iki M8 vidayı çıkarın ve sonra emniyet takımı boyunca 
kaydırarak çıkarın. 
 
C tipi tabancalarda ön kaplama: Sürgü burunlarının her iki tarafındaki M5 vidalarını ve C-tipi -
MA/PA/HP için sabit koldaki iki M5 vidayı çıkarın. Elektrotlarla bağlantısını kesmek için kaplamayı öne 
doğru çıkarın. X tipi tabancalarda ön kaplama: 
- "XLA" geniş kaplama: Sabit koldan kabzayı ve M8 vidayı çıkarın.  Ayırmak için iki elinizi de kullanın 

küçük kaplamanın üstünden geçirin. 
- "XLA" küçük kaplama: Mobil kolun önünden M6 vidasını çıkarın. Parçayı ayırın ve mobil kolun 

üstünden geçirin. 
- "XMA" büyük kaplama: Sabit kol ve jiroskop diskinden kabzayı ve üç tane M8 vidayı çıkarın. 

Ayırmak için iki elinizi de kullanın küçük kaplamanın üstünden geçirin. 
- "XMA" küçük kaplama: Mobil kolun önünden M6 vidasını çıkarın. Parçayı ayırın ve mobil kolun 

üstünden geçirin. 

5.3. Lamine ileticinin değiştirilmesi 
§ 1.1 ve 1.3.4’deki çizimlere bakın. 
§ 5.2’ye göre ön kaplamayı(ları) çıkarın. 
C-tipi tabanca: mobil elektrot tutucuyu ileri çekin, sonra transformatörü lamine ileticiye bağlayan M10 
vidasını ve sürgüye bağlayan M8 vidalarını çıkarın. 
 
X-tipi tabanca: Mobil elektrot tutucuyu kaldırın, sonra lamine ileticiyi transformatöre bağlayan CHC 
M10 vidasını, daha sonra da mobil kola bağlayan H M10 vidasını 16 mm yarım ay yıldız anahtarı 
kullanarak çıkarın. 
Lamine ileticinin temas yüzeylerini temizleyin, ve kontak gresi ile hafifçe kaplayın.  İzolasyon plakasının 
durumunu kontrol edin, eğer hasarlıysa kazıyın ve yeni bir tanesiyle değiştirin. Yeni lamine ileticiyi 
takın,doğru olarak hizalayın ve vidaları M8 vidaları için 25 Nm; M10 vidaları için 35 Nm sıkın. 
 

5.4. Elektrot tutucunun değiştirilmesi   
Su devresini temizleyin. 
C tipi tabancalar için mobil elektrot tutucu: M18x150 adaptörü ya da kelepçeden iki vidayı sökün, 
6x8 mm soğutma tüpünü bir M 14x150 uç tertibatıyla saat yönü tersine çevirerek çıkarın: 
iyi durumda değilse değiştirin, aksi takdirde temizleyin ve yerine koyun. 

 

1.   Elektrot   3. Sürgü 
2.   Elektrot tutucu          4. Tüp 6x8 M 14x150 

Elektrot tutucunun dişlerini ya da plakalarını temizleyin. Biraz kontak gresiyle yeni bir elektrot takın, ve 
iyice sıkın.
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5. ÇIKARMA VE TAKMA 
ANA BİLEŞENLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI HAKKINDA TALİMATLAR 
Bu operasyonları gerçekleştirmeden önce § 5.1.'deki talimatları okuyun. 

"X-LA/MA/PA" tipi tabancalar için elektrot tutucular, "C -LA/MA" tipi tabancalar için sabit 
elektrot tutucular: 
L tipi tabancalar için M8 vidaları, M-ve P-tipi tabancalar için M 10 vidaları gevşetin: Öndeki vida 
tamamen söküldüğünde kelepçedeki yuvaya bir milimetre kalınlığında bir çelik plaka sokun, sonra 
elektrot tutucuyu çıkarmak zor olduğunda kelepçeyi ayırmak için vidayı yeniden sıkın. Elektrot 
tutucuyu çıkarın. 

1.   Elektrot tutucu plakası 
2.   M8 dişli enjektör 

3.  M8 ya da M10 vida 
4.   Aralıklama vidası 

M8 dişli enjektöri çıkarın ve iyi durumda değilse değiştirin, aksi takdirde temizleyin ve yerine koyun. 
 
Sondaj deliğini temizleyin, yeni elektrot tutucunun plakasını hafifçe kontak gresle kaplayın ve kola 
takın, sonra elektrotları temas ettirin. Elektrotları hizalamak için elektrot tutucunun konumuna 
ayarlayın. 
M8 vidaları 20 daN tork değeriyle tekrar sıkın ya da M 10 35 daN tork değeriyle sıkın. 
 
"X/C -HP" tipi tabancalar için elektrot tutucuları: adaptör ya da kelepçeyi çıkarın, çekme ya da 
sondaj deliğini temizleyin, enjektörü sökün, iyi durumda değilse değiştirin, aksi takdirde temizleyip 
yerine koyun. Elektrot tutucunun dişleri ve plakasını hafifçe kontak gresiyle kaplayın, takın ve iyice 
sıkın. 

Elektrot tutucu soğutma sisteminin değiştirilmesi  
Elektrot tutucuyu aşağıdaki gibi ayırın (§ 5.4): 
"C" ve "X/C -HP" tipi tabancalar için mobil elektrot tutucu: § 5.4’ün başlangıcına bakın. "X-
LA/MA/PA" tipi tabancalar için elektrot tutucular, "C-LA/MA" tipi tabancalar için sabit elektrot 
tutucular. 
Düz uzantılı elektrot tutucular için esnek boru yoktur, bakır boru elektrota bağlanır. 
Elektrot tutucuyu § 5,4’de açıklandığı gibi çıkarın. Uzantıyı bağlayan kelepçeyi çıkarın. Sonrakini 
elektrotla çıkarın. 

1. ∅ 6 esnek bağlantı, bağlantı parçası 2 
olmaksızın kaplı 

2. Birleşik esnek bağlantı ve pirinçle kaplı 
bakır boru 

3. Conta 
4. Elektrot tutucu yivi (su dönüş hattı) 

 
5. Bakır boru 4.5 x 6 mm 
6. Bakır borunun dişli parçası 
7. ∅ 35 mm için plastik bağlantı ya da pirinç kare somun 
8. Klip 
9. Flanş 
10. Uzantı ve elektrot 

5.5. 
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Bu operasyonları gerçekleştirmeden önce § 5.1.'deki talimatları okuyun. 

Elektrotu uzantıdan ayırın. 
∅35 mm için elektrot tutucuda plaka kısmında, bir M8 vida vurucusuyla pirinç kare somununa 10-
15mm’lik bir diş açın, bir vida koyun ve bu alan içindeki kaynak tüpünü çıkarmak için çekin. 
35 mm’den büyük olan çaplar için, plastik bağlantıyı tutan klipi çıkarın. 
Bakır boruyu bu bağlantıyı çekerek çıkarın. Bağlantıyı borudan çıkarın. 
∅35 mm için, yeni bir pirinç alanına eskisiyle aynı uzunlukta olan yeni bir tüp yerleştirin; Diğer çaplar 
için, bağlantıyı eski olanla aynı uzunluktaki ve aynı dişlere sahip, ve  eklemli uzantılar için aynı esnek 
bağlantılarla donatılmış yeni bir tüpe vidalayın. Borunun ucunu ya da esnek bağlantıyı 45° de kesin. 
Tüpü, bağlantıya ya da pirinç kare somunu yuvasına bastırarak elektrot tutucuya sokun. 
Plastik bağlantı için yivindeki klipi yeniden takın. 
Uzantıyı, elektrotu ve elektrot tutucuyu ilgili konumlarına yeniden takmadan önce, elektrik kontak 
yüzeylerini § 8.3.te belirtilen kontak gresi ile hafifçe kaplayın. 
Uzantıyı elektrot tutucu içine takın. 
Borunun ucu ya da esnek bağlantı uzantının sonuna tam olarak yaslanmalıdır. 
Yeni elektrotu uzantı üzerine yerleştirin ve tahta çekiç ile hafifçe vurun. 
Eklem kolundaki elektrot tutucuyu yeniden konumlandırın. § 8.1.de belirtildiği gibi sıkın. 

5.6. C-tipi tabancaların sürgü takozlarındaki su besleyicilerinin 
değiştirilmesi   

§ 1.3.4’teki çizime bakınız. 
Hava ve sudan temizlenmiş tabancanın, değiştirilecek hortumunu gövdeden keserek ayırın, burnun 
her iki tarafında onlara erişimi sağlayan deliklerle besleyici ekleme vidaları çakışana dek sürgü 
takozunu ileri çekin. Bir 6 mm alyan anahtarı kullanarak, gövdeyi M6 bağlayan vidayı çıkarın. Gövdeyi 
ve contasını çıkarın, bloğun sürgü temas yüzeyini temizleyin. Çok amaçlı gres ile kaplanmış yeni bir 
contası olan başka bir gövde takın, sonra iyice sıkarak bağlayın. 14 mm yıldız anahtarı kullanarak 
diğer uçtaki bağlantısını çevirerek çıkarın ve sonra hortumu çıkarın. Eskisiyle aynı uzunlukta yeni bir it-
kilitle hortumu kesin, ilk önce distribütör kısmındaki bağlantıya ve sonra sürgünün besleyicisine takın. 

5.7. C-tipi tabancaların sürgülerinin değiştirilmesi  
§ 1.3.4’deki çizim ve metne bakın. 
Hava ve suyu temizleyin. § 5.3, 5.4, 5.5 ve 5.6’ya göre lamine ileticiyi, elektrot tutucuyu, soğutma 
devrini ve besleyiciyi ayırın. 
Arka kaplamayı çıkarın. Emniyet desteğini elektrik kutusuna bağlayan dört M6 vidasını çıkarın, sonra 
tabancanın yanına sallandırın. 
Silindiri arkaya hareket ettirin; 8 mm alyan anahtarı kullanarak kılavuzu jiroskop diske bağlayan dört M 
10 vidasını çıkarın. Silindiri sürgüyle çıkarın. 
Sürgüyü yumuşak ağızlı bir mengeneye yerleştirin: Silindir-sürgü ek yerini dişli kilit ürününü 
yumuşatmak için yaklaşık 60°C sıcakığındaki havayla ısıtın ve bir 13 mm açık uçlu anahtar kullanarak 
silindir rotunun ucunu döndürerek çıkarın. M14 dişlisini, ürünün kalıntılarını atmak için temizleyin. 
Dişlinin ucuna bir miktar Loctite "normal dişli kilit" ürünü ya da muadilini uygulayın sonra nokta 
kaplamada rotla temas edene kadar yeni sürgüyü takın. 

 
Kurulum için sökerken izlenen adımları tersi sırada izleyin. 

5.8. C-tipi tabancaların sürgü burunlarının değiştirilmesi   
§ 1.3.4’deki çizim ve metne bakın. 
Burunun her iki tarafındaki ön kapağı bağlayan M5 vidaları ve daha büyük tabancalarda bunu sabit 
kola bağlayan vidaları çıkarın.  
Lamine iletici ve su besleyicileri sürgüden § 5.3 ve 5.6’ya gore ayırın. 
Sürgüyü geri hareket ettirin: Burnu diske bağlayan dört M8 vidayı çıkarın, sonra önden ayırın. 
Bir kılavuz rakoru, segman ve antirotasyon sürgüsü olan başka bir burun hazırlayın, sonra çıkarmanın 
tersini izleyerek takın.  M8 vidalarını 25 Nm. sıkın.
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5.9. Sürgü burnundaki conta kovanı ve sürgünün değiştirilmesi   
§ 1.3.4’teki çizime bakınız. 
Burnu § 5.8’e göre çıkarın, sonra bir aluminyum çivi zımbası kullanarak, segmanı burnun içine doğru 
itin. 
 
Sürgüyü bağlayan iki M6 vidayı çıkarın, sonra bir aluminyum çivi zımbasıyla her tarafına hafifçe 
vurarak rakoru burnun içine itin.  
 
Montaj deliğini temizleyin hafifçe yağlayın, sonra sürgünün aynı düzlemindeki ayrık parçayı temsil 
edecek konumda yeni bir rakor takın;   yuvasına itilinceye kadar montaj deliğinin ekseninde olmasına 
dikkat ederek basın.  Segmanı ve sonra sürgüyü takın. Takmak için sökerken izlenen adımları 
tersinden izleyin. 
 

5.10. C-tipi tabancalarda sabit kolun değiştirilmesi  
"C-LA/MA" tipi tabancalar: 
§ 1.3.4’teki çizime bakınız. 
Elektrot tutucuyu § 5.4’e göre çıkarın, su hortumlarını kesin, kolu jiroskop diske bağlayan dört M12 
vidayı ve kolu transformatörden çıkışa bağlayan M10 vidasını çıkarın. 
Kolu çıkarın, izolasyon parçalarını toplayın ve temizleyin; eğer zarar görmüşlerse kazıyın ve 
yenileriyle değiştirin. 
Transformatörden çıkışı temizleyin ve kontak gresiyle hafifçe kaplayın, yeni koldaki montaj deliğinin 
tabanına yeni bir enjektör takın. Plakasıyla, rondelalarıyla ve izolasyon rakorlarıyla kolu yeniden takın, 
sonra M10 vidalarını 35 Nm ve M12 vidalarını 60 Nm sıkın. 
Elektrot tutucuyu temizleyin ve yeniden takmadan önce plakasını ince bir tabaka kontak gresiyle 
kaplayın. 

"C-HP" tipi tabancalar: 
§ 1.12deki çizime bakın. 
Elektrot tutucuyu besleyen hortumların bağlantısını kesin; elektrot tutucuyu ana kola bağlayan altı M10 
vidayı çıkarın.  Elektrot tutucu kolu temizleyin. 
Kolu jiroskop diske bağlayan altı M12 vidayı ve kolu transformatöre bağlayan M10 vidasını çıkarın. 
 
Kolu çıkarın, izolasyon parçalarını toplayın ve temizleyin; eğer zarar görmüşlerse kazıyın ve 
yenileriyle değiştirin. 
Transformatörden çıkışı temizleyin ve hafifçe kontak gresle kaplayın. Diski temizleyin ve plakasıyla, 
rondelalarıyla ve izolasyon rakorlarıyla birlikte değiştirilen kolu takın.   M10 vidayı 35 Nm ve altı M12 
vidayı 60 Nm. sıkın. 
Takmak için, çıkarma adımlarını tersinden izleyin. Altı M10 vidasını 48 Nm. sıkın.
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5.11. X-tipi tabancalarda bağlantı değiştirme  
§ 1.3.8’deki çizime bakın. 
Hava devri temizlemeyle birlikte, ün kaplamayı § 5.2’ye göre çıkarın, sonra elektrot tutucuları kaldırın. 
Bir açık uçlu anahtar kullanarak çataldaki M14 somununu gevşetin, 13 mm açık uçlu anahtar 
kullanarak, silindir rotunu çataldan ayırmak için döndürerek çıkarın. Rotu geri itin ve dişi temizleyin. 
Çatal göbeğini sabitleyen circlipleri çıkarın ve göbeği bir alüminyum çivi zımbası kullanarak dışarı itin. 
Çatalı ayırın, rotları ve sonra SIC rakorlarını aynı çivi zımbasını kullanarak dışarı itin.  Koldaki montaj 
deliklerini temizleyin. 
Montaj deliklerinin ekseninde kaldıklarından emin olup yuvaya iterek yeni rakorlar takın. 
 
Yeni rotları takın; yeni çatal ve rotlardaki montaj deliklerini gresleyin, ve sonra yeni bir göbekle monte 
edin. 
 
Göbeği iki circliple kilitleyin. 
Silindir rotunu yeniden vidalayın, sonra kilit somununu 64 Nm sıkın. 
Kaplamaları yeniden takın. 

5.12. X tipi tabancaların eklemlerinde mobil kol, göbek ve izolasyon 
parçalarının değiştirilmesi 
§ 1.1, 1.3.7 ve 1.3.8’deki çizimlere bakın. 
Su hortumlarının kolla bağlantısını kesin: ekleme yakın bir M4 vidayla tutulan eki çıkarın 
§ 5.2, 5.3, 5.4, ve 5.11’e göre elektrot tutucuyu kaldırın, lamine iletici ve bağlantıyı ayırın. 
 
Eklemden iki H M10 vidadan birini çıkarın; göbeği bir çelik çivi zımbası kullanarak dışarı itin. 
Mobil kolu çıkarın, izolasyon rondelalarını ve contaları toparlayın.  
Sabit koldaki montaj deliğini ve çıkardığınız parçalarını temizleyin: Aşınmış parçaları çıkarın ve 
yenileriyle değiştirin. 
Takmak için sökerken izlenen adımları tersinden izleyin. M10 vidalarını iki kolun birbirlerini 
etkilemeden hareket etmesi için sıkın.  
Takmak için sökerken izlenen adımları tersinden izleyin. Altı M10 vidasını iki kolun birbirlerini 
etkilemeden hareket etmesi için sıkın. 
 

5.13. X-tipi tabancalarda sabit kolu değiştirme  
§ 1.3.7’deki çizime bakın. 
Mobil kolu § 5.12’ye göre çıkarın. 
Elektrot tutucuyu besleyen hortumların bağlantısını kesin: HP tabancaları için elektrot tutucu kolu ana 
kola bağlayan altı M10 vidayı çıkarın ve sonra temizleyin.  Diğer tabancalar için, elektrot tutucuyu § 
5.4’e göre çıkarın; su hortumlarını kesin; kolu jiroskop diske bağlayan LA/MA tipi tabancalarda dört, 
PA tipi tabancalarda altı M 12 8-8 vidayı çıkarın. Kolu transformatörden kısa çıkışa bağlayan M10 
vidayı çıkarın. 
Kolu çıkarın, izolasyon parçalarını toplayın ve temizleyin; eğer zarar görmüşlerse kazıyın ve 
yenileriyle değiştirin. 
Transformatörden çıkışı temizleyin ve hafifçe kontak gresle kaplayın. /LA/MA/PA ve yeni su 
bağlantıları için yeni koldaki montaj deliğinin tabanına yeni bir enjektör kurun. Plakasıyla, 
rondelalarıyla ve izolasyon rakorlarıyla kolu yeniden takın, sonra dört ya da altı M 12 ya da M 14 
vidasını hafifçe sıkın, ve sonra M10 vidasını 35 Nm sıkın. Son olarak dört ya da altı M 12 vidasını 60 
Nm ya da M14 vidalarını 32 Nm sıkın. 
Elektrot tutucuyu temizleyin ve yeniden takmadan önce plakasını ince bir tabaka kontak gresiyle 
kaplayın. 
Takmak için sökerken izlenen adımları tersinden izleyin. Tabancaların elektrot tutucu kolu üzerindeki  
altı M10 vidayı 48 Nm, diğer tabancaların elektrot tutucularını bağlayan M10 ve M8 vidalarını 35 ve 20 
Nm’ye sıkın. 
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5.14. X-tipi tabancalarda strok ayarlama  
§ 5.11’in ilk iki satırındaki talimatları izleyin. Kilit somununun gevşetilmesiyle, silindirin rotunu iyice 
sıkın, sonra stroku rotu en fazla 10 mm çekilme limiti içinde gevşeterek ayarlayın. İçerilen açılma 
değerine karar vermek için minimum basınç uygulayın ve ayarlama doğruysa, havayı çıkarın ve 
temizleyin, sonra kilit somununu bloke edin. Tabancayı çalışma konumuna döndürün. 

5.15. Silindirin değiştirilmesi  
Solenoid valfleri § 5.17’e göre çıkarın. 
§ 5.7’deki talimatları izleyin. Değiştirilen silindirin takılan modele uygun olduğuna emin olun. 
 
Yeni contaları olan solenoid valfleri silindire takın. 
Takmak için sökerken izlenen adımları tersinden izleyin. 
Contalamayı test edin ve elektrotlardaki kuvvetleri ölçün.  

5.16. Contalar, silindir rakorları ve yuvaların değiştirilmesi  
§ 5.15. ve 5.7’de anlatıldığı gibi silindiri çıkarın. 
 
Geri dönüş halkasını çıkarın. Bağlantı rotları arka silindire bağlayan dört M8 kilit somununu çıkarın ve 
kazıyın.  Eğer bağlantı rotlarında darbe ya da çizik izleri varsa hurdaya çıkarın. Eğer kılavuz 
tamponları yıpranmışsa, kazıyın. 
 
Rotlarıyla birleşik çeşitli silindir kapaklarını, yuvaları ve pistonları aşamalı olarak ayırın.  
Kılavuz, piston ve kılıfla birleşik ön kapağı alın ve kılavuzun düz parçalarını üstteki pistonla yumuşak 
ağızlı bir mengeneye yerleştirin.   ∅ 5 mm pim anahtarı kullanarak, saat yönünün tersine doğru 
çevirerek pistonu gevşetin.  Kılavuzu kapaktan ve sonra kılıfı kılavuzdan ayırın. 
Yayı ve itme rakorunu çıkarın. 
Bilyaları çıkarın ve kılavuzdaki yuvalarını temizleyin. Eğer kılavuz ya da ön kapakta bir oynama varsa, 
hurdaya ayırın ve yenileriyle değiştirin.  
 
Bir alüminyum çivi zımbası kullanarak kılavuz rakorunu kılavuz içinden dışarı itin, oynama varsa 
değiştirin.  Tüm somun ve halkaları çıkarın, yayla beraber hurdaya çıkarın. 
Tüm parçaları ve özellikle conta yivlerini temizleyin 
Eğer rotlarda darbe, yıpranma, çizik işaretleri varsa değiştirin. 
Yuvaların içini denetleyin: Çizilmemiş olmalıdırlar, eğer çiziklerse değiştirin. 
Silindire uygun yeni contalar takın ve aşağıdaki talimatlara göre: 
Conta yivlerini hafifçe gresleyin, uygun yivlere O-halkaları takın, contayı 50°C suda yumuşatın, bir dış 
yive uyduğunda ya da bir iç yive takmayı kolaylaştırmak için kalp şekli vererek parmaklarınızla iterken 
yivlere takın, sonra asıl şekline dönmesi için parmaklarınızla bastırın. 
 
Montaj deliklerini, rotları ve yuvaları hafifçe çok amaçlı gresle kaplayın. 
Takmak için çıkarmak için anlatılan adımları tersinden yapın. 
Eğer bağlantı rotları hurdaya çıkarılmışlarsa, yalnızca başlangıç çizimlere uyan bağlantı rotları 
kullanın. Dişli rot kullanmayın. 
 
Bağlantı rotlarının önündeki dişler için bir miktar Loctite N° 243 ürünü kullanın, ve bunları tamamen ön 
kapağa vidalayın. 
 
Arka kapağı eğmemek için yeni kilit somunları kullanın ve dengeli olarak sıkın. 
Contalama ve silindir çalışmasını, ve tabancanın kuvvetlerini ve yanıt sürelerini kontrol edin. 
Not: Yarı sert friksiyon contaları yeni olduğunda tam sıkı olmazlar. Eğer silindir suya batırılmışsa, hava 
kabarcıkları contalardan sızabilir. Bu normaldir ve bir kaç yüz kullanımdan sonra durur. Ancak fazla 
sızıntı contaların takılması sırasında hasar görmesi ya da rot ve yuvaların çizilmesi nedeniyle olabilir.
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1. Arka kapak 17. 
2. Amplifikatör seviyesi silindir yuvası    18. 
3. Seviyelerin ara kapağı  19. 
4. Silindir seviyesi ara kapağı                 20. 
5. Kapak ana yuvası 21. 
6. Ön kapak 22. 
7. Kilitleme kılavuzu 23. 
8. Manşon dönüş halkası 24. 
9. Kilitleme manşonu  25. 
10. İtme rakoru 26. 
11. Manşon kılavuz rakoru 27. 
12. Dengeleme yayı 28. 
13. Kilitleme bilyaları  29. 
14. Kılavuz-kapak contası 30. 
15. Temizleme stroku pistonu 31. 
16. Piston-rot contası 32. 

Piston-kapak contası 
Kılavuz halkası 
Rot-kapak kılavuz halkası 
Çalışma stroku pistonu 
Rot-kapak contası 
Seviyelerin çalışma stroku rotu 
Yuva-kapak contaları 
Ana rot 
Silindiri dört M10 vidayla bağlamak için delikler 
Kılavuz tamponlar ve M4 ekleri 
Flanş-kapak O halkaları 
∅ 6 mm hava geçişi, temizleme stroku kısmı 
M5, solenoid valfler-flanşlar eki 
M8 bağlantı rotları ve emniyet somunları  
∅ 8 mm hava geçişi, çalışma stroku kısmı 
1/4 "G ve anti-dönüş 
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5.17. Solenoid valfların değiştirilmesi  
§  1.3.10 ve 2.6.1’deki çizimlere bakın. 
§ 5.2’ye göre arka kaplamayı çıkarın. 
Solenoid valfden konnektör ve hortumların bağlantılarını kesin; Solenoid valfleri silindire bağlayan M5 
vidaları çıkarın. 
 
Contaları çıkarın; hava geçiş delikleri etrafındaki flanşları temizleyin. Yeni solenoid valflları yeni bir 
hava bağlantısıyla ve temiz çıkışlarla ya da eskileri zarar görmüşse yenileriyle yerleştirin. 
 
Çok amaçlı gresle hafifçe kaplanmış yeni contaları takın, sonra solenoid valfleri takın, vidaları iyice 
sıkın. Hortum ve konnektörleri yeniden bağlayın. 
Solenoid valf contalamasını ve çalışmasını manuel olarak sonra elektrikle test edin. § 2.3’e göre 
tabancanın açılma ve kapanma hızını control edin, gerekli olursa çıkış kısıtlayıcıları § 2.42e gore 
ayarlayın. 
 

5.18. Kontrol kolunun değiştirilmesi  
§ 1.3.12’deki çizime bakınız. 
Kabzayı elektrik bağlantı desteğine bağlayan dört M5 vidayı çıkarın sonra kabzayı yavaşça 
döndürerek pimden çıkarın. 
 
Desteği temizleyin, destekteki iki maşalı pim yardımıyla aynı döndürmeyi yaparak ortalarken yeni 
kabzayı takın.  Kabzayı bağlayın ve 4.5 Nm sıkın. 
Çeşitli komutları test edin. 

5.19. Emniyet takımının değiştirilmesi 
§ 1.3.15’teki çizime  bakın. 
§ 5.2’ye göre arka kaplamayı çıkarın. 
Manşon sıkma çuuğunu bağlayan iki M8 vidayı çıkarın; Emniyet takımı desteğini elektrik kutusuna 
bağlayan dört M6 vidayı bir kaç kez çevirerek gevşetin;  Güç konnektörünü bağlayan iki M5 vidayı 
çıkarın sonra vidarla olan iki yarım-halkayı çıkarın. 
Manifolta, emniyet takımının yedeğine ve distribütöre bağlı güç konnektörlerine giden hava ve su 
hortumlarının bağlantısını kesin.  
 
Eskisiyle aynı olan yeni bir emniyet takımı takın. Manşonun içindeki ayrı ayrı girintilerinde her bir kablo 
ve hortumu konumlayın, çubuk üzerindeki M8 vidaları 4.5 Nm, desteğin M6 vidalarını 7.5 Nm sıkın. 
 
 
Hava ve su sertliğini ve yedek ve güç kumandalarını test edin. Kaplamayı yeniden takın. 

5.20. Kaynak durdurma butonunun değiştirilmesi  
§ 1.1 ve 1.3.15’deki çizimlere bakın. 
§ 5.2’ye göre arka kaplamayı çıkarın. Eklemli- yassı-uçlu bir tornavida kullanarak, butonun kontağına 
bağlı iki kablonun bağlantısını kesin.Kontağı bağlayan merkez vidayı çıkarın. Yeni bir NC kontak takın, 
ve vidayı iyice sıkın. Kaplamayı yeniden takmadan önce butonun çalışmasını test edin.
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5. ÇIKARMA VE TAKMA 
ANA BİLEŞENLERİN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI HAKKINDA TALİMATLAR  
Bu operasyonları gerçekleştirmeden önce § 5.1.'deki talimatları okuyun. 

5.21. Terminal kutusunun değiştirilmesi 
§ 1.3.14 ve 1.3.15’deki çizimlere bakın. 
§ 5.2’ye göre kaplamayı çıkarın. 
Emniyet takımını § 5.6.da belirtildiği gibi çıkarın. 
Distribütör plakasından konnektörlerin bağlantısını kesin. 
Distribütör plakasını kutuya bağlayan dört M5 vidasını çıkarın. 
Terminal bloğa bağlı termostat ve ölçme bobini kablolarının bağlantısını kesin. 
Manifoltu elektrik kutusuna bağlayan M5 vidalarını çıkarın. 
Transformatör bağlantı rotlarını elektrik kutusuna bağlayan M6 somunlarını, üstteki somunlar için alyan 
anahtarı, alttakiler için 10 mm açık uçlu anahtar kullanarak çıkarın.  Kutuyu çıkarın. Transformatör 
primerini temizleyin.  Güç pimlerini deneyin: eğer ısınmadan ya da kaynaklı yıpranma işaretleri varsa 
değiştirin. 
 
Kutuyu sökme işleminde izlenen adımların tersi sırasını izleyerek takın. 

5.22. Transformatörün değiştirilmesi 
§ 1.1, 1.3.4 ve 1.3.14’deki çizimlere bakın. 
Elektrik kutusunu § 5.21’e gore çıkarın. 
Transformatörün önüne bağlı hortumlarla sabit elektrot tutucudaki hortumların bağlantısını kesin.  
Çeşitli kabloları transformatörün yanına bağlayan kablo bağlarını kesin. 
Transformatör sekonderini lamine ileticiye ve elektrot tutucuya bağlayan M10 vidalarını çıkarın. 
 
Transformatörü çıkarın. Disk üzerindeki yerini ve silindirin altını temizleyin.  
Lamine ileticinin transformatörle temas eden parçasını temizleyin, ve aynı şekilde sabit kolu da 
temizleyin, sonra hafifçe kontak gresiyle kaplayın. 
 
Yeni pimlerle donanmış yeni transformatörü takın. Bağlantı rotlarının jiroskop diske tamamen vidalı 
olduğundan emin olun ve Loctite 270 güçlü diş kilidiyle diskle birleştirin. 
 
Sökme adımlarını tersinden izleyerek yeniden takın. 
M10 vidalarını 35 Nm. sıkın. 
Yeniden takarken dikkat edilecek husus, alt ikincil terminal ve aletin sabit kolu arasında iyi bir elektrik 
kontağı olmasını sağlamaktır. 
Bunu yapmak için sabit kolu bağlayan dört ya da altı M12 ya da M14 vidayı hafifçe gevşetin. 
Transformatörü elektrik kutusuyla yeniden konumlayın ve M6 bağlama rotlarındaki transformatör 
bağlama somunlarını hafifçe sıkın. 
 
Transformatörün alt terminalini sabit kola bağlayan M10 vidasını hafifçe sıkın ve 35 Nm sıkın. 
 
Transformatörü bağlama rotlarına bağlayan M6 somunlarını söylenen tork değerinde sıkarak yeniden 
takmayı bitirin. 
DİKKAT: Sabit kolu jiroskop diske bağlayan dört ya da altı M12 ya da M14 vidayı söylenen tork 
değeriyle sıkmayı unutmayın. 
 
Tabancayı suyla, sonra pnömatik ve elektrik olarak test edin.
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6. ÖNLEYİCİ BAKIM 
BİLEŞEN İŞLEM TOLERANS FREKANS 

Tabanca 
Düzeneği 

 

Genel temizlik 

Kaynak artıklarının temizlenmesi 

Su sertliğinin  kontrol edilmesi  

Hava setliğinin kontrol edilmesi 

Tabanca bağlantısının kontrol edilmesi
Genel kontrol, test masasında test 

Birkaç düşme 
1 m’den duyulan gürülltü 

105 Devir 
106 Devir 
Günlük 
106 Devir 

X tipi tabanca 
eklemi 

Kollar arasındaki kaynak artıklarının 
temizlenmesi 
Kollar arasındaki yanal oynama 
hareketini kontrolü 
Kolların herbirine göre hareket 
özgürlüğü 

400mm etkili uzunluk için 
elektrotlarda ± 1 mm 

105 Devir 

X tipi tabanca 
bağlantısı 

Silindir bağlantısı M14 somununun 
sıkılığını kontrol edin 
 
Ekseni tutan circliplerin olduğunu 
kontrol edin 

 
SIC rakorlarını kontrol edin 
Destek kaplamanın altından 
görülebildiğinde değiştirin 

64 Nm sıkın 

 

 

 

Hafif arızalı görünüm  

Aylık 
Her bakım 
çalışmasının ardından 
yeni circlipler 
 
 
4x106 devir 

Silindir Şunları Kontrol edin: 
- X-tipi tabancalar için çatalda oynama
  
rot  seviyesindeki sızmalar 

Contaları ve aşınmış parçaları 
değiştirinSilindir yuvasını denetleyin, 
eğer çizilmişlerse değiştirinKılavuz 
tamponları değiştirinİlindir bağlantı 
rotlarını değiştirin 
- Dişli rotları kullanmayın 
Manşon dönüş halkasının olup 
olmadığını kontrol edin 

< 0,5 mm 
hafifçe duyulan gürültü 

hafifçe duyulan sızıntı 
 

 

 

 

Her müdahalede yeni bir 
halka takın 

106 Devir  
105 Devir 

4x106 Devir  

4x106 Devir 

1 mm yıpranma 

4x106 Devir  

4x106  Devir 
Aylık 

Elektrik kutusu ve 
distribütör 

Transformatör primerindeki tırnaklar ya 
da pimlerin sıkılığının denetlenmesi + 
izolasyon parçalarının durumu 
Güç pimlerinin kaplamasını kontrol 
edin 

Desteğin kaplamasından 
görünmemesi gerekir 

Aşırı yıpranmış 
pimlerin bağlantı 
soketinin patlamasına 
neden olması 
durumunda yedek bir 
emniyet  takımınız 
olduğundan emin olun 

Lamine ileticiler Laminelerin durumunu kontrol edin, 
kırık lamineleri çıkarın  
 
Vidaları sıkın (bakınız § 5.3 ve 8.1) 
Lamine ileticileri değiştirin. 
İzolasyon plakasının olduğunu ve iyi 
durumda olduğunu onaylayın 
İzolasyon plakasını değiştirin. 
 

> 10 kırık lamineler      hafif 
yıpranma 

Günlük 

105 Devir 

Günlük 
Küt plaka 
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6. ÖNLEYİCİ BAKIM 
 

BİLEŞEN İŞLEM TOLERANS FREKANS 

Elektrot tutucu Aşamalı kırılmayı gösteren su 
sızıntıları belirleyin 
Kol plakasının sıkma torkunu kontrol 
edi 
(§5.4 ve 8.1) 

 106 Devir 

Aylık 

Uzantılar Düzenek  konisi ya da çekiçlemede 
deformasyon ve yıpranma olup 
olmadığını kontrol edinYeniden işleyin 
ya da değiştirin. 

Başlangıç planına uygun 
kalmalıdır  

Her bakım 
çalışmasında 

Elektrotlar Deformasyon ve yıpranma olup 
olmadığını kontrol edin. 

Temizlemenin uygun olup olmadığını 
kontrol edin 
Değiştirin. 

Sıkma kuvvetinin uygun 
olup olmadığını kontrol edin 

Başlangıç planına uygun 
kalmalıdır 

Günlük 

Elektrikli kabza Kablo beslemesini, jiroskop diskteki 
kablo bileziğindeki varlığı ve doğru 
bağlanmasını kontrol edin. 

 Her bakım 
çalışmasında 

Kablolar ve 
hortumlar 

Kablo ve hortumların durumunu kontrol 
edin. Eğer anormal bir aşınma varsa 
değiştirin ve tüm tabanca açılmaları 
için doğru takıldığından emin olun. 
Emniyet takımı manşonundaki 
konumlarını kontrol edin. 

Kesikler ve hafif aşınma 
 

 

Her kablo ve hortum için 
uygun bir girinti vardır 

105 Devir 
 

 

Her bakım 
çalışmasında 

Eğri çubuk ve 
askı 

Eklem ve eğri çubuk-askı bağlantısını 
kontrol edin 

Maşalı pimlerin, durma vidalarının 
olduğunu ve sıkılığını kontrol edin § 
1.3.2.1'deki çizimebakınız. 
Kapma kancasından kaynaklanan askı 
deliğinin daire dışında çıkmasını 
kontrol edin 

 

 

 

 

< 2 mm daire dışında 

Günlük 

Aylık 

Aylık 

Rotasyon sistemi Düzeneklerin ekseninin rahat olup 
olmadığını kontrol edin. 

 Rulmanları değiştirin 

Sert nokta olmaksızın 
harekete direnme. 

Kullanım yumuşak 
olmayana kadar 

 

Sekonder elektrik 
bağlantıları 

Bütün transformatör elektrot 
bağlantılarını sıkın 

 Aylık 
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7. TANI  
 
TANI TABLOSU 

SAPTANAN ARIZA MUHTEMEL NEDENLER DÜZELTİCİ İŞLEMLER 
Yaklaşma stroku yapılmadı Yaklaşma strokui solenoid valfı arızalı 

Solenoit valf bobini arızalı 
Solenoit valfı konnektörü arızalı 
Bobin güç kaynağı arızalı 
Kabza kumandası arızalı 
Kabza kablolaması arızalı 
Manüel kumandada solenoid valf 
Silindir arızalı 
Elektrik kumanda arızalı 

Değiştirin 
Değiştirin 
Tamir edin ya da değiştirin 
Elektrik kutusunu kontrol edin 
Değiştirin 
Yeniden yapın 
sıfırlayın 
Tamir edin ya da değiştirin 
Tamir edin ya da değiştirin 

Çalışma stroku yapılmıyor Çalışan solenoid valfla yukarıdaki gibi  

Elektrotlarda kuvvet kaybı Silinir ve/veya kapak contalarının 
aşınması 

§ 5.16’ya göre conta ve 
yuvaları değiştirin. 

Silindir kılavuz 
tamponlarında aşırı 
yıpranma 

Bağlantı rotları ya da düz olanların dişli 
bağlantı rotlarının zayıf kondüsyonu  

Onaylı parçalarla değiştirin. 
Dişli rotları kullanmayın. 

Stroklar çok yavaş Yetersiz basınç 
Hortumlar kırık 
Solenoid valf çıkışları ve/veya sürgülü 
valf  tıkalı 
Hava zayıf  ya da filtreli değil 
 
Çıkış kısıtlayıcıları aşırı kapalı 

Ayarlayın 
Yeniden konumlandır 
Temizleyin 

§ 3.2’ye göre filtrelenmiş hava 
kullanın 

Ayarlayın 

Silindir rotu X tipi tabanca 
bağlantısı seviyesinde kırık 

X-tipi tabancalarda bağlantı 
ekseni kaybı 

Başlangıç strokunun kaybı, 
X tipi tabancaların 
bağlantılarında oynama 

M14 somunu yeterince sıkılmamış 

 
Circlips kaybı 

Bağlantıların SIC rakorlarında aşınma 

§5.11, 5.15, 5.16’ya gore 
değiştirin ve 64 Nm sıkın 

Her müdahalede yeni circlipler 
takın  

 
§ 5.11’e göre rakorları 
değiştirin 

Silindir manşonu dönüş 
halkası yok 

 Her müdahaleden sonra  yeni 
bir halka takın 

Sıkmadaki işlenen 
parçaların deformasyonu 

Eşleşme fazla  sert Çıkış kısıtlayıcısını sıkın 

Lamine ileticilerin hızlı 
aşınması 

Yetersiz tabanca soğutma 
 
Az sıkılma, titreme 
 
İzolasyon plakasının olmaması ya da 
aşınmış olması 
Lamine iletici hizasının bozulması 

Soğutma sistemini tamamen 
yenileyin 
Tork değerini § 5.3’e göre 
sıkın 
Değiştirin 

Değiştirirken doğru 
hizaladığınıza emin olun. 
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7. TANI 

 
 

SAPTANAN ARIZA MUHTEMEL NEDENLER DÜZELTİCİ İŞLEMLER 
Emniyet kablolarının ve 
hortumlarının hızlı 
bozulması ya da çatlaması 

Emniyet takımı kötü bağlanmış, kablo 
ve hortumlar doğru girintilere 
yuvalanmamış 

§5.19’de belirtildiği gibi 
emniyet takımını yeniden 
konumlayın 

Güç konnektörünün 
bağlantı soketinin 
patlaması 

Pim kaplamasının aşınması Müdahale zamanını kısıtlamak 
için bir yedek emniyet 
takımınızın olması gerekir 
Pimlerin durumunu ayda bir 
kontrol edin 

Elektrotların yapışması Yetersiz basınç ya da akış hızı 
nedeniyle elektrotların yetersiz 
soğutulması 
 

Tabancanın paralel devrelerinin kötü 
dengelenmesi 

Elektrot tutucu içindeki soğutma 
borusu tıkanmış ya da kırılmış 

Çinko kaplı işlenen parçalarda 
elektrotların aşırı tutukluğu 
Yetersiz kaynak akımı  

Emniyet takımı ve 
hortumları kontrol edin 
Soğutma kurulumunu 
gözden geçirin 

Çeşitli devirlerin akış hızlarını 
ayrı ayrı ölçün 

Devri değiştirin 

Daha sık temizleyin 

Aşağıya bakın 

Elektrik kabzasının komuta 
kablosu kesik 

Jiroskop diskte uygun olmayan kablo 
bileziği, kablo kötü bağlanmış 

Uygun kablo bileziği takın 
Kabloyu doğru bağlayın 

Eğri çubuk eklem kapağı 
ayrılmış 

Vida parçası 12 bloke edilmiş (§ 
1.3.2.1.) 

Kapağı doğru vidalayın ve 
durma tamponuyla birleşik bir 
HC M6 vidayla bağlayın 

Eğri çubuk eklemi ayrılmış M24 somun gevşemesi § 2.3’e göre sıkın 
5x30 maşalı pimlerin olduğunu 
kontrol edin 

Yetersiz kaynak akımı Ciddi ana voltaj düşüşü 

Akım düzenlemeyle kullanımda akım 
ölçme bobini  çalışmıyor 

İkincil devrede temassızlık 

Birincil devrede temassızlık 

Ağ voltajını kontrol edin 
Kabloların uzunluğunu ya da 
kesmesini düzeltin 

Bobin ve bağlantısının 
resistasını ölçün 

Çıkarın, temizleyin, kontak 
gresi, geri takın, sıkın 
Çıkarın, temizleyin, özel gres, 
geri takın, sıkın 
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7. TANI 

 
 

SAPTANAN ARIZA MUHTEMEL NEDENLER DÜZELTİCİ İŞLEMLER 
Kaynak noktaları deforme 
olmuş ya da  hizaları kötü 
ya da elektrotlar asimetrik 
olarak aşınıyorlar ya da 
uzantılar deforme olmuş 

Kolların ya da uzantıların gevşemesi 
ya da kırılması 

Kollar arasındaki oynama: eklem ya da 
izolasyon rakorları arızalı 

Elektrotlar kötü hizalanmış 

Elektrot ekseni  işlenen parçalara dik 
değil 

Elektrot kaplaması elektrotlara 
uymuyor   

Uzantı konisinde aşınma 

Kuvvet çok büyük 

 

Tekrar sıkın ya da değiştirin 

Arızalı parçaları kontrol edin 
ve değiştirin 

Hizalamayı tekrar yapın 

Yapılan notanın erişilebilirliğini 
yeniden gözden geçirin 

Başlangıç çizimiyle uyumlu 
olacak şelilde düzenleyin 
 
Yeniden işleyin ya da 
değiştirin 
Elektrotlardaki basıncı ve 
kuvveti kontrol edin 

Kaynak sırasında tehlikeli 
kıvılcımlar 

Yetersiz kaynak kuvveti 

Silindir hareketin sonunda: 
- kolların ya da elektrot tutucuların aşırı 

deformasyonu , gevşek ya da kırık 

- elektrotların aşırı yıpranması 
- Uygun olmayan uzantı ya da 

elektrotlar 
- Silindir arızası 

Kaynak süresi ya da akım çok yüksek 

Çalışma solenoit valfı arızalı 

Elektrotlardaki kaynak 
basıncını ve kuvvetini kontrol 
edin 

§ 8.1’de belirtilen tork değerine 
göre sıkın ya da değiştirin. 

Değiştirin 
Tabanca planına (çizimine) 
başvurun 
Tamir edin ya da değiştirin 

Parametreleri kontrol edin  

Değiştirin 

 
Transformatör 
termostatının sıkça 
başlaması 

Kötü transformatör soğutması 

Aşırı kaynak hızı 

Su akış hızı ve sıcaklığını 
kontrol edin 

Kaynak termal akımını kontrol 
edin 

Eğri kol eklem dengesini 
ayarlamakta zorluk (§ 2.30) 

M24 somununa erişmede zorluk 5x30 uzunluğunda belirlenmiş 
maşalı pime uyun ve 
gevşetmek için 36 mm yıldız 
anahtarı kullanın  

 

 



ARO 1, avenue de Tours - 72500 CHATEAU-DU-LOIR - FRANCE - Tel. 02 43 44 74 00 62 

8. EKLER 

8.1. Sıkma Torkları 

BİLEŞENLER İSİM MİKTAR TORK mN.  
 

Lamine iletken/ transformatör ya da 
mobil kol 

CHCM10 
 

1 
 

35 
 

 
 

Lamine iletken/sürgü CHCM8 
 

2 
 

20 
 

 
 

Elektrot tutucu  /"X/C-LA" tabanca kolları CHC M8 2 
 

20 
 

 
 

Elektrot tutucu  /"XMA-XPA-CMA" 
tabanca kolları 

CHCM10 
 

2 
 

35 
 

 
 

Transformatör bağlantı rotları CHCM6 
 

4 
 

20 
 

Her çıkarmadan sonra 
yeni kilit somunları takın

Silindir bağlantı rotları Kilit somunları H M8 4 
 

12 
 

 
 

X-tipi tabancalarda silindir/mobil kol 
bağlantısı   

NutM14 
 

1 
 

64 
 

 
 

Silindir disk kılavuzu CHCM10 
 

4 
 

48 
 

 
 

Kayıcı kutu burnu Eklem göbeği CHCM8 HM10 4 2 25 
 

Kolların zorlanmadan 
hareket etmesi için 
hafifçe sıkın. 

Sabit kollar-disk H M 12-8-8 4 ya da 6 60 
 

 
 

Sabit kollar-transformatör CHC M1Q 1 
 

35 
 

 
 

Kumanda kabzası CHCM5 
 

4 
 

4.5 
 

 
 

Güç konnektörü CHCM5 
 

2 
 

4.5 
 

 
 

Emniyet takımı desteği CHCM6 
 

4 
 

7.5 
 

 
 

Emniyet takımı manşonu CHC M8 2 
 

18 
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8. EKLER 

8.2. Aşınan ve değiştirilen parçalar 
X/C tipi kaynak tabancalarında ortak ana parçalar tablosu 

 
REFERANS İSİM 
00 053 616 
00 050 687 
00 053 465 

Esnek Lamine iletken sıkma plakası 
sabit kol / jiroskop disk izolasyon rakoru 
sabit kol  / jiroskop disk izolasyon rondelası 
Askı 

T2 082 956 
00 175 412 
00 068 800 
00 043 436 
02 111 025 
64 150 202 
61 100 268 
00 054 706 
00 083 302 

Rot 
blok 
Eksantrik göbeği 
Kapak 
Taç somun 
İbre+sayaç plakası 
Rakorlar 
jiroskop devri durma 
Tabanca gövdesi kapağı 
Kumanda kabzası 

01 083 251 
01 083 252 
15 533 111 
15 532 207 
15 532 201 
00 054 598 
00 054 529 
01 069 147 
01 066 922 

Sağ el 1/2 kabza (desteksiz) 
Sol el 1/2 kabzası (destekli) 
Kaynak başlatma kontağı 
Program seçim tuşu 
PO-GO butonu 
Tetik koruyucu 
Buton başlığı 
Kabza destek çubuğu 
Destek 
Emniyet takımı  

00 175 651 
00 083 476 
00 054 622 

Emniyet takımı manşonu 
Emniyet takımı desteği 
Emniyet takımı sıkma plakası 
Güç konnektörü 

15 445 071 
15 443 031 
00 054 693 

 

Çoklu bağlantı pimleri 43 mm 
Çoklu bağlantı fişi 125A 
Çoklu bağlantı fiş sıkması 
Muhtelif 

F2 069 025 
00 175 640 
00 054 604 
00 054 704 
00 054 605 

Manifolt  
Elektrik distribütörü 
Transformatör bağlantı rotları M6 somunu 
Transformatör soğutma uzantısı 
Silindir anti rotasyon tamponu 
C60 ve C120 silindirlerinde ortak olan parçalar 

00 175 601 
00 175 602 
00 175 603 
00 053 967 
00 053 971 
00 053 969 
05 216 016 
61 100 267 
62 040 106 
05 226 022 
05 226 080 
07 091 022 
07 101 040 
07 091 080 
00 054 721 

Arka kapak 
Ön kapak 
Çalışma seviyesi ara kapağı 
Pirinç kılavuz rakor  
Temizleme stroku pistonu 
Çalışma stroku pistonu 
Dönüş halkası circlipleri 
Çalışma rotu manşonu kılavuz rakoru 
BallD6100C6 
Halka D22 
Halka D80 
Conta BECA D22 mm 
Conta BECA D40 mm 
Conta B+S D80 mm 
Arka bilya yayı 
Amplifikasyon seviyesi takımı 

00 053 969 
00 175 603 
07 091 080 
07 101 020 

Çalışma pistonu 
Kapak 
Conta B+S D80 mm 
Conta B+S D20 mm 
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8. EKLER 

8.3. Kurulum ve bakım için önerilen ürünler 
LOCTITE ürünleri ya da muadili olan ürünler 

REFERANS RENK UYGULAMA 
243 

 
MAVİ Dişli kilit – normal çıkarma 

270 
 

YEŞİL Dişli kilit – zor çıkarma 

542 
 

KAHVERENGİ Sivri dişlerin contalanması (pnömatik ve hidrolik) 

549 
 

KIRMIZI İşlenmiş düz yüzeyler, tork iletiminin contalanması 

572 
 

BEYAZ Sivri dişlerin contalanması  

601 
 

YEŞİL Blokpres- sökme mümkün değil 

932 
 

KAHVERENGİ Contalama ve dişli kilit – kolay çıkarma 

Diğer ürünler: 
- Mekanik kurulum için çok amaçlı gres: DS 2000, UNIL. 
- Bütün kaynak tabancası ikincil bağlantılar için kontak gresi ref. 93 790. 
- Birincil güç devresi elektrik kontakları için KONTASYNTH BA MC 73 1050 gres. 

8.4. Bakım donanımı 
00 585 214 yüksekliği ayarlanabilir döner tabanca destek masası, bkz. çizim § 5.1. 

 


