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INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Por meio deste, declaramos que esse equipamento é produzido baseado em 

normas Chinesas internacionais, e está em conformidade com as normas de 

segurança internacionais IEC60974-1, IEC60974-10. O design e a tecnologia 

adotados nesse equipamento estão sob a proteção de patentes.

Tabela de referência de definição da corrente de soldagem

Por favor, leia e compreenda este manual cuidadosamente antes da instalação e

operação do equipamento.

1. O conteúdo deste manual pode ser revisto sem aviso prévio.

2. Embora o mesmo tenha sido cuidadosamente verificado, ainda pode haver 

algumas imprecisões contidas neste manual. Consulte-nos se houver algo.

Nota: Por favor, instale a máquina estritamente de acordo com as 

orientações a seguir. Desligue o interruptor de alimentação antes de 

qualquer operação ou conexão. A classe de proteção da máquina é IP21S, 

por isso, evite usá-la comchuva.

Método de instalação:

1) Conecte o cabo de alimentação à potência de entrada nominal.

 O cabo principal deve estar bem conectado à tomada correta, afim de evitar 2)

oxidação.

 Verifique com um multímetro se o valor da tensão varia em uma faixa 3)

aceitável.

 Insira o plugue do cabo com o suporte do eletrodo no terminal  no painel4) +
frontal da máquina de solda, e aperte-o no sentido horário.

 Insira o plugue do cabo com a braçadeira no terminal  no painel frontal da5) -
máquina de solda, e aperte-o no sentido horário.

 Por questões de segurança, é necessário fazer o aterramento.6)

A conexão mencionada acima (4 e 5), é uma conexão DCEP (Direct-Current

Electrode Positive). O operador também pode escolher a conexão DCEN 

(eletrodo no , aterramento no ), de acordo com a natureza do trabalho e do- +
eletrodo. Geralmente, a conexão DCEP é recomendada para eletrodos básicos,

enquanto não há nenhuma exigência especial para eletrodo de ácido.

Diametro do eletrodo
(mm)

Corrente de soldagem 
recomendada (A)

Voltagem de soldagem
recomendada (V)

1.0

1.6

2.0

2.5

3.2

4.0

5.0

6.0

20~60

44~84

60~100

80~120

108~148

140~180

180~220

220~260

20.8~22.4

21.76~23.36

22.4~24.0

23.2~24.8

23.32~24.92

24.6~27.2

27.2~28.8

28.8~30.4

Nota: Esta tabela é adequada para soldagem do aço suave. Para outros 

materiais, consulte osmateriais relacionados e o processo de soldagem, 

para referência.

DESCRIÇÃO

- Compatível com uma grande variedade de eletrodo.

 Tecnologia IGBT inversora, de arco estável.-

 Design portátil, excelente proteção contra sobrecarga e anti-estática.-

 Início de arco fácil e capacidade de penetração profunda.-

 220V, monofásica, ventilador de refrigeração.-

Apropriado para soldagem de aço de carbono, ligas de aço, ferro fundido,- 

aço inoxidável, etc.

 Acompanham suporte do eletrodo, braçadeira, máscara de proteção e -

martelo.

Características

- Alta frequência de inversor, reduz significativamente o volume e peso da 

máquina de solda.

 Grande redução na perda magnética e resistência, aumenta a eficiência da-

soldagem e melhora o

desempenho da economia de energia.

 A frequência de comutação está além da faixa de áudio, quase eliminando a-

poluição sonora.

Tecnologia avançada de inversor IGBT



- Com tecnologia de controle avançado, encontra várias aplicações de solda e

melhora as performances de soldagem.

 Pode ser amplamente utilizado na soldagem de eletrodo de ácido e de base.-

 Partida de arco fácil, menos respingos, corrente estável e boa estabilidade.-

Modo de controle
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- Alta eficiência, economia de energia, portátil, arco estável, alta tensão sem 

carga, com boa compensação da força do arco, são capazes de cumprir a várias

exigências de soldagem no trabalho.

Desenho simples do painel frontal e traseiro, tornando a utilização mais fácil - 

e atrativa.

Excelente isolamento.- 

Vantagens

ESPECIFICAÇÕES

MODELO MMA-140 MMA-160 MMA-180 MMA-200 MMA-250

Tensão de alimentação

Frequência (HZ)

Capacidade nominal de 
entrada (KVA)

Faixa de corrente de saída

Haste de soldagem (mm)

Ciclo de trabalho (%)

Fator de potência

Eficiência

220 (  10%)+  220 (  10%)+  220 (  10%)+  220 (  10%)+  220 (  10%)+  

50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

4.8

10-140 10-160 10-180 10-200 10-230

1.6 - 3.2 1.6 - 4.0 1.6 - 4.0 1.6 - 4.0 1.6 - 5.0

60 60 60 60 60

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

5.3 5.8 7.2 7.5

DICAS DE SEGURANÇA E CUIDADOS

Soldar é perigoso, e pode causar danos a você e à outros, 

então utilize boas proteções ao fazer a soldagem. Para mais 

detalhes, consulte as diretrizes de segurança do operador, 

em conformidade com os requisitos de prevenção de

acidentes do fabricante.

É necessário ter uma formação profissional antes de operar a máquina.

- Utilize suprimentos de proteção de soldagem autorizados pelo departamento 

de supervisão de segurança nacional.

 O operador deve ter qualificação, com um certificado válido de operação de -

«operações de soldagem de metal»

Desligue a energia antes da manutenção ou reparos.- 

Choque elétrico pode causar sérios danos, ou até mesmo morte.

- Nunca toque nas partes quando a pele estiver desprotegida, ou utilizando 

luvas/panos molhados.

 Certifique-se que você está isolado do solo e do equipamento.-

 Certifique-se de que a sua posição de trabalho é segura.-

Fumaça e gás podem ser prejudiciais à saúde.

- Mantenha-se longe da fumaça e do gás para evitar a inalação de gases 

provenientes da soldagem.

 Mantenha o ambiente de trabalho com uma boa ventilação com exaustão ou -

ventilação na soldagem

A radiação do arco pode ferir os olhos ou queimar a pele.

- Utilize máscaras adequadas de solda e roupas de proteção para proteger os 

olhos e o corpo.

A operação inadequada pode causar fogo ou até explosão.

- As faíscas da solda podem resultar em fogo, por isso, certifique-se que não há

materiais com combustíveis nas proximidades e preste atenção ao perigo de 

incêndio.

Tenha um extintor de incêndio por perto e uma pessoa que saiba operá-lo, caso- 

seja necessário.



- É proibido fazer a solda em recipientes herméticos.

Não utilize essas máquina para descongelamento de tubos.- 

Peças quentes podem provocar queimaduras graves.

- Não pegue peças quentes com as mãos desprotegidas.

É necessário resfriamento ao utilizar continuamente as peças e tocha de - 

soldagem.

O campo magnético afeta usuários de marcapasso cardíaco.

- Usuários de marcapasso devem se manter longe da área de soldagem, antes 

de consultar um médico.

Partes móveis podem levar a ferimentos pessoais.

- Mantenha-se longe de peças móveis, tal como a ventoinha.

Todas as portas, painéis, tampas e outros dispositivos de proteção devem ser - 

mantidas fechadas durante a operação.

Procure ajuda profissional quando se deparar com alguma falha na 

máquina

- Consulte os conteúdos relevantes deste manual se você encontrar quaisquer 

dificuldades na instalação e operação.

Entre em contato com o suporte técnico para procurar ajuda profissional se - 

mesmo após ler o manual você ainda não conseguir entender completamente, 

ou ainda não puder resolver o problema.

- A soldagem deve ser realizada em ambiente seco, com a humidade de 90% ou

 menos.

A temperatura do ambiente de trabalho deve estar entre -10  e 40 .- ℃ ℃

Evite a soldagem ao ar livre, a menos que esteja protegido do sol e da chuva.- 

 Mantenha o equipamento seco todo o tempo e não o coloque em superfícies -

molhadas ou em poças.

 Evite a soldagem em áreas de poeira ou em ambientes com gás químico-

corrosivo.

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Precauções

Dispositivos de proteção contra superaquecimento, sobretensão e 

sobrecorrente estão instalados na máquina. Se a tensão de entrada ou a 

corrente de saída estiver alta demais ou se a temperatura interna da máquina 

estiver acima do normal, a máquina irá parar automaticamente. Contudo, a

utilização excessiva da máquina também pode danificá-la, então, tome nota:

(1) Ventilação 

Uma alta corrente é utilizada para ser feita a soldagem, desta maneira, a 

ventilação natural não é suficiente para a exigência de arrefecimento da 

máquina. Mantenha uma boa ventilação na área da máquina. A distância

mínima entre a máquina e outros objetos perto da área de trabalho deve ser

pelo menos 30cm. Uma boa ventilação é de vital importância para o 

desempenho normal e vida útilda máquina.

(2) A operação de soldagem é proibida quando a máquina estiver 

sobrecarregada.

Lembre-se de observar a corrente de carga máxima a todo momento, (refira-se

ao ciclo de funcionamento correspondente). Certifique-se que a corrente de 

soldagem não exceda a corrente de carga máxima. Uma sobrecarga pode 

diminuir a vida útil ou até mesmo danificar a máquina.

(3) Não é permitido haver sobretensão

Em relação a fonte de energia, e faixa de tensão da máquina, por favor consulte

a tabela de parâmetros principal. Esta máquina possui compensação 

automática de tensão, que permite a manutenção da faixa de tensão dentro 

do intervalo dado. Caso a tensão de entrada seja superior ao valor estipulado, 

possivelmente danificaria os componentes da máquina.

(4) Uma parada súbita pode ocorrer se a máquina estiver em estado de 

sobrecarga. Sob esta circunstância, é desnecessário reiniciar a máquina.

 Mantenha o ventilador embutido trabalhando para baixar a temperatura no 

interior da máquina.
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MANUTENÇÃO

A seguinte operação requer conhecimentos profissionais 

suficientes sobre aspectos elétricos e conhecimento de 

segurança. Os operadores devem possuir certificados de 

qualificação válidos que possam provar suas habilidades e 

conhecimentos.

Verifique se o cabo de entrada da máquina está cortado da unidade de 

eletricidade antes de descobrir a máquina de solda.

(1) Verifique periodicamente se a conexão do circuito interno está em boas 

condições. Aperte as conexões que estiverem soltas. Caso tenha oxidação, 

remova com o auxílio de uma lixa, e então reconecte.

(2) Mantenha as mãos, cabelo e ferramentas longe de peças móveis, tal como

a ventoinha, a fim de evitar ferimentos pessoais ou danificar a máquina.

(3) Limpe a sujeira periodicamente com ar comprimido. Se o ambiente de 

soldagem tiver bastante poeira, fumaça e poluição, a máquina deve ser limpa 

diariamente. A pressão do ar comprimido deve estar em um adequadamente 

regulado, para evitar que as peças internas pequenas se danifiquem.

(4) Evite que chuva, água e vapor entrem na máquina. Caso ocorra, seque-a e

 verifique o isolamento. Somente quando não houver mais nada anormal, o 

equipamento pode ser utilizado novamente.

(5) Verifique periodicamente se a cobertura de isolamento de todos os cabos

está em boas condições. Caso haja alguma deterioração, faça o reparo ou a 

substituição.

(6) Coloque a máquina dentro da caixa original em um local seco, caso não 

for utilizá-la por um longo período.

VERIFICAÇÃO DE FALHAS E SOLUÇÕES

Mau Funcionamento Causa e Solução

Ao ligar a máquina, o LED de energia está desligado,
o ventilador não funciona, e a máquina não realiza a
soldagem.

(1) Verifique se o interruptor de alimentação está fechado.
(2) Não há entrada de energia.
(3) Verificar a conexão de fonte da alimentação.

Ligue a máquina, o ventilador funciona, mas a
corrente de saída é instável e não pode ser ajustada
pelo potenciômetro quando se solda.

(1) O potenciômetro está danificado, substitua-o.
(2) Verifique se há algum contato solto dentro da máquina, se for o caso, 
volte a ligar.

Ligue a máquina, o LED de alimentação está ligado,
o ventilador funciona, mas não há saída de soldagem.

(1) Verifique se há algum contato solto dentro da máquina.
(2) Contato solto ou circuito aberto ocorrem na junção do terminal de saída.
(3) O LED de superaquecimento está aceso.
     a) A máquina está no status de proteção de excesso de aquecimento. O 
LED pode se apagar automaticamente após a máquina de solda ter sido 
arrefecida.
     b) Verifique se o interruptor do terminal está em boas condições.
Substitua-o se estiver danificado.

O suporte do eletrodo está muito quente.
A corrente nominal do suporte do eletrodo é menor do que o seu atual 
trabalho real, substitua-o por um da maior corrente nominal.

Respingos excessivos na soldagem MMAA A conexão da polaridade de saída está incorreta, troque a polaridade.

O indicador de alimentação está aceso, ventilador
não funciona e não há saída de soldagem.

(1) Talvez esteja conectado a voltagem errada e a máquina está no modo de
 proteção, ligue a 220V e opere a máquina novamente.
(2) A energia 220V não está se estabilizando (cabo de entrada é muito fino)
ou cabo de entrada está conectado para eletrificar o arame porque a 
máquina está no modo de proteção. Aumentar a espessura do cabo de 
entrada e aperte o conector de entrada firmemente. Feche a máquina por 2 
a 3 minutos e então abra novamente.
(3) Abra e feche interruptor de alimentação, pois o circuito de proteção está 
funcionando. Feche a máquina e abra novamente após 2 ou 3 minutos.
(4) Os cabos estão soltos entre o interruptor de alimentação e a placa da 
fonte de alimentação. Aperte-os novamente.
(5) O principal relé do circuito de 24v da placa da fonte de alimentação não
está fechada e se danificou. Verifique a fonte de alimentação de 24 V e o 
relé. Se o relé estiver danificado, substitua-o.

(1) Verifique se os componentes estão mal conectados.
(2) Verifique se o conector do terminal de saída está danificado ou mal 
conectado.
(3) Verifique a tensão entre a placa da fonte de alimentação e placa do 
circuito IGBT.
     a) Verifique se a ponte de silício está com o circuito quebrado ou se os
cabos da ponte
de silício estão mal conectados.
     b) Algum dos quatro capacitores eletrolíticos (cerca de 470uF / 400v) 
está vazando, substitua-o.

O ventilador está funcionando, mas não há nenhum
indicador anormal aceso, e não há saída de 
soldagem

GARANTIA

A garantia dessa máquina cobre qualquer defeito de fabricação, pelo período de

90 dias após a data de recebimento.
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A garantia também é inválida caso o equipamento seja utilizado em condição de

sobrecarga ou uso impróprio, ou se for dada manutenção por profissionais não

autorizados. Danos causados por falha em seguir as instruções de manutenção,

também não são cobertos pela garantia.

A mesma não é válida caso o defeito seja causado por falta de manutenção, 

falha na operação ou alteração não autorizada no equipamento. Itens 

consumíveis como pinças, eletrodo, cabos, etc, são automaticamente excluídos

da cobertura da garantia.

Uso e desgaste normal do equipamento, incluindo os acessórios, não são 

cobertos pela garantia.
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