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ALKUSANAT: 
 

Kiitokset Orion-hitsauslaitteen valinnastasi ja onnittelut ostosi johdosta! 
 

Olet nyt Orion 200i2 -hitsauslaitteen onnellinen omistaja. Tämä ohje suunniteltiin  

auttamaan sinua hitsauslaitteen asentamisessa ja hitsauksen aloittamisessa. 

Lue ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita, ennen kuin siirryt hitsaamaan. 
 

Sunstone Engineering on Orion-hitsauslaitteiden emoyhtiö. Sunstone & Orionissa 

olemme sitoutuneet tuottamaan laadukkaita tuotteita ja varmistamaan täydellisen 

omistajatyytyväisyyden. Jos tarvitset apua luettuasi tätä käyttöohjetta ota yhteyttä  

meihin alla olevin tiedoin. 
 

Orion Welders, a Subsidiary of  K.A.Rasmussen Oy 

Sunstone Engineering R&D Corp.   Eteläranta 14 

1693 American Way Suite #5  00130  Helsinki 

Payson, UT 84651   verkkokauppa.rasmussen.fi 

Email: sales@orionwelders.com  Email: info@rasmussen.fi  

Voice: 801-658-0015   Tel: 09-2764 2740  

Fax: 866-701-1209   Fax: 09-2764 2710 
 

Hitsauksen turvaohjeita 
 

LUE ENNEN HITSAAMISTA 
Seuraavat turvallisuusohjeet ovat yleisneuvoja kaarihitsausteollisuudelle. Nämä turvaohjeet 

eivät ole kaiken kattavia. Kaikkien käyttäjien tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta 

käyttäessään tätä laitetta. Seuraava symboliryhmä sisältää varoitussymbolit:  
 

 

VAROITUS, SÄHKÖISKUN VAARA, SILMIEN SUOJAUS PAKOLLISTA.  
Katso nämä symbolit ja niihin liittyvät viereiset ohjeet toimiessasi näiden vaarojen 

vaikutuspiirissä. 

LUE OHJEET 
• Lue omistajan käsikirja ennen Orionin käyttöä. 

• Vain valmistajan kouluttama ja hyväksymä henkilöstö saa huoltaa laitetta. 

• Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia. 
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VAROTOIMENPITEET TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN VARALTA 
 

Kipinöitä voi lennellä hitsauskaaresta. Lentävät kipinät, kuuma työkappale ja kuuma laite voivat  

aiheuttaa tulipaloja ja palovammoja. Varmista, että työalueesi on puhdas ja turvallinen hitsaukselle 

ennen hitsaustyön aloitusta. 
 

• Älä asenna tai käytä laitetta lähellä tulenarkoja pintoja. 

• Älä asenna tai käytä laitetta lähellä tulenarkoja aineita. 

• Älä ylikuormita rakennuksen sähköjohtoja – varmista, että sähkönjakelujärjestelmä on  

oikean suuruinen, oikein mitoitettu, ja suojattu kestämään tämän laitteen. 

• Poista kaikki syttyvät materiaalit hitsausalueelta. Jos tämä ei ole mahdollista, peitä ne tiiviisti hyväksytyillä 

suojuksilla. 
• Älä hitsaa siellä missä lentävät kipinät voivat osua syttyvään materiaaliin. 

• Suojaa itsesi ja muut lentäviltä kipinöiltä ja kuumalta metallilta. 

• Varo tulta ja pidä sammutin lähellä. 

• Älä hitsaa siellä, missä ilma voi sisältää syttyvää pölyä, kaasua tai nestehöyryjä. 

• Poista kaikki syttyvä, kuten butaanisytyttimet tai tulitikut, taskuistasi ennen hitsaustöitä. 

• Älä ylitä laitteen nimelliskapasiteettia. 

• Käytä vain oikeita sulakkeita tai katkaisimia. Älä käytä liian suurta tai ohita niitä. 
 

VAROTOIMENPITEET SÄHKÖISKUN VARALTA 
 

Jännitteisten sähköosien koskettamisesta voi aiheutua kohtalokkaita sähköiskuja tai vakavia  

palovammoja.  Orion hitsauslaitteen tulotehopiiri ja sisäiset virtapiirit ovat jännitteisiä  

virtakytkimen ollessa ON-asennossa. Lisäksi sisäiset kondensaattorit säilyttävät varauksen  

jonkin aikaa sen jälkeen kun Orion on sammutettu ja/tai virta on katkaistu. Väärin asennettu  

tai väärin maadoitettu laite on vaarallinen. Tämä laite on suunniteltu toimimaan vain sisätiloissa. 

Älä käytä hitsauslaitetta märässä/kosteassa paikassa. Pitämällä käsikappaleet yhdistettynä 

hitsauslaitteen etuseinään on oikein eikä siitä seuraa sähköiskua. 
 
• Poista henkilökohtaiset korut ennen hitsaamista (eli sormukset, kellot, rannerenkaat  jne.). 

• Älä kosketa jännitteisiä sähköosia. 

• Käytä kuivia, ehjiä eristäviä suojakäsineitä ja kehon suojausta. 

• Asenna ja maadoita tämä laite kunnolla tämän käsikirjan ja kansallisten, valtiollisten ja  

paikallisten määräysten mukaan. 

• Älä hitsaa märin käsin tai märin vaattein. 

• Varmista aina sähkönsyötön maa – tarkista ja varmista, että sisäänmenon virtajohdon  

maajohdin on kunnolla yhdistetty erotuskotelon maadoitusliittimeen tai että sisäänmenon  
pistotulppa on yhdistetty kunnolla maadoitettuun pistorasiaan. Älä poista tai ohita maadoituspiikkiä. 

• Pidä johdot kuivana, puhtaana öljystä ja rasvasta, ja suojattuna kuumalta metallilta ja kipinöiltä. 

• Tarkasta sisäänmenon virtajohto ja maadoitusjohdin säännöllisesti vaurion tai kuoriutumisen  
varalta – vaihda välittömästi mikäli vaurioitunut – paljaat johdot voivat tappaa.  

Tarkista maadoitusjohtimen johtavuus. 

• Sammuta kaikki laitteet, joita ei käytetä. 

• Käytä vain hyvin huollettuja laitteita ja korjaa tai vaihda vahingoittuneet osat välittömästi. 
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HENKILÖSUOJAINSUOSITUKSET LENTÄVIEN KIPINÖIDEN JA KAAREN SÄTEIDEN VARALTA 
 

On tärkeätä, että jokainen henkilö välittömässä työympäristössään käyttää/hyödyntää asianmukaisia henkilökohtaisia 

suojavarusteita. Kaarihitsaus tuottaa infrapuna- ja UV-säteitä, jotka  voivat polttaa silmien verkkokalvoa ja aiheuttaa 

pintapalovammoja paljaaseen ihoon, kuten aurinko. Hyvin usein kipinöitä lentää hitsaussauman alueelta; siksi, ryhdy 

tarpeellisiin toimiin välttääksesi kipinän joutumisen vaatteisiisi. 

 

• Stereomikroskooppi tarjoaa asianmukaista suojaa silmille pulssikaarihitsauksessa.   

Lisäsuojaus ei ole tarpeen. 

• Käytä suojavaatteita kuten öljyttömiä, liekinkestäviä nahkakäsineitä, paksua paitaa,  

käänteettömiä housuja, korkeita kenkiä ja jne. Vältä synteettisiä kuituja koska ne sulavat helposti. 

• Käytä hyväksyttyä kasvosuojusta tai suojalaseja sivusuojin silloitettaessa tai seurattaessa  

muiden suorittamaa pulssikaari- ja silloitushitsausta. 

 
VAROTOIMENPITEET KUUMAN METALLIN VARALTA 

• Hitsausmateriaali, jolla on korkea lämmönjohtavuus, saa metallin lämpiämään nopeasti. 

• Toistuvat hitsit samassa paikassa voivat aiheuttaa metallin kuumenemista. 

• Älä kosketa kuumia hitsausalueita paljain käsin. 

• Varaa riittävästi jäähtymisaikaa ennen hitsattujen kappaleiden käsittelyä. 
 

VAROTOIMENPITEET SAVUJEN JA KAASUJEN VARALTA 
 
Hitsaaminen tuottaa savuja ja kaasuja. Näiden savujen ja kaasujen hengittäminen voi olla vaarallista terveydellesi.  

Orion tuottaa minimaalisesti savuja ja kaasuja verrattuna suurimittaisiin kaarihitsauslaitteisiin.  Vaikka ei tarvita, 

jonkinlainen ilmanvaihto on suositeltavaa. 

 

• Pidä pääsi poissa savuista. Älä hengitä savuja. 

• Tuuleta alue ja/tai käytä paikallista koneellista ilmanvaihtoa kaaren tuntumassa  

poistaaksesi hitsaamisen savuja ja kaasuja. 
• Jos ilmanvaihto on huono, käytä hyväksyttyä raitisilmasuojainta. 

• Lue ja ymmärrä Materiaaliturvallisuuden tietosivut (MSDS) ja valmistajan ohjeet  

metalleja, kulutustavaroita, pinnoitteita, puhdistusaineita ja rasvanpoistoaineita varten. 

• Hitsaaminen ahtaissa tiloissa edellyttää hyvää ilmanvaihtoa tai raitisilmasuojainta. 

Koulutetun valvontahenkilön on aina oltava lähettyvillä. Hitsaamisen savut ja kaasut  

voivat syrjäyttää ilman ja alentaa happipitoisuutta aiheuttaen vahinkoa tai kuoleman. 

Varmista, että hengitysilma on turvallista. 

• Älä hitsaa paikoissa, joiden lähellä poistetaan rasvaa, puhdistetaan tai suihkutetaan. 

Kuumuus ja kaaren säteet voivat reagoida höyryjen kanssa muodostaen hyvin myrkyllisiä ja  

ärsyttäviä kaasuja. 

• Älä hitsaa päällystettyjä metalleja, kuten galvanoitua, lyijy-  tai kadmiumpinnoitettua terästä,  

ellei päällystettä ole poistettu hitsauskohteesta, alue on hyvin tuuletettu ja käyttämällä 

samalla raitisilmasuojainta. Päällysteet ja kaikki metallit, joissa on näitä aineita, voivat  

tuottaa myrkyllisiä savuja hitsattaessa. 
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VAROTOIMENPITEET LAITTEEN PUTOAMISEN VARALTA 
 

• Käytä riittävän tukevaa työtasoa hitsauslaitteen käyttöä tai varastointia varten. 

• Varmista hitsauslaite kuljetuksen ajaksi niin, että se ei voi kaatua tai pudota. 
 

VAROTOIMENPITEET KORKEATAAJUUKSISEN JA VOIMAKKAAN ÄÄNEN VARALTA 
 

      • Hitsaaminen korkeataajuuksisella pulssiherätteellä voi tuottaa kovia, korkeita ääniä. 

        Kuulosuojaimen käyttö on suositeltavaa hitsattaessa herätetoiminnolla. 
 

MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT VAIKUTTAA ISTUTETTUIHIN LÄÄKINTÄVÄLINEISIIN 
 

• Sydämentahdistinten ja muiden istutettujen lääkintävälineiden käyttäjien pitäisi pysyä kaukana. 

• Istutettujen lääkintävälineiden käyttäjien pitäisi neuvotella lääkärinsä sekä laitevalmistajan kanssa 

ennen oleskelua kaarihitsaus-, pistehitsaus-, talttaus-, plasmakaarihitsaus- tai  

induktiokuumennus-työpisteen lähellä. 
 

LIIKAKÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA YLIKUUMENEMISTA 
 

           • Jätä jäähtymisaikaa rasittavien hitsausohjelmien väliin; noudata nimellisiä käyttöjaksoja. 
           • Jos ylikuumenemista tapahtuu usein, lyhennä käyttöjaksoa ennen hitsauksen aloittamista uudelleen. 

 

NOUDATA KAIKKIA TARPEELLISIA VAROTOIMIA, JOTKA LIITTYVÄT PAINEKAASUIHIN 
   

           • Käytä vain painekaasupulloja, joissa on kyseiseen tehtävään tarkoitettua suojakaasua. 

           • Pidä pulloja aina pystysuorassa ja kiinnitettynä kiinteään tukeen. 

           • Pullojen pitäisi sijaita: 

           - Poissa paikoista, joissa ne voivat kolhiintua tai altistua fysikaaliselle vauriolle. 

           - Turvallisella etäisyydellä kaarihitsaamisesta tai leikkuutoiminnoista ja muusta lämmön-, 

              kipinöiden tai avotulen lähteestä. 
 

              TÄRKEIMMÄT TURVASTANDARDIT 
 

Turvallisuus hitsaamisessa, leikkaamisessa ja niihin liittyvissä toiminnoissa, ANSI Standard Z49.1, 

from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website:www.global.ihs.com). 

OSHA, Työturvallisuus ja terveysvaatimukset yleisessä teollisuudessa, Title 29, Code of Federal  
Regulations (CFR), osa 1910, Subpart Q, ja osa 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing  

Office, Superintendent of Documents, S. O. Laatikko 371954, Pittsburgh, PA 5250-7954 (phone:  

1-866-512-1800) (there are 10 Regional Offices—phyksi for Region 5, Chicago, is 312-353-2220,  
website: www.osha.gov). Kansallinen sähkölainsäädäntö, NFPA Standard 70, from National Fire  

Protection Association, S. O. Laatikko 9101, Quincy, MA 02269-9101 (phone: 617-770-3000, 

website: www.nfpa.org ja www.sparky.org). Kanadan sähkölainsäädäntö Osa 1, CSA Standard C22.1,  

from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060 Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS 

(phone: 800-463-6727 tai in Toronto 416-747-4044, website: www.csa-international.org).  

Turvallinen käytäntö työn ja koulutuksen silmä- ja kasvosuojaukseen, ANSI Standard Z87.1, from American 
National Standards Institute, 25 West 43rd Street, Uusi York, NY 10036–8002 (phone: 212-642-4900,  
website: www.ansi.org). 
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KAPPALE 1: HITSAUSLAITTEEN ASENNUS & KOKOONPANO 
 

 

Laatikon sisältö 
 

Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 

 

 

LAATIKKO 
 

The Orion 200i2 toimitetaan 1 laatikossa.  

 

 

Päälaatikko:  

 

(1) Käyttöohje & pika-aloitus/pika-asennusopas 

(1) Orion 200i2 Virransyöttö 

(1) Orion 200i2 Mikroskooppivarsi 

(1) Orion 200i2 Mikroskoopin pidennysvarsi 

(1) Orion 200i2  Mikroskooppivarren pöytäkiinnitys 

(1) Orion 200i2  Mikroskooppivarren tukitanko 

(1) Orion 200i2 10-nastainen virtakaapeli 

 

 

Laatikko päälaatikossa:  

 

(1) Hitsauslaitteen virtajohto 

(1) Hitsausvarren käsikappale 

(2) Hauenleuat 

(1) Poljin 

(1) Suojakaasuletku 

(1) Ristilukituspinsetit 

(1) Elektrodin viila (5 – 0,5 mm ja 5 – 1,0 mm elektrodit) 

(1) Lasikuitusivellin 

(1) Kuusiokolo-avainsarja 

(2) Mikroskoopin silmäosan suojukset 

(1) Messingillä vuoratut pihdit 
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Mikroskooppivarren asennus 
 

MIKROSKOOPPIVARREN ASETUS - JALUSTAN ASENNUSVAIHTOEHDOT 
 

Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 

 

 

Asennusvaihtoehto 1 - Kiinnike pöytään 

 

1. Määritä pöytälevyn paksuus. *Jos se on    

paksumpi kuin 2-3/4’ (7 cm), noudata  

varsijalustan asennusvaihtoehtoja 2 tai 3. 

2. Sijoita mikroskooppivarren kiinnike 

pöytälevyn alle.  

3. Käännä kiinnikenuppia myötäpäivään 

kunnes kiinnike on hyvin tiukalla. 

 

 

 

Asennusvaihtoehto 2 - Pultti läpi pöydän 

 

1. Toimitetulla kuusiokoloavaimella, kierrä      

auki the 10m x 1.5 kuusiopultti varsijalustan  

alla. 

2. Poraa 3/8’ (10 mm) reikä pöytälevyn läpi.  

3. Sijoita aluslevy 10m x 1.5 pulttiin  

(pituus riippuu pöytälevyn paksuudesta) ja  

työnnä se pöytälevyn läpi varsijalustaan. 

4. Kiristä pulttia kunnes se on hyvin tiukalla. 

 

Asennusvaihtoehto 3 - Pultti pöytään 
 

1. Sijoita jalusta pöytää vasten.   

2. Merkitse porausreiät kynällä  

tai markkerilla.  

3. Poraa 1/4’ reiät pöytälevyyn.  

4. Työnnä ruuvit jalustan läpi  

porausreikiin. 
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MIKROSKOOPPIVARREN ASENNUS - YLÄPUOLIKAS 

 

Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 

 

 

1. Sijoita mikroskoopin pidennysvarsi varsijalustaan.   
 
 
2. Sijoita mikroskooppivarsi pidennysvarren päähän. 
 
 
3. Sijoita kosketusnäytön kotelo mkroskooppivarren 
aukkoon mikroskooppivarren optiikan yläpuolelle. 
 
 
4. Löysää/kiristä kuusioruuvia mikroskoopin  
pidennysvarren päässä jousipaineen säätämiseksi. 
Käännä kuusioruuvia myötäpäivään jos varsi ei pidä 
mikroskooppia ylhäällä. Käännä kuusioruuvia  
vastapäivään jos varsi ei päästä mikroskooppia  
laskeutumaan. 
 
 
5. Varmista, että RJ45-mikroskooppikaapeli  
on yhdistetty porttiin RJ45 valkoiseen renkaaseen 
(mikroskooppioptiikan alla). 
 
 
6. Yhdistä mikroskooppikaapelin toinen pää  
RJ45-mikroskooppiporttiin kosketusnäyttökotelon  
takana. *Orion RJ45 -portit eivät ole yhteensopivia  
muiden RJ45-porttien kanssa. Niiden yhdistäminen  
muihin laitteisiin voi vaurioittaa hitsauslaitetta  
ja/tai  muita laitteita. 
 
 
7. Asenna kumiset silmäkappalesuojukset optiikkaan. 
 
 
8. Löysää pulttia mikroskooppirakenteen edessä  
mikroskooppipään liikuttamiseksi vasempaan ja oikeaan. 
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Ulkoisen virransyötön asennus 
 

 

ASENNA ULKOINEN VIRRANSYÖTTÖ 

 

Orionissa on sisäisesti kytkeytyvä virransyöttö, joka voi hyväksyä  90 VAC – 240 VAC.  

 

Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 

 

 

1. Yhdistä virtakaapelin naaraspää ulkoisen virransyötön  

sivulla olevaan AC-virtaporttiin.    

 

2. Yhdistä virtakaapelin urospää AC-virtaan.  

 

3. Yhdistä 10-piikkinen “ulkoinen virransyöttö  

kosketusnäytön koteloon” -kaapeli ulkoisen 

virransyötön 10-piikkiseen porttiin. 

 

4. Työnnä kohdassa 3 mainittu kaapeli 

mikroskoopin pidennysvarteen. Poista muovinen  

kappale mikroskoopin pidennysvarren alasivulta 

puristamalla muovikappaletta kummastakin  

päästä peukalolla ja etusormilla. 

 

5. Sijoita kaapeli muovikappaleeseen. 

 

6. Yhdistä muovikappale takaisin pidennysvarteen. 

 

7. Yhdistä kaapelin pää 10-piikkiseen porttiin  

kosketusnäytön kotelon takasivulla. 

 

8. Punainen ledi ilmoittaa, että virransyötössä on  

AC-teho ja se on valmis käyttöön. 
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Orion i2 Hitsauslaitteen kytkentöjen asennus 
 

YHDISTÄ HITSAUSVARSI KOSKETUSNÄYTÖN KOTELON TAKAOSAAN 

Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 

Hitsausvarsi vaatii eniten huomiota asennuksen aikana.  Koska argon-kaasu virtaa 

hitsausvarren läpi, tiukka sovitus teholähteen ja hitsausvarren välillä on kriittinen. 

Tämä varmistaa, että yhtään happea ei pääse hitsiin. Tämän toteuttamiseksi,  

noudata seuraavia vaiheita. 
 

1. Sijoita hitsausvarren pää siten, että lovi katsoo alaspäin. 
 

2. Työnnä hitsausvarsi hitsausvarren liittimen porttiin kosketusnäytön kotelon takana. 
 

3. Käännä hitsausvarren liittimen ulkokerrosta myötäpäivään jolloin se kiinnittyy hitsausvarren 

liittimen porttiin. 
 

4. Jatka hitsausvarren liittimen ulkokerroksen kääntämistä myötäpäivään kunnes se pysähtyy. 
 

5. Nyt työnnä sisään hitsausvarren liittimeen, (tunnet sen liikkuvan sisään pari senttimetriä). 

Sitten käännä hitsausvarren liittimen ulkokerrosta myötäpäivään kunnes se pysähtyy. 
 

6. Toista vaiheet 2-5 kunnes tunnet hitsausvarren liittimen pysähtyneen, etkä voi enää  

kiertää hitsausvarren liitintä myötäpäivään. Tämä varmistaa, että hitsausvarren liitin  

on kiinnitetty tukevasti.  

 

 

 

 

 

 

 

YHDISTÄ JÄLJELLÄ OLEVAT KAAPELIT KOSKETUSNÄYTÖN KOTELON TAKAOSAAN 
 

1. Sijoita hauenleuka positiiviseen porttiin kosketusnäytön kotelon takana. *Muista kiinnittää 

hauenleuka työkappaleeseen ennen hitsaamista. 
 

2. Yhdistä poljin poljinporttiin kosketusnäytön kotelon takana. 
 

3. Tarkista, että RJ45-kaapeli on kiinnitetty kunnolla RJ45-porttiin. 
 

4. Työnnä 1/4”-kaasuputki tukevasti kaasuliitäntään. *Se voi heilua yhdistettäessä, 

mutta ei pitäisi tulla ulos vedettäessä.   
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Suojakaasun Asennus 

 

Pulssikaarihitsaamisessa korkealämpötilainen plasma sulattaa metallia nopeasti hitsisulaksi. 
Kun hitsaus suoritetaan, pieni määrä suojakaasua pääsee hitsausvarren läpi estämään hapen  
pääsyn hitsisulaan. Hitsauksen tapahduttua suojakaasu sulkeutuu. Jos ilman happi pääsee tähän 
hitsisulaan, tuloksena on metallioksidi, joka on hauras, huokoinen ja palaneen näköinen. 
Suojakaasuna käytetään, 99,996 % puhdasta Argonia (Argon 4.6) tai suurempaa, estämään  
näitä vaikutuksia. Suojakaasun on tarpeen muodostamaan toistettavia pulssikaarihitsejä. 
Suositamme erittäin puhdasta argonia. Tätä voidaan ostaa paikallisista hitsaustarvikeliikkeistä.  
 

PAINEKAASUN TURVALLISUUS 

On joitakin tärkeitä sääntöjä, joita pitäisi noudattaa käytettäessä paineellista suojakaasua kuten 

argonia. 

 

1.  Varmista aina painekaasusäiliölle kiinteä paikka (kuten tukeva pöydänjalka). Jos  
painekaasupullo olisi kaatumassa ja vahingoittuisi, on mahdollista, että säiliöstä 
tulisi raketin kaltainen, tehden ulos purkautuvasta korkeapaineisesta suojakaasusta  
raketin ajoaineen.  
2.  SULJE SUOJAKAASU AINA PÄÄVENTTIILISTÄ TYÖN PÄÄTYTTYÄ. 
Tämä auttaa suojakaasua kestämään kauemmin, mikäli putkistossa on pieni vuoto.  
Tämä on myös hyvä turvakäytäntö. Jos putki irtoaa, suojakaasu voisi täyttää tilan  
syrjäyttäen hengitysilmasta hapen. Argon on ilmaa raskaampaa ja se täyttää huoneen  
alhaalta alkaen.  Jos havaitset suuren suojakaasuvuodon, avaa huoneen kaikki ovet ja ikkunat.   

 

SUOJAKAASUSÄILIÖN JA SÄÄTIMEN ASENNUS 

Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 

 

1.  Varmista, että suojakaasusäiliö on kiinnitetty  
kunnolla kiinteään pisteeseen hitsaamisalueen lähellä.  

 

2.  Käännä säätimen valitsinta VASTAPÄIVÄÄN  

(suljettu) kunnes se on täysin ääriasennossa estäen 

linjan ylipaineen.  

 
3.  Kierrä kaasunsäädin suojakaasusäiliöön. 
 
4. Yhdistä kaasuputken toinen pää kaasunsäätimeen.   
 
5. Työnnä kaasuputken toinen pää teholähteen 
takaosan kaasuporttiin. Se pysähtyy kun liitos 
on täysin valmis. Nykäise putkea kevyesti  
tarkistaaksesi tiukan istuvuuden. 
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6.  Avaa kaasusäiliö hitaasti.  Valitsin oikealla          

pitäisi paineistaa ja valitsin oikealla pitäisi jäädä  
nollaan (kun säätimen valitsin on täysin  
ääriasennossa – katso vaihe 2).   
 
7. Käännä hitaasti säätimen valitsinta  
MYÖTÄPÄIVÄÄN kunnes kaasun painelukema  
on 7-10 psi. (Tämä säätää valitsimen, säätimen  
vasemmalla puolella.) 
 

MIKROSKOOPPIVARREN SÄÄDÖT 
 

SÄÄDÄ HITSAUSVARREN ASENTO 

Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 
 

1. Työnnä hitsausvarsi hitsausvarren pitimeen    
mikroskoopinpään alla ja sitten kiristä hitsausvarren  
pitimen nuppi. 
2. Löysää ruuveja hitsausvarren pitimen kummallakin  

puolella.  
3. Säädä hitsausvarsi 45 asteen kulmaan ja sitten  
kiristä ruuveja hieman juuri riittävästi pitämään  
hitsausvartta paikallaan 45 asteen kulmassa. 

4. Katsottaessa mikroskoopin läpi, siirrä hitsausvarren 
pidintä eteenpäin/taaksepäin kunnes hitsausvarren  
kärki on polttopisteesi keskellä. 
5. Nyt kiristä lujasti hitsausvarren pitimen ruuveja. 
 

SÄÄDÄ MIKROSKOOPIN TARKENNUS 

Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 
 

1. Käännä 1x 2x nuppia mikroskoopin suurennuksen   
säätämiseksi. *1x = 5x suurennus. 2x = 10x suurennus. 
 

2. Käännä suurempaa nuppia 1x 2x -nupin yläpuolella 
mikroskoopin tarkentamiseksi. 
 

 

Säädettäessä mikroskoopin polttopistettä, aseta sormi  
hitsauselektrodin alle auttamaan arvioimaan oikean  
tarkennuksen sijaintia.  Tarkenna mikroskooppia kunnes  
sormen ihokuvio on selvästi nähtävissä. 
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Tosivärin optinen LCD-suljin 
 

Sunstone Engineering on kehittänyt todella mullistavan optisen LCD-hitsaussuodattimen. 
True Color TM optinen LCD -suljinjärjestelmä tarjoaa Orion-käyttäjille esteettömän  
nelivärinäkymän hitsaustyökappaleesta ennen hitsaamista.  Hitsaamisen aikana Orion  
esitummentaa sulkimen tarjoten täydellisen silmien suojauksen. Silloinkin kun hitsausta  
ei tapahdu käyttäjän silmät ovat aina suojattuja haitalliselta UV- ja IR-säteilyltä tasoilla, 
jotka ylittävät tyypilliset turvavaatimukset.   

 

True Color TM optinen LCD-suljinjärjestelmä on suunniteltu erityisesti Orion i2 –saumatoimintoa  
varten.  Saumatoiminnossa Orion i2 säätää automaattisesti suodattimen tummuuden hitsaustehon 
mukaan tarjoten mukavan ja turvallisen näkymän hitsaustapahtumaan. Käyttäjä voi sitten katsoa 
hitsisulan virtausta hitsauksen tapahtuessa. Tämä näkyvyys antaa käyttäjän säätää elektrodin 
asentoa hitsaustapahtuman aikana saaden aikaan parhaan hitsaussauman joka kerta. 
 

Perehdy mikroskooppiin 
 

Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 

 

Orion-mikroskooppi on suunniteltu tarjoamaan suurinta visuaalista selkeyttä, silmien suojausta  

ja käytön helppoutta. Yksi haaste mikroskooppia käytettäessä on tottuminen työkappaleen  
tuomiseen hitsauselektrodille katsottaessa mikroskoopin läpi. Tämä on helppo haaste  
voitettavaksi. Aloittamiseksi, noudata näitä vaiheita hitsauslaitteen ollessa tauolla. 
*Hitsauslaitteen ollessa tauolla se ei hitsaa kun työkappale koskettaa elektrodia.  

 

1.  Tue kätesi pöytään ja sijoita työkappale hitsauselektrodin  

lähelle ennen mikroskooppiin katsomista. 

2.  Varmista, että polttopisteesi on elektrodin  

kärjessä. 

3.  Käytä hitaita, hallittuja liikkeitä.  

4.  Käsien tukeminen on avuksi ja käyttäessäsi  

vain sormia työkappaleen siirtämiseksi ylös 

elektrodille. 

5.  Sijoita työkappaleen pinta kohtisuoraan  

elektrodipisteeseen nähden. *Kuten mainittu, 

elektrodikärjen kulma työkappaleen pinnan  

suhteen on hyvin tärkeätä ja tulee tavaksi. 

6. Nyt harjoittele kevyttä kosketusta  

työkappaleella elektrodiin. *Muista noudattaa näitä vaiheita kun hitsauslaite on täydellisesti  

asennettu valmiina hitsaamisen aloittamiseksi. 
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Elektrodin asennus 
 

Orion-hitsauslaitteen mukana toimitetaan vakiona 0,5 mm:n elektrodin  

kiristysholkki ja (5) 0,5mm:n elektrodit; ja  1,0 mm elektrodin 
kiristysholkki ja (5) 1,0 mm elektrodit. 1,0 mm:n elektrodit ovat hyviä  
yleiselektrodeja kun taas 0,5 mm:n elektrodi on erinomainen hyvin  
pieniin projekteihin (alle 5 wattisekuntia energiaa).   

 
Hitsausvarren osat: 
1. Hitsausvarren kara     2. Kiristysholkki       3. Kiristysholkin hattu          4. Elektrodi    5. Hitsausvarren runko 

 

 

ASENNA VOLFRAMIELEKTRODI HITSAUSVARTEEN 

Noudata näitä vaiheita volframielektrodin asentamiseksi kunnollisesti. Katso videoesitys  

asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-resources/ 
 

1.  Poista hitsausvarren runko vetämällä se pois hitsausvarresta. 

2.  Löysää kiristysholkin hattua kääntämällä sitä vastapäivään.  

3.  Hitsauslaite toimitetaan 2:lla elektrodin kiristysholkilla. Toinen, johon sopii 0,5 mm:n  

     elektrodi ja toinen, johon sopii 1,0 mm:n elektrodi. Elektrodin hitsausvarsi toimitetaan  

     1,0 mm:n elektrodin kiristysholkki asennettuna.  

4.  Työnnä 1,0 mm:n elektrodi kiristysholkkiin.   

   a. Hitsausvarren rungon ympärillä on ura, joka auttaa mittaamaan elektrodin pituuden. 

   b. Sijoita hitsausvarren rungon pää ylös   

       kiristysholkin hattua vasten. 

   c. Varmista, että elektrodin kärki putoaa uran 

       väliin. (Hitsausvarren karasta ulos tulevan  

       elektrodin pitäisi näkyä 0.6 - 0.7in(1,5–2 cm).  

       Tämä antaa elektrodille tarpeeksi tilaa pistää ulos hitsausvarresta kun hitsausvarren runko 

       on asetettu takaisin hitsausvarteen.) 

5. Hitsausvarren karasta ulos pistävää elektrodia pitäisi näkyä 0.6 - 0.7in (1,5 – 2 cm). Tämä 

    antaa elektrodille tarpeeksi tilaa pistää ulos hitsausvarresta kun hitsausvarren runko on  

    asetettu takaisin hitsausvarteen.) 

6.  Lukitse elektrodi paikalleen kiristämällä  

     kiristysholkin hattua myötäpäivään. 

7.  Vaihda hitsausvarren runko työntämällä  

     sitä tiukasti kunnes tunnet  sen napsahtavan  

     takaisin paikalleen (elektrodin pitäisi näkyä  

     1/8 – 1/4in (3,75 – 6,75 mm) kun hitsausvarren runko on  

     napsahtanut takaisin paikalleen). 
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TYÖKAPPALE ELEKTRODIN PAINEESEEN 
Katso videoesitys asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-

resources/ 
 

Kosketa työkappaleella elektrodiin hyvin kevyellä paineella. Liian suuri paine aiheuttaa työkappaleen 

takertumisen elektrodiin  ja vuorostaan aiheuttaa elektrodin saastumisen (työkappaleen materiaalia 

elektrodissa). Tämä lyhentää aikaa, jolloin voit hitsata ennen elektrodin uudelleen teroitusta tai  

vaihtoa.  *Yleisenä peukalosääntönä suositamme juuri teroitettua elektrodia aina uutta  

työkappaletta hitsattaessa. 
 

MILLOIN TEROITTAA ELEKTRODIA 

On suositeltavaa, että käyttäjä kiinnittää erityistä huomiota elektrodin kuntoon.  Elektrodi, joka  

näyttää tummuneelta tai peittyneen edellisen hitsauksen jäämillä voi johtaa vaihtelevaan  

hitsaamiseen ja hitsauksessa huonoon syttymiseen.  Kun tämä tapahtuu, teroitat vain elektrodia 

mukana olevalla timanttilaikalla. Timanttilaikka voi olla kiinnitettynä joustavaan karaan tai Dremel-

työkaluun. Noudata näitä vaiheita elektrodin teroituksessa.  Katso videoesitys asennuksesta  

osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-resources/ 
 

1.  Poista elektrodi kokonaan hitsausvarresta. 

 

2.  Purista elektrodia peukalon ja keskisormen  

     välissä kärjen katsoessa sisäänpäin. 

 

3.  Käynnistä Dremel tai joustava kara, sitten pidä  

     sitä toisella kädellä. *Jos Dremel on vasemmassa 

     kädessä, sitten teroita elektrodia sillä puolella, 

     jossa timanttilaikka on kehosta kauimpana. 

     Jos Dremel on oikeassa kädessä, sitten teroita elektrodia sillä puolella, jossa timanttilaikka 

     on kehoa lähimpänä. Syynä tähän on pitää uurteisuus elektrodissa liikkumassa kohti  

     elektrodin kärkeä, ei poispäin. Tämä vaikuttaa hitsauksen laatuun ellei tehty kuten yllä  

     on selitetty. 

 

4.  Aseta elektrodi timanttilaikkaan 15-asteen kulmaan ja ala pyörittää elektrodia peukalolla  

     ja keskisormella. *Hyödyllinen tapa saada terävä elektrodi on työntää elektrodia alas 

     etusormellasi kääntäessäsi elektrodia peukalolla ja keskisormella.  Katso videota  

     verkkosivullamme lisäohjeeksi tästä menetelmästä. 

 

5. Kun elektrodi on terävä ja puhdas, sammuta Dremel ja työnnä elektrodi takaisin  

    hitsausvarteen kuten yllä on selvitetty. 

      *Katso Kappale 5 lisätietoa volframi-elektrodeista 
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MILLOIN LITISTÄÄ/TYLSYTTÄÄ ELEKTRODIA 
 

Työskenneltäessä hopean, kuparin ja muiden hyvin johtavien metallien kanssa energiatasoilla 
yli 20 ws, suositellaan elektrodin tylsyttämistä sen teroittamisen asemesta. Katso videoesitys 
asennuksesta osoitteessa http://www.orionwelders.com/resources/orion-i-series-resources/ 
 

1.  Irrota elektrodi kokonaan hitsausvarresta. 
 

2.  Purista elektrodia peukalon ja keskisormen välissä kärjen katsoessa sisäänpäin. 
 

3.  Käynnistä Dremel tai joustava kara, ja sitten pidä sitä toisella kädellä. 
     *Jos Dremel on vasemmassa kädessä, sitten teroita elektrodia sillä puolella, 

     jossa timanttilaikka on kehosta kauimpana. Jos Dremel oikeassa kädessä, 
     sitten teroita elektrodia sillä puolella, jossa timanttilaikka on kehoa lähimpänä. 
     Syynä tähän on pitää urat elektrodissa liikkumassa elektrodin kärkeä kohti, 
     ei poispäin. Tämä vaikuttaa hitsauksen laatuun, ellei tehty kuten yllä on selitetty. 
 

4.  Aseta elektrodi timanttilaikkaan 10-asteen kulmaan ja ala pyörittää elektrodia 
     peukalolla ja keskisormella. *Hyödyllinen tapa saada terävä elektrodi on työntää 

    elektrodia alas etusormellasi kääntäessäsi elektrodia peukalolla ja keskisormella.  
 

5. Kun elektrodi on terävä ja puhdas, käännä elektrodi 90-asteen kulmaan ja työnnä  
    se Dremeliä vasten tekemällä litteäksi/tylsyttämällä elektrodin kärjen.  
 

6. Kun elektrodissa on litteä/tylsytetty kärki, sammuta Dremel ja työnnä elektrodi  
    takaisin hitsausvarteen kuten yllä on selvitetty. 

 

Katso Orion Workbookista lisätietoa volframi-elektrodeista. 
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KAPPALE 2:  KÄYTTÄJÄN RAJAPINTA OSA 1 
Yhteenveto 
Tämä kappale korostaa Orion 200i2 käyttäjärajapinnan pääalueita ja optioita. 

OTSIKKOALUE 

Tämä jakso sisältää 4 päävälilehteä, metallit, pulssihitsaus-  

(Arc), liittäminen-  (Tack) ja videot–kuvakkeet ja 3 asetus 

välilehteä. 
 

Neljä välilehteä 

Nämä neljä välilehteä sisältävät ominaisuuksia ja asetuksia 

erityisille näkymille. Katsomme kutakin välilehteä yksityis-

kohtaisemmin tässä kappaleessa. 

Talletus-kuvake 

Talletus-kuvake antaa käyttäjien luoda mukautetun profiilin 

perustuen arvoihin, jotka on esitetty i2:n näytöllä. Käyttäjät 

voivat luoda jopa 30 mukautettua profiilia.  

Lataus-kuvake 

Lataus-kuvake antaa käyttäjien valita nämä esitalletetut mukautetut profiilit ja  

käyttää niitä uudelleen yhden näppäimen kosketuksella.  
 

Asetukset -kuvake 

Asetukset -kuvake avaa ikkunan säätääkseen useita järjestelmäasetuksia kuten: audio- ja  

visuaaliset signaalit, layout- optiot ja järjestelmämuisti. 
 

AALTOMUODON KÄYRÄSTÖALUE 

Tällä alueella, käyttäjällä on täysi ennakkokuva tämänhetkisistä hitsausasetuksista ja  

hän voi katsoa tarkasti mitä tapahtuu kussakin hitsauksessa.  
 

Esitetty aaltomuoto muuttuu perustuen käyttäjän valitsemiin ohjausasetuksiin. 
 

Käyrän vasemman sivun mukaan, numeroitu asteikko muuttuu kun hitsausenergiaa  

lisätään tai vähennetään. Huomaat myös, että hitsausaikaa edustaa näytetty pituusmitta  

käyrän pohjassa. Nämä asetukset näyttävät mitä tapahtuu hitsauksen aikana. 
 

Yläoikeassa nurkassa, näytetään hitsauksen koon likiarvo 

perustuen tämänhetkisiin asetuksiin. Tämä auttaa käyttäjiä 

saamaan näkyvää tietoa asettaessaan teho- ja muita para-

metrejä. Lopuksi, tämän jakson alaoikeassa osassa, on lue- 

teltu kaikki tämänhetkiset käytössä olevat toiminnot erillisin 

asetuksin. Uudelleen, tämä jakso luettelee kaikki hitsauslait- 

teen tosiaikaiset tiedot yhdessä paikassa antaen käyttäjälle 

yleiskuvan kaikista tämänhetkisen hitsaamisen asetuksista. 
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OHJAUSALUE 

Tämä jakso sisältää erilaisia ohjaimia mukauttamaan i2:n asetukset hitsauksen 

ulostuloon. 

METALLIT VALIKKO – OHJAUSALUE 
    Tämän osio on luotu helpottamaan käyttäjää 

    oppimaan pulssihitsausta tai jos et ole varma  

mitä parametrejä pitaisi käyttää. 

            
    Metallit 

Ensimmäiseksi yksinkertaisesti valitse metalli  
jota tulet pulssihitsaamaan. Jokainen metalli  
on jo esi-ohjelmoitu, parhaaksi katsomallamme 
hitsaus-arvoilla kyseiselle metallille. *Mikäli  
hitsaat kahta erimateriaalia, suosittelemme  
että käytät aloituksessa tehdasaloitusasetuksia. 

Paina näytöstä ”reset button” ohjausalueelta  
ladataksesi nämä arvot. 
 

 

   Power Control 

   Tämä pyöreä valitsin ohjaa ja valitsee käytettävän hitsausenergian tai hitsaustehon  
   määrän perustuen valittuun aaltomuotoon. 
 

   Käyttäjät voivat koskea tai siirtyä ympyränmuotoista reittiä hitsausenergian  
   säätämiseksi ja asettamiseksi. 
   Huomaa, että valitsimen ohjaimet ovat epälineaarisia — tämä antaa käyttäjille  
   suurempaa hienostuneisuutta ja hallintaa valittaessa alemman tason asetuksia.  
   Tämä tarkoittaa, hitsattaessa klassisella aaltomuodolla, valitsimen ensimmäiset  
   25 % edustaa 0,01 – 3,0 Joulea; seuraavat 25 % edustaa 3,01 – 17,5 Joulea, 
   kolmas 25 % edustaa 17,6-86 Joulea, ja loput  25 % edustaa 86-200 Joulea. 
 

   Lisäksi, käyttäjät voivat syöttää hitsausenergia-asetukset numeronäppäimistöllä. 
 
   Numeronäppäimistöön pääsemiseksi, napauta hitsausenergianumeroita  
   valitsimen sisäpuolella. Tämä antaa käyttäjien päästä suoraan tarkasti haluttuihin 
   hitsausenergia-arvoihin. Kun numeerinen arvo on syötetty, napauta OK arvon  
   asettamiseksi ja numeronäppäimistöstä poistumiseksi. 
 

   Joko käytettäessä tehonhallintavalitsinta nopeutta varten tai numeronäppäimistöä  
   tarkkuutta varten, i2 antaa sinun valita miten nämä arvot syötetään. 
 

   Play/Pause 

   Painaessasi Play/Pause ikonia ja sen muuttuessa ”vihreäksi” on laite valmis tekemään hitsauksia  
   ja kuin Play/Pause ikoni on ”valkoinen” on käyttö estetty.   
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   Trigger Options 
   Touch Detect – laite suorittaa hitsauksen heti kun kosketus maadoitettuun työkappaleeseen  

   tapahtuu elektrodin toimesta. (maadoitettu – negatiivinen johdollinen puristin kiinnitetty 

   kappaleeseen). 

   Foot Pedal – laite suorittaa hitsauksen heti kuin kosketus maadoitettuun työkappaleeseen  

   tapahtuu. ( HUOMIOI että kappale on kiinni elektrodissa, muuten saattaa syntyä suuri valokaari 

   kappaleiden välille!) 

 

HITSAUS (ARC TAB) - OHJAUSALUE 
 

Tämä osio sisältää eri ohjaustapoja säätääksesi 
200i² laitteen hitsausarvoja.  

 

Power Control 

Tämä pyöreä valitsin ohjaa ja valitsee käytettä- 
vän hitsausenergian tai hitsaustehon määrän 
perustuen valittuun aaltomuotoon. 
 

Käyttäjät voivat koskea tai siirtyä ympyrän-
muotoista reittiä hitsausenergian säätämiseksi  
ja asettamiseksi. 
 

Huomaa, että valitsimen ohjaimet ovat epä-
lineaarisia — tämä antaa käyttäjille suurempaa 
hienostuneisuutta ja hallintaa valittaessa  
alemman tason asetuksia. Tämä tarkoittaa, 
hitsattaessa klassisella aaltomuodolla, valitsimen 
ensimmäiset    25 % edustaa 0,01 – 3,0 Joulea; 

seuraavat 25 % edustaa 3,01 – 17,5 Joulea, kolmas 25 % edustaa 17,6-86 Joulea, ja loput  25 %   
edustaa 86-200 Joulea. 
 
Lisäksi käyttäjät voivat syöttää hitsausenergian asetuksia numeronäppäimistön kautta. Pääset 

numeronäppäimistöön, kun kosketat hitsausenergian voimakkuutta säätöympyrän sisällä. Näin 

käyttäjät voivat suoraan syöttää tarkan, halutun hitsausenergia-arvon. Kun numeerinen arvo on 

syötetty, napauta OK, arvo asettuu ja poistuu numeronäppäimistöstä. 
 

AALTOMUODOT 
 
Aaltomuodon valinnat määrittävät ja ohjaavat miten energia vapautetaan kun hitsaukset tehdään. 

 

Klassinen 
 
Klassinen aaltomuoto on oletusaaltomuoto hitsaukselle kaikissa Orion-hitsauslaitteissa. 
Sillä on suuri huippuvirta, joka on energiatason huippu, ja jota seuraa kaareva purkausluiska. 
Kaareva purkausluiska antaa hitsauspisteiden jäähtyä vähemmillä sisäisillä jännityksillä ja ilman 
pintaväreilyjä. Klassisilla hitsauksilla on tyypillisesti sileämpi pinta kuin muilla aaltomuodoilla. 
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Kolmio 
Kolmio-aaltomuoto on uusi optio saatavilla vain i2:ssa. Kolmio-aaltomuoto on samanlainen kuin  
klassisen aaltomuodon kyky tehdä sileitä ja yhtenäisiä hitsaustuloksia. 
 

Eräs kolmio-aaltomuodon tärkein etu on kyky asettaa huippu ja pituus itsenäisesti. 
Toisinsanoin, hitsaus voisi olla hyvin korkea huippu ja hyvin lyhyt aika, tai hyvin matala  
huippu hyvin lyhyellä ajalla, tai näiden kahden parametrin kaikilla muilla yhdistelmillä. 
 
Kolmio-aaltomuodon hitsausteho menee aina nollaksi. Vertailussa, hitsausajan säätö  
klassisella aaltomuodolla ollakseen lyhyempi, ei takaa, että hitsausenergia purkautuu  
nollaksi. Sen sijaan, energia yksinkertaisesti katkaistaan eikä sen anneta purkautua  
kokonaan. 
 

Neliö 
 
Neliö-aaltomuoto, kuten kolmio-aaltomuoto, on myös uusi optio, saatavilla vain i2:ssa 
Tällä uudella aaltomuodolla on joitakin melko ainutlaatuisia ja hyödyllisiä ominaisuuksia. 
Kuten kolmio-aaltomuoto, neliö-aaltomuoto antaa käyttäjien säätää huipun ja pituuden  
itsenäisesti. 
 

Uudelleen, käyttäjä voi valita neliö-aaltomuodon siten, että hitsauksella voisi olla hyvin  
korkeahuippu ja hyvin lyhytaika tai hyvin matala huippu hyvin lyhyellä ajalla tai näiden kahden 
parametrin kaikilla muilla yhdistelmillä. Tämän aaltomuodon ero, verrattuna klassiseen ja 
kolmio-aaltoon on tehon jyrkkyys kunkin hitsauksen alussa ja lopussa. 
 
Neliö-aaltomuoto jäljittelee läheisesti tyypillisen laser-hitsauslaitteen hitsausulostuloa.  

 

SYTYTYS 
 

Sytytysoptiot ohjaavat elektrodikärkien asentoa hetkellä, jolloin energia vapautetaan. 
 

Standardi 
Standardisytytysoptiossa, energian purkaus tapahtuu suunnilleen samassa ajassa kuin  
kärki irtoaa työkappaleen pinnasta. Koska elektrodi on työkappaleen lähellä kun hitsiä  
muodostetaan, on helpompaa saada hitsaus kaikkiin pintoihin tai kulmiin. 
 
Tämä aaltomuoto tarjoaa eniten tarkkuutta, mutta vaatii käyttäjää pitämään työkappaletta 
tukevasti elektrodin alla. Tämä aaltomuoto on täydellinen metallityypeille, jotka eivät vaadi 
esikuumennusvaihetta hitsauksen aikana. Koska elektrodi on lähempänä työkappaletta,  
elektrodi voi tylsyä nopeammin. 

 

Standard+ 
Standard+:ssa, energiapurkaus tapahtuu hyvin sen jälkeen kun elektrodin kärki nousee irti 
työkappaleen pinnasta. Kuten Standard optio, Standard+ sisältää esikuumennus-toiminnon  
ennen varsinaista hitsausta.  

 

Tänä aikana, hyvin pieni energiamäärä virtaa elektrodin ja työkappaleen läpi. Tämä volframi- 
elektrodin esikuumennus auttaa luomaan tehokkaamman hitsausalueen valmisteltaessa varsinaista 
hitsausta. 
Standard+ -sytytys auttaa tarjoamaan paremman hitsauskoostumuksen sallimalla enemmän  
vaihtelua kosketuspaineessa ennen hitsaustapahtumaa.  
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HERÄTE 
 

Hitsauksen aikana, korkeataajuinen heräteominaisuus voi olla käytössä parantamassa 
hitsausrakennetta ja lujuutta. Lisäenergiaa lisätään hitsaukseen mikroenergiapurskahduksina.  
Nämä energiapurskahdukset tapahtuvat jopa 600 kertaa sekunnissa. Herätteen käyttö voi  
tuottaa kuuluvan, korkea-taajuista “ping”-ääntä. 

 
None 
Valittaessa “None”, hitsaukseen ei lisätä herätettä. Tämä on vakiotyyppinen  
hitsipurkauskäyrä sileällä kaltevuudella.  

 
Sloped 
Tasoituksellinen (vino) heräte-optio tarjoaa matalia herätetasoja. Sillä on minimaalinen  
vaikutus pisteenkoon muodostumiseen ja tarkkuuteen, mutta tuottaa lisää  
varsinaista tunkeutumaa/porautumista ja parantunutta hitsauslujuutta. 

 
Jatkuva 
Jatkuva optio tarjoaa herätteen korkeaa tasoa parantuneelle hitsauspisteen lujuudelle  
joillakin metalleilla. Heräte-energian korkeat tasot vaikuttavat pistekokoon tässä optiossa  
käytetyn ylimääräisen energian takia. Heräte-energian tämän lisäyksen kompensoimiseksi,  
on suositeltavaa alentaa hieman yleistä hitsausenergiaa käytettäessä tätä optiota. 

 

PITUUS 
 

Pituus säätää ajan määrää, jolla energia purkautuu hitsauslaitteesta. Oletuksena, pituus  
säätyy automaattisesti ja muuttuu käyttäjän säätäessä tehovalitsinta. 
 
Pituuden lisääminen tai väheneminen antaa enemmän tai vähemmän kokonaishitsausenergiaa  
ja muuttaa hitsauspisteiden kokoa ja varsinaista tunkeutumaa/porautumista. 

 

PLAY/ PAUSE, UNDO JA RESET OPTIOT 
 

Toimi/keskeytä, Kumoa ja Palauta ovat optiojakson toimintoja. 
 

Toimi/keskeytä 
Painamalla Toimi/keskeytä -kuvaketta, vaihdellaan toimi ja keskeytä välillä. Jos Toimi-kuvake  
on vihreä, hitsauslaite pystyy tekemään hitsaukset aina kun kosketus on olemassa osa  
yhdistettynä positiiviseen hauenleukaan ja elektrodiin. Tauolla (valkoinen Toimi-kuvake),  
käyttäjä voi tehdä säädöt kaikkiin asetuksiin, joita ei voida hitsata, kunnes Toimi/keskeytä  
-näppäintä painetaan ja näyttää vihreätä. 
 

Kumoa 
Kumoa-kuvake antaa käyttäjän palata takaisin edeltävän viiden näyttökuvan kautta.  
Tämä on hyödyllistä kun muutos on tehty vahingossa. 
 

Palauta 
Lopuksi, Palauta-kuvake nollaa kaikki muuttujat ja parametrit näytössä takaisin  
tehtaan oletusasetuksiin. 
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KÄYNNISTYSOPTIOT 
 

Nämä asetukset sallivat käyttäjän valita miten hitsaukset kytkeytyvät. Optiot ovat: 
Kosketa Tunnista tai Poljin.  
 

Kosketa Tunnista 
Kosketa Tunnista -optiossa, hitsauslaite aloittaa hitsausprosessin aina kun maadoitettu  
työkappale tekee kosketuksen elektrodiin. 
 

Poljin 
Kun Poljin valitaan, hitsauslaite vain aloittaa maadoitetun työkappaleen hitsauksen  
kun Poljinta painetaan. 

 

HITSAUSNOPEUS 
 

 i2:llä on kolme optiota valittavana hallinnasta miten nopeasti hitsaukset tapahtuvat. 
 

Yksipalo-toiminta 
Yksipalo-toiminnassa, i2 -hitsauslaite käy läpi noudatettavat vaiheet aina kun hitsausta aloitetaan:  

 
1. Argon-kaasun esivirtaus  2. Hitsausenergia vapautetaan 
3. Suljin sulkeutuu   4. Elektrodi vetäytyy takaisin 
5. Kaari muodostuu   6. Hitsaus valmistuu 
7. Energia suljetaan   8. Suljin avautuu 
9. Kärki palautuu  10. Ja kaasu suljetaan 

 

Toinen hitsaus toistaa tämän koko prosessin. 
 
Nopea hitsaustapa 
Nopeassa hitsauksessa, hitsauslaite pystyy nopeuttamaan hitsausta eliminoimalla joitakin  
yksihitsaus-tavan toimintoja. Ensisijaisesti, kaasu jää valmiiksi kunnes seuraava hitsaus  
aloitetaan. Elektrodi pystyy perääntymään, tekemään hitsauksen, ja palaamaan, ja jos  
se tekee kosketuksen työkappaleen kanssa, se perääntyy heti tehdäkseen toisen hitsauksen.  
 
Rapid Fire mahdollistaa 1-4 hitsausta sekunnissa. Ohjain ilmestyy Rapid Fire -näppäimen  
yläpuolelle, antaen käyttäjien valita hitsausnopeuden. 
 

Sauma-toiminto 
Sunstone Engineering Team on luonut tämän uuden ja mullistavan ominaisuuden ja  
se on saatavilla ainoastaan i2:ssa. Sauma-aaltomuoto toimii pulssikaari- ja mikro- TIG  
-hitsauksen yhdistelmänä. Kun hitsaus on aloitettu, elektrodi perääntyy ja tuottaa pienen  
apukaaren, joka palaa koko hitsauksen ajan.  Apukaaren jäädessä toimintaan, yksittäiset  
pulssit tapahtuvat jopa 30 hitsauksen nopeudella sekunnissa. Sauma-aaltomuotoa voidaan  
käyttää myös vaikeasti hitsattavien osien esikuumennukseen, nostamaan tiettyjen metallien 
lämpötilaa, ja parantamaan huomattavasti hitsausominaisuuksia. 
 

Tämä aaltomuoto sallii jatkuvasauma-hitsaukset, ja se on tehokas parannettaessa muotoja ja 
metalleja, joilla on taipumusta kuumasäröilyyn. Parhaiden tulosten saamiseksi käyttäjien  
tarvitsee säilyttää läheinen, pysyvä etäisyys työkappaleen ja elektrodin välillä.  Huomaa,  
että tässä aaltomuodossa työkappale tulee kuumaksi!  Nahkakäsineitä suositellaan mielellään 
estämään sormipalovammat hitsattaessa. 
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EHDOTETUT KÄYTÖT: 
 

a. Kaikkialla, missä jatkuvaa saumaa tarvitaan tehtäväksi, esimerkiksi; viistopinnan  
    hitsaaminen takalevyyn, tai reiän avartamisen aikana 
b. Suurissa osissa, joissa kuumahalkeilu on ongelma 

c. Ylimääräisen materiaalin tasoitus liitoksissa, joissa täyteainetta on käytetty 
d. Hitsausosien esikuumennukseen; usein metalli, jota on kuumennettu korkeampiin  
    lämpötiloihin omaa paremman hitsausliitoksen tunkeutuman, pintaviimeistelyn jne. 

 

SAUMA-AALTOMUODON VIHJEET JA NIKSIT 
 

-  Aloita pienellä. Aina aloita pienellä ja lisää tehoa. Kehitä “tunto” teholle, joka sisältyy  
   Sauma-aaltomuotoasetukseesi hitsaamalla jätepalaa. Testattuasi asetuksesi siirry  
   lopulliseen työkappaleeseen.   

-  Kun hitsauselektrodi on kuuma se toimii saumatoiminnossa helpommin. 
-  Jos sauman aaltomuoto ei sytytä kunnolla elektrodisi on todennäköisesti saastunut. 
   Puhdas elektrodi tuottaa hitsaukset helpommin 
-  Suoja-kaasusuojaus sauman hitsauksessa on hyvin tärkeätä.  Harjoittelusi aikana,  

   kokeile kaasuasetuksia ja elektrodietäisyyksiä nähdäksesi mikä tuottaa puhtaimpia  
   ja kiiltävimpiä hitsaus tuloksia.  
-  Suurissa hitsauksissa, hitsausvarren peruutusetäisyys tarjoaa hyviä hitsauksia. 
   Kokeile ja säilytä tämä etäisyys hitsauksen aikana. Katso kuvio alla. 

-  Pienissä hitsauksissa, käyttäjä voi tarvita tuoda elektrodia lähemmäksi  
   hitsauspintaa hitsaustapahtuman aikana. Katso kuvio alla 
- Harjoittele, harjoittele, harjoittele! 

 

TURVALLISUUS 
 

Varmista aina, että silmäsi ja katselijoittesi silmät on suojattu (kaikki jotka voivat altistua 
hitsauskaaren valolle). Sauma-toiminnon suuremman hitsauspituuden ja hitsausleimahdusten 
suuren voimakkuuden takia, on tärkeätä olla koskaan katsomatta suoraan hitsausvalokaarta. 
Katso aina hitsausvalokaarta Orionin hitsaussuojuksen kautta tai muilla turvahyväksytyillä 
hitsaussuotimilla (minimitummuusarvo 10 pakollinen). 
 

Sauma-aaltomuoto-hitsaukset kestävät yli 1-2 sekuntia, käyttö kuivana, suositeltavia ovat  
ehjät suojakäsineet, nahkakäsineet etusijalla.  Käsineet auttavat estämään sormien  
palovammoja työkappale voi tulla poikkeuksellisen kuumaksi.  Harkitse työpalan kiinni pitämistä 
muilla metallityökaluilla odottaessasi osan lämpötilojen kohoavan. 
 

Koska hitsauskaari tuottaa hyvin kirkkaan hitsauspisteen, ja tuottaa UV-säteilyä, käytä  
paksumpaa vaatetusta, joka peittää mahdollisimman paljon ihoa estäen “auringonpolttamia” 
pitkäaikaisissa hitsausaltistuksissa. Paksu vaatetus tai nahkainen esiliina voi yksinkertaistaa 
tätä suojaamista.  Kiinnitä erityistä huomiota kaulaasi ja leukaperiin koska näitä alueita  
tyypillisesti ei ole suojattu ja ne ovat altistumassa hitsauskaaren valolle. 
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SAUMATOIMINTO, EDISTYNEEN KÄYTTÄJÄN NÄYTTÖ 
  

OPTINEN LCD SULKIMEN TUMMUUDEN LIUKUSÄÄDIN 
Orion i2 valitsee automaattisesti tarkoituksenmukaisen 
suodattimen tummuuden saumatoiminnossa perustuen  
valittuihin hitsausasetuksiin. Tämä auttaa käyttäjää 
harjoittelemaan Saumahitsaussuodattimen kirkkautta, joka 
tuntuu mukavana heidän silmissään. 

 

Kuitenkin, jos käyttäjästä tuntuu, että LCD-suljin on liian 
tumma tai liian kirkas hitsaamisen aikana, tummuuden 
liukusäädin antaa säätää tummuutta helposti ylös tai alas  
mielen mukaan. Orion i2 jatkaa suodattimen säätämistä  

kutakin ainutlaatuista asetusta varten, mieltymykseesi perustuen. Asennetut turvatoimenpiteet 
eivät salli käyttäjän muuttaa tummuutta/kirkkautta vaaralliselle tasolle (esim. liian kirkkaaksi). 
 

HITSAUSPITUUDEN LIUKUSÄÄDIN 
Saumatoiminnossa, hitsauspituuden liukusäädin muuttaa automaattisesti suurinta arvoaan 
taatakseen, että kunkin sauman hitsaus tapahtuu valitulla tehoasetuksella. Esimerkiksi; jos 

hitsausteho suorakaideaallolle on asetettu arvoon 4 kW, ja hitsaukset sekunnissa on asetettu  
arvoon 25, hitsauslaite sallii vain hitsausajan, joka antaa järjestelmän kuormittua täysin ja tarjota 
identtiset hitsaukset saumajakson aikana. Käyttäjä voi vähentää aikaa pienempiin arvoihin kuin  
suurin sallittu aika, haluttaessa. Tämä automaattinen ajansäätö voidaan poistaa, poistamalla merkki 

vaihtelun merkkiruudusta “Säädä maksimi pituus antamalla tasaiset hitsaukset saumahitsausten 
aikana”. Kun automaattinen hitsausajansäätö on poistettu käytöstä, käyttäjä voi luoda tilanteita, 
joissa ensimmäiset hitsaukset ovat laajempia kuin lopullinen hitsaus. Tämä ero syntyy johtuen 
riittämättömästä kuormitusajasta hitsauksen ja menetetyn hitsausenergian välillä ennen seuraavan 

hitsauksen tapahtumista. 
 

HITSAUSTEN LUKUMÄÄRÄ -SÄÄDIN TAI KOKONAISHITSAUSAIKA -SÄÄDIN 
Näitä kahta säädintä vaihdellaan laittamalla merkki tai poistamalla merkki “Näytä hitsausten 
kokonaislukumäärä” -merkkiruudusta. Kun Kokonaishitsausaika -säädin on aktivoitu, käyttäjä  
valitsee kokonaisajan, jolla he haluaisivat saumahitsauksen tapahtuvan.  Hitsauslaite sovittaa 
hitsausten lukumäärän tähän aikaan perustuen valittuun hitsausarvoon (hitsausta sekunnissa  

-säädin). Kun kokonaishitsausten lukumäärä -säädin on aktiivinen, näyttöön tulee suurin hitsaus 
-ten lukumäärä, joka voi sopia hitsauslaitteen suurimpaan sallittavaan saumahitsausaikaan. 
Käytön kussakin aaltomuodossa, käyttäjän pitäisi olla varovainen asetusta valitessaan. Aloita  
pienillä sauma-ajoilla, tai hitsausten pienellä kokonaislukumäärällä, kunnes tunto on kehittynyt 
miten paljon tehoa hitsaaminen vaatii työkappaleeseen. Tämän säätimen oletusasetuksena on 
säätää kokonaishitsausaikaa. Kokonaishitsausajan säädin pitää oletuksena kahden sekunnin toisio-
purskahduksia. Huomaa myös, että hitsaaminen voidaan aina keskeyttää poljinta käyttämällä. 
Jos saumahitsaus aloitettiin Poljin-laukaisu -tavalla, käyttäjä voi vain vapauttaa polkimen keskeyt-
tääkseen hitsauksen. Jos hitsaus aloitettiin automaattisella laukaisutoiminnolla, käyttäjä voi poljinta 
alas painamalla pysäyttää hitsaamisen. 
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HITSAUKSIA PER SEKUNTI -SÄÄDIN 
 

Tämä säädin muuttaa hitsaamisen nopeutta, josta käyttäjä voi valita 0 - 30 hitsausta  
sekunnissa. Nolla hitsausta sekunnissa -asetus voi olla käytössä työkappaleen  
esikuumennuksessa, kuten mainittu aikaisemmin. Esikuumennettaessa osaa, valitse kohta, 
jossa ei ole pieniä ominaisuuksia (sakaroita jne.) koska nämä voivat mahdollisesti sulaa. 
Tätä käytön esikuumennuksen aaltomuotoa voidaan käyttää myös tuottamaan hyvin  
heikkovirtaista saumahitsausta määritellylle hitsausajalle. 
 

Tämä voi olla hyödyllistä hyvin pienissä hitsausliitoksissa ja hyvin ohuissa materiaaleissa. 
Silloinkin kun hitsaukset per sekunnissa -säädin on asetettu arvoihin yli yhden, taustakaari  
syntyy hitsaus-tapahtuman aikana. Sauma -hitsauksessa hyvin pieniä osia voi vaatia lisää  
kuumuuden alentamista estäen niitä sulamasta ei-toivotulla tavalla. Pienille osille  
suositellaan, että käytät lyhyitä saumahitsausaikoja. 
 

TEHO  
 

Kehittyneen käyttäjän saumahitsaus näytössä oleva teho-nuppi, toimii kuten  
aikaisemmin on kerrottu. 
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LIITTÄMINEN (TACK TAB) - OHJAUSALUE 
   Liittäminen- näytönsäätimet yhdistämistapahtumaa varten. 

Tätä liittämistoimintoa käytetään tyypillisesti kappaleiden 
väliaikaista liittämis-/yhdistämistä varten. Käyttäjä käyttää 
tätä yleensä työkappaleiden yhdistämistä varten ennen 
pulssihitsaustoiminto. Tämä kappaleiden liittämistoiminto  
antaa käyttäjälle mahdollisuuden vahvistaa / tarkistaa, että 
kappaleet ovat yhdistetty juuri oikein ennen lopullista 
pulssikaarihitsausta. Tällä liittämistoiminnolla voidaan tehdä 
myös pysyviä liitoksia, kunhan käytetään korkeaa energia- 
tasoa ja liitettävät kappaleet eivät ole liian paksuja.  
Tämä ”Silloitushitsaukseksi” kutsuttu toiminto ei toimi resistii-
visillä metalleja kuten hopealla, tai korkean karaatin kullalla. 

 
 

 

Power Control 

Tämä pyöreä valitsin ohjaa ja valitsee käytettävän hitsausenergian tai hitsaustehon määrän. 
Käyttäjät voivat painamalla tai liuttamalla valita halutun energia määrän. Lisäksi käyttäjät voivat 
syöttää hitsausenergian asetuksia numeronäppäimistön kautta. Pääset numeronäppäimistöön, kun 
kosketat hitsausenergian voimakkuutta säätöympyrän sisällä. Näin käyttäjät voivat suoraan syöttää 
tarkan, halutun hitsausenergia-arvon. Kun numeerinen arvo on syötetty, napauta OK, arvo asettuu  
ja poistuu numeronäppäimistöstä. 

 

Quick Power Settings - Nopeat Power asetukset 

 Nopeaan voiman säätöön, valitse yksi kolmesta energiatasosta: Alhainen, Medium ja Korkea. 
  

Pre-Weld Delay - Esihitsaus hidastusasetukset 
 Näillä säätimillä voit valita hidastusajan ennen hitsaustapahtumaa: Lyhyt, Medium ja Pitkä. 

 

Trigger Type - Käynnistysvaihtoehdot 
Nämä asetukset sallivat käyttäjän valita miten hitsaukset kytkeytyvät. Optiot ovat: 
Kosketa Tunnista tai Poljin.  

 

Kosketa Tunnista 
Kosketa Tunnista -optiossa, hitsauslaite aloittaa hitsausprosessin aina kun maadoitettu  
työkappale tekee kosketuksen elektrodiin. 

 

Poljin 
Kun Poljin valitaan, hitsauslaite vain aloittaa maadoitetun työkappaleen hitsauksen kun  
poljinta painetaan. 
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VIDEO - OHJAUSALUE 

 
 
Tämä Video-ohjausalue vie käyttäjän meidän 
opetus- ja mallivideoiden pariin. 
 
Tämä on kuin olisi YouTube sivu omassa Orion 
laitteessasi. Katso tästä erilaisia hitsaustapa 
vinkkejä ja niksejä.  
 
Sinun täytyy vain valita video listalta, näytön 
vasemmalta puolelta. 

 
 
 
 
 
 
 

LATAA - OHJAUSALUE 
 

Kosketa Lataa-painiketta ja avaa aiemmin 

tallennettuja hitsausparametriä. Tämän 

ominaisuuden avulla käyttäjät voivat valita 

luettelosta aiemmin tallennettuja hitsausarvoja  

ja yksinkertaisesti selata ja koskettaa haluttua 

aiemmin tallennettua hitsausparametriä ja näin 

valiten sen. *Valinnan jälkeen muista tarkistaa 

haluttu hit-sauspisteen koko, ennen kuin alat 

pulssihitsaamaan uusia työkappaletta. Muista 

koskettaa "Reset"-painiketta ennen kuin alat 

hitsauta uutta työkappaletta, joka edellyttää 

eri parametreja. 
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TALLENNA - OHJAUSALUE 
  

Kosketa Tallenna-painiketta luodaksesi  

mukautetun hitsausparametrin. 
 

Tämä toiminto tallentaa kaikki sen hetkiset  

hitsausparametrit jotka ovat nähtävissä  

Hitsaus-ohjausalueella (Arc Screen). 

Kun painat Tallenna-painiketta, toimi seuraavasti: 
 

1. Kirjoita nimi uudelle asetukselle tai valitse 

olemassa olevista tallennetuista asetuksista 

vasemmalla puolella ja se korvataan se 

nykyisellä asetuksella. 
 

2. Aseta lisäksi ns. muistilappu, johon voit kir- 

joittaa kaiken jota haluat muistaa kyseisistä  

arvoista, kappaleille joille tarkoitettu jne. (kaikki joka olisi hyödyllistä muistaa, kuin palaat tähän 

mukautettuun asetukseen.) 
 
 

ASETUKSET - OHJAUSALUE 
 
Tämä asetukset – ohjausalue antaa käyttäjälle mahdollisuuden muuttaa järjestelmäasetuksia. 

 
 

LIITTYMÄ – OHJAUSALUE 
 

Täältä käyttäjät voivat säätää: 
- Äänenvoimakkuutta 
- Mikroskoopin kirkkautta  
- Logon kirkkautta  
- Näytön kirkkautta 
Yksinkertaisesti liu'uta sormea vasemmalle ja 
oikealle liukupalkista ja muuta näitä asetuksia.  
 

Kieli Painike - Kosketa Kieli pudotusvalikosta ja 
valitse haluamasi kieli. 
 

Teema Painike - Kosketa Teema pudotusvalikosta 
ja valitse haluamasi näytön väri. 

     

Tehonsäätöpyörä - Valitse säätimen paikka 
näytöllä vasemmalle tai oikealle. 
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KAASU – OHJAUSALUE 
 

Kaasu – ohjausalueen avulla käyttäjät voivat  

vaihtaa oletuksena kaasun virtausasetuksia ja 

säätää kaasun virtauksen käyttäytymistä. 
 

Pre-flow Delay - Antaa käyttäjien hallita  

määrää, jolla suojakaasua vapautetaan ennen  

kuin hitsaus tapahtuu.  

Esivirtaus viivettä voidaan käyttää, jotta  

täydellinen tila saadaan kaasulle ja täten hyvä 

suojaus hitsauspaikalle. Tätä voidaan käyttää 

sovelluksissa, jotka edellyttävät, että elektrodin 

kärki on Stylus Hull aukkosta ulompana / 

kauempana kuin normaalisti.  

Esivirtaus viive voidaan vaihtoehtoisesti lyhentää 

sovelluksille, jotka ovat lyhyen matkan päässä elektrodin kärjestä. * On suositeltavaa käyttää 

oletusasetuksia kaikille muille sovellutuksille. 
 

Post-flow Delay - avulla käyttäjät voivat olla hallita määrää, jolla suojakaasuvirtaa 

hitsaustapahtuman jälkeen. Materiaalit, jotka jähmettyvät nopeasti ei tarvitse järjestelmän  

ylläpitämää suojakaasuympäristöä niin kauan, kun taas materiaaleja, jotka pysyvät sulana  

pidempään voivat vaatia pidemmän, hitsauksen jälkeisen virtauksen, joten viive säilyttää hyvän 

suojakaasusuojauksen hitsauspaikan ympärillä. 
 

Purge – Tämä painike lähettää laukaus/purkauksen suojakaasua järjestelmän läpi. Tätä käyte- 

tään testaamaan kaasun virtaamaa järjestelmän läpi oikein, tarkistaa painetta ja tyhjentää 

samalla kaasuletkun hapesta, joka olisi mahdollisesti päässyt hitsaustapahtumien välillä. 
 

AJOITUS – OHJAUSALUE  

 

Tämän Ajoitus-ohjausalueen avulla käyttäjät voivat 

valvoa käytetyn ajan määrä eri hitsausarvoilla. 
 

Time Between Welds - Tämä asettaa vähimmäis- 

tai maksimiaikaa hitsausten välillä. 
 

Pre-Weld Delay - Tällä säädetään viiveaikaa siitä 

hetkestä alkaen kuin hitsaus aloitetaan (joko puris-

tamalla jalkapedaalia tai koskettaa työkappaleella 

elektrodia) ja tapahtuu. Mitä lyhyempi aika hit-

sauksen viiveajaksi on valittu sitä nopeammin pro-

sessi tapahtuu. Pidempi aika aiheuttaa sen että 
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hitsaus viivästyy huomattavasti ennen hitsaustapahtumaa. Joten kun muita tekijöitä lisätään tähän 

viiveeseen, voidaan vaikuttaa kaasun ja hitsauksen energian vapautumisen, kokonaisaikaan. 

(eli kaasu viiveasetuksia). 
 

Shutter Delay - Tällä asetuksella määrätään, kuinka kauan suljin mikroskooppi pysyy kiinni 

jokaisen hitsaustapahtuman jälkeen. Jo lyhyessä aika-asetuksessa, suljin pysyy 

suljettuna hitsauksen ajan ja suojaa käyttäjän silmät kirkkailta hitsauskaaren valoilta. 
 

SYSTEEMI – OHJAUSALUE 

 

Palauta kaikki oletukset - Tämä palauttaa  

kaikki laitteen asetukset takaisin tehdasasetuk- 

siin. Tämä ei vaikuta tallennettuihin asetuksiin. 
 

Tyhjennä kaikki muisti - Tämä painike  

poistaa kaikki käyttäjät tallentamat asetukset.  

* Tämä voi kestää jopa 45 sekuntia 
 

Päivitä Orion 200i² - Kun päivitetään 

pulssihitsauslaitetta, aseta USB -tikku laitteen 

sivussa sijaitsevaan USB -paikka ja kosketa  

sitten tätä painiketta. 
 

 

 

 

 

Erittäin antoisia hitsauksia toivottaen, 

 
Michael Diomin 
Työkalut & Korunosat 
 

                                      
 
K.A. Rasmussen Oy 
Tel. +358 9 2764 2740     Fax. +358 9 2764 2710 

www.rasmussen.fi  www.sijoitakultaan.fi               https://verkkokauppa.rasmussen.fi 

� Please consider the environment before printing this mail message 
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 KAPPALE 3:  AALTOMUOTOKÄYRÄN LUKEMINEN 
 

SYTYTYS 

Standard-hitsauksen sytytys:   

Standard-hitsauksen sytytystavassa, hitsaus tapahtuu puhtaasti  

hitsaustapahtumien ajoituksella.  Ajoitus on järjestetty niin, että  

hitsaus alkaa työkappaleen pinnasta elektrodin noustessa irti.   

Edut: Tämä hitsaus-sytytys on hyvin hyödyllistä tiukille /vaikeille 

hitsausliitoksille koska se varmistaa, että hitsi sijaitsee tarkasti  

siellä mihin elektrodi koskettaa. 

Haitat: Johtuen siitä, että elektrodi koskettaa hitsauspintaa kun päähitsauspulssi käynnistetään, 

sulanut aine voi kerääntyä entistä useammin elektrodiin.  Tämä metallin tiivistyminen elektrodiin 

vähentää sen tehokkuutta ajan myötä ja se voi vaatia entistä useammin elektrodin 

teroitusta/puhdistusta. 
 

Standard Plus -hitsauksen sytytys: 

Standard Plus -hitsauksen sytytysaaltomuoto on samanlainen 

kuin Standard hitsaus -tapa, lisättynä apukaarella.  Hitsauksen  

ajoituksella säädetään hitsaus tapahtuvaksi heti kun elektrodi 

nousee irti työkappaleen pinnasta.  Apukaari varmistaa, että jos 

hitsauksen ajoitus on hieman sivussa (esim. elektrodi nousee irti 

ennen hitsaustapahtumaa) hitsaus tapahtuu silti halutusti. 

Edut: Erinomainen vaikeisiin hitsauskohteisiin, ja se tuottaa huomattavasti vähemmän elektrodin 

saastumista. Standard Plus -hitsaussytytys on mainio kaikenlaiseen hitsaussytytys-tapaan, ja sitä 

suositellaan useimpiin hitsaussovelluksiin. 

Haitat: Elektrodin saastumismahdollisuus jää jos käyttäjä työntää elektrodia työkappaleeseen liian 

voimakkaasti (muista koskettaa kevyesti parhaiden tulosten saamiseksi). 
 

Tip Saver Hitsauksen sytytys: 
In Tip Saver -hitsaussytytys-tavassa, hitsauslaite käyttää  

sisäisiä tunnistuspiirejä, hitsaus-apukaaren yhteydessä,  

määrittämään kun elektrodi on irronnut työkappaleen pinnasta. 

Kun tämä sisäinen tunnistaminen tapahtuu, hitsauslaite aloittaa 

päähitsauspulssin tuottamaan hitsauspisteen. Tip Saver aalto-  

muotoa suositellaan tasaisille, helposti luokse päästäville pinnoille. 

Edut: Johtuen työkappaleen pinnasta irti olevasta elektrodista kun päähitsaus syttyy, tapahtuu 

vähemmän elektrodin saastumista  ja elektrodin käyttöikä pitenee merkittävästi.   

Haitat: Tip Saver -aaltomuotoa ei suositella hankaliin tai geometrialtaan tiukkoihin hitsauspintoihin. 

Koska kaari muodostetaan vasta kun elektrodi on irronnut työkappaleesta, kaari etsii tiensä  

vähimmällä vastuksella eikä voi koskettaa tarkkaa pistettä, jota haluttiin. 

Esimerkiksi, kun hitsattaessa 90 asteen liitosta Tip Saver -hitsausaaltomuoto voi tuottaa hitsijälkeä 

liitoksen sivuseiniin vetämättä liitosta yhteen.  
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Tip Saver Plus -hitsaussytytys: 
Tip Saver Plus -hitsaustapa, hitsauslaite käyttää sisäisiä tun- 
nistuspiirejä, hitsaus-apukaaren yhteydessä, määrittääkseen 
elektrodin irtoamisen työkappaleen pinnasta. Kun tunnistami- 
nen tapahtuu, hitsauslaite sytyttää ensin suurivirtaisemman 
apukaaren, joka paremmin auttaa hitsausta hyppäämään 
elektrodin ja työkappaleen välin yli. Kun suurivirtaisempi  
apukaari on aktivoitu, päähitsauspulssi alkaa tuottaa hitsaus- 
pisteen. 
Edut: Johtuen työkappaleen pinnasta irti olevasta elektrodista kun päähitsaus syttyy, tapahtuu 
vähemmän elektrodin saastumista  ja elektrodin käyttöikä pitenee merkittävästi. Tip Saver Plus sopii 
myös paremmin poikkeuksellisen pieniin ja hienoihin kappaleisiin.  
Haitat:  Kuten Tip Saver -tapa, Tip Saver Plus -aaltomuotoa ei suositella hankaliin tai geometrialtaan 
tiukkoihin hitsauspintoihin. Koska kaari muodostetaan vasta kun elektrodi on irronnut työkappaleesta, 
kaari etsii tiensä vähimmällä vastuksella eikä voi koskettaa tarkkaa pistettä, jota haluttiin. Kuitenkin, 
Tip Saver Plus antaa parempia tuloksia kuin Tip Saver näissä hankalissa hitsauspinnoissa.  

 

AALTOMUODOT 
Klassinen: 

Klassisilla hitsausaaltomuodoilla on etuina korkeat huippu- 
virrat/tehot eksponentiaalisella aaltomuodon sammumisella. 
Hitsausaaltomuodon sammuminen antaa sulaneen aineen  
(joka alkaa aaltoilla alkusulamisen jälkeen ja hitsausplasman  
vaikutuksesta) asettua ja jäähtyä jyrkemmin hitsauksen lopussa. 
Edut:  Hyvä hitsisulatunkeuma hyvällä hitsauksen tasoittumisella.  Noudattaa edeltäviä Orionin 
hitsausominaisuuksia auttamaan Orion-käyttäjiä pääsemään alkuun ja etenemään nopeasti. 
Haitat:  Hitsausajat ja muodot rajoitetaan esiasetusarvoihin. 

 

Kolmio: 

Saha-aaltomuoto käyttäytyy samoin kuin klassinen aaltomuoto 
hitsauksen jäähdytysominaisuuksissa.  Kuitenkin, Kolmio- 
aaltomuoto antaa käyttäjän säätää hitsausaaltomuodon  
jyrkkyyttä säätämällä hitsausaikaa. Yhdistelmässä hitsaus- 
teho/virta ja hitsausaika määrittää hitsausaaltomuodon  
sisältämän kokonaisenergian.   
Edut: Hyvä hitsaussulaan tunkeutuma hyvällä hitsauksen tasoittumisella.  Syvempiä hitsaussulaan 
tunkeutumisia voidaan tuottaa alemmalla teholla ja pidemmällä hitsausajalla.  
Haitat: Hieman mutkikkaampaa oppia kuin klassisessa tavassa. 
 

Neliö: 

Neliö-aaltomuodot tuottavat jatkuvaa tehoa/virtaa tietylle 
hitsausajalle. Käyttäjät pystyvät itsenäisesti säätämään hitsauk- 
sen tehon, ja myös hitsauksen pituuden.  
Edut: Käyttäjät pystyvät säätämään hitsausta olosuhteidensa mukaan. Esimerkiksi; käyttäjät voivat  
tuottaa pehmeätä hitsipurkausta suhteellisen pitkän ajan sileitä hitsauksia varten, tai voimakkaan 
purkauksen lyhyeksi ajaksi suurempaa syvyyttä varten.  
Haitat: Rajoitettu hitsauspituus suuremmilla tehoilla. Tasoitus tapahtuu vain matalateho- asetuksin. 
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HITSAUSAIKA 
 

Klassinen: 

Yllä olevat käyrät esittävät miten käytetyn ajan 

määrä kussakin aaltomuodossa vaikuttaa ku- 

hunkin hitsausmuotoon itsenäisesti. Huomaa, 

että kuhunkin aaltomuotoon vaikutetaan toisin kuin muihin.   

Esimerkki A näyttää klassisen aaltomuodon sen normaalilla hitsauspituudella (täysi) ja vähennetyllä 

hitsauspituudella.  Huomaa, että ajan vähentäminen klassisessa aaltomuoto-tavassa  yksinkertaisesti 

lyhentää hitsausaaltomuotoa, toimittaen saman energiamäärän, lyhyemmässä ajassa.  Tämä ajan 

vähentäminen klassisessa aaltomuodossa vähentää hitsauspisteen sileyttä.  
 

 

Kolmio: 

Esimerkki B näyttää miten ajansäätö muuttaa Kolmio- 

tavan muotoa ja aluetta.  Lyhyempi aika sisältää vähem- 

män energiaa mutta omaa saman aloituspiston kuin  

pidempi hitsausaika samalla tehotasolla.  Molemmilla  

hitsauksilla on tasaisen hitsauksen määrä, pidemmällä hitsausajalla saavuttaen sileimpiä tuloksia.  

Kolmio-aaltomuoto on hyvä tapa tuottaa sileää hitsausta syvemmällä hitsaustunkeutumalla / -

porautumisella.  Hitsaustunkeutuma on tulosta hitsaustehon ja hitsausajan yhdistelmästä. Syvät 

suuremmat hitsaukset voidaan saavuttaa suurella teholla ja lyhyellä ajalla, kun taas syviä pieniä 

hitsauksia saavutetaan pienellä teholla ja pidemmällä ajalla. Hitsauksen pituus vaikuttaa miten kova 

aloituspisto on. Muista, että sekä hitsauksen pituutta että tehoa voidaan säätää itsenäisesti Kolmio-

tavassa. 

 

 

Neliö: 

Esimerkki C näyttää miten hitsausajan muuttaminen 

muuttaa Neliö-aaltomuotoa.  Tehotaso säilyy  

samana ja hitsauspituus lisää tai vähentää hitsausaaltomuodon aluetta (energia).  Suuritehoiset 

hitsaukset tuottavat syvemmälle tunkeutuvaa hitsausta.  Esimerkiksi; hitsaustehon kääntäminen 

maksimiinsa, ja vähentämällä hitsausaikaa hyvin pieneen arvoon, hitsausta voidaan käyttää 

“puhkaisemiseen” ohuen peltilevyn läpi. Tämä tapahtuu kun hitsausplasma sulaa ja sitten työntää 

sulaneen metallin ulos reitiltään. Pienemmän tehon ja pidemmän hitsausajan käyttäminen voi tuottaa 

syvempää hitsaustunkeutumaa ilman yhtä suurta työntöä, tämä tuottaa sileämpi hitsauksia.  
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AALTOMUOTOKÄYRÄN YLEISKUVA 
 

Klassinen:  

Yllä esitetyn klassisen aaltomuodon kuva (kuten nähdään klassisen aaltomuodon  

tavassa ”Kaarikaista” käyttäjän rajapinta) näyttää käyttäjille mitä tapahtuu kunkin  

hitsauksen aikana. Alla keskustelemme aaltomuodon kustakin jaksosta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tämä jakso näyttää mitä sytytystyyppiä käytetään. Tässä tapauksessa käytämme  

  Vakio Plus -sytytystä.  

 

B. Tämä jakso näyttää hitsauksen suhteellista voimakkuutta hitsauksen tässä pisteessä.  

  Huomaa, että hitsauksen sisältämä kokonaishitsausenergia sijaitsee näytössä tämän  

  pisteen lähellä.  

 

C. Aaltomuodon luonne tässä pisteessä määrittää hitsisulan ominaisuuksia.  Klassisessa  

  tavassa, varsinainen hitsauspurkaus tapahtuu eksponentiaalisen sammumisen tapaan, 

  joka näyttää sileältä käyrältä (kuten näytetty).  Tämä ilmenee suuritehoisena hitsauksen 

  aloituksena, energian nopeana vähenemisenä päättyen matalaan virtaan, matala voimakkuus  

     hitsauksen lopussa.  Korkea virta ja suuri voimakkuus hitsauksen alussa (piste B) auttaa 

  aloittamaan sulamisprosessin nopeasti; kun taas matala virta ja pieni voimakkuus hitsauksen 

  lopussa (piste E) antaa hitsisulan tulla sileäksi ja aloittaa jäähdytyksen hitsauksen ulkoreunan 

  ympärillä ennen tehon katkaisemista.  Tuloksena on sileä hitsaus. 

 

D. Havainnollisesti, aluehitsaus aaltomuotokäyrän alla edustaa hitsauksen sisältämää energiaa. 

  Esimerkiksi, jos käyttäjä valitsee 10 Ws energiaa, sitten tämä alue edustaisi 10 Ws energiaa. 

  Energia lasketaan tehosta (hitsausvirta ja jännite) kerrottuna hitsausajalla.  

 

E. Tämä sijainti käyrällä näyttää hitsauksen voimakkuutta hitsauksen lopussa.  Klassisessa  

  tavassa, piste E edustaa hyvin matalaa hitsausvirta-arvoa – lähes pisteeseen, jossa 

  plasmaa ei voi enää olla olemassa. 
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Kolmio: 

Tässä esimerkissä näemme Kolmio-aallon Standardi-hitsaussytytyksellä  ja  

ilman herätettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Piste A näyttää kuvauksen Standard-hitsaussytytyksestä. Tässä tavassa, apukaarta ei  

  käytetä ja hitsaussytytys tapahtuu perustuen puhtaasti elektrodin sisäänvetoajoitukseen.  

 

B. Suurin virta ja teho kolmio-aaltomuodossa tulee tässä pisteessä hitsausjaksossa.  Monin 

  tavoin, saha-aallot toimivat hyvin samankaltaisesti kuin klassinen aaltomuoto. 

 

C. Kolmio-tavassa, jyrkkyys vähenee suoraviivaisesti hitsauksen loppuun asti. Tämä  

  tarjoaa hitsauksen tasoitusta samoin kuin saavutettiin klassisessa tavassa, mutta  

  ei aivan yhtä tarkasti.  Saha-aaltomuodossa, hitsausaikaa ja huippuhitsaustehoa voidaan  

  säätää itsenäisesti tuottamaan hyödyllisiä hitsausominaisuuksia – kuten nämä erilaisissa 

  klassisissa hitsaustavoissa (esim. Ultra, micro, nano jne.) 

 

D. Kuten kaikissa aaltomuotokäyrissä, alue tässä jaksossa edustaa hitsauksen kokonaisenergiaa.  

 

E. Tämä jakso edustaa saha-aallon loppua ja se on lähellä minimienergiaa, joka vaaditaan 

  ylläpitämään plasmakaarta, kuten nähtiin klassisen aaltomuodon tavassa. 
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Neliö: 
Tässä esimerkissä näemme Neliö-aaltomuodon, Kärjen Suojaus –hitsaussytytyksessä ja  

jatkuvassa herätteessä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Piste A edustaa Kärjen suojaus -hitsaussytytystä.  Kärjen Suojaus-tavassa, hitsauslaite tuottaa  

  matalavirtaista apukaarta juuri ennen hitsaustapahtumaa (kuten nähty yllä olevassa  

  kuvassa).  Kun apukaari syttyy, hitsaus lähes välittömästi tunnistaa tämän tapahtuman  

  ja aloittaa päähitsausprosessin. 

 

B. Tämä piste näyttää Suorakaide-aaltomuodon etureunan.  Suorakaide-aallossa, hitsausvirtaa  

  tuotetaan jatkuvalla tasolla hitsauksen ajaksi ja sitten poistettu käytöstä nopeasti. 

  Suuremmilla tehotasoilla (suurempaa hitsausvirtaa) suorakaideaalto voi olla melko voimakas. 

  Pienemmillä tehotasoilla (pienet virrat) suorakaideaalto voi olla lievempi.  Lyhyt, suurteho, 

  suorakaideaaltomuodot voivat työntää metallia syrjään muodostaen reikiä kun taas,  

  matalatehoiset suorakaideaallot voivat luoda syvän hitsaus tunkeutuman / porautuman. 

 

C. Jatkuvaa Hitsaus-heräte on edustettuna käyrän C-alueella.  Heräte tuottaa vasarointi- ja 

  sekoitusvaikutusta hitsausliitokseen. Jatkuva Heräte tarkoittaa, että herätevoimakkuus  

  jää samaksi koko hitsauksessa. 

 

D. Fysikaalisesti, tämä alue käyrän alla edustaa hitsauksen sisältämää kokonaisenergiaa. 

  Neliö-aallonmuodossa, sama energiamäärä voi sisältyä suurteho-lyhythitsaukseen, kuten  

  voisi sisältyä pienitehoiseen pitkään hitsaukseen.  Kuitenkin, hitsaus itsessään kooltaan ja 

  syvyydeltään on erilaista kahden tyypin välillä.  Suuri teho, lyhyet hitsaukset voivat tuottaa 

  suuremman hitsauspisteen tyypillisessä hitsaus tunkeutumassa.  Pieni teho, pitkät  

  hitsaukset (samalla kokonaisenergialla) tuottaa pienempiläpimittaisen hitsauspisteen  

  syvemmällä hitsaus tunkeutumalla. 

 
E. Suorakaideaalto katkaisee teho äkillisesti hitsisulaan. Lyhyissä suorakaide-aaltopulsseissa,  
   tämä voi luoda aaltoilevan hitsauspinnan kun värähtelevä sulanut pinta on jähmettynyt  
   lähes välittömästi kun kuumennus on loppunut.  Pidemmissä suorakaide-aaltomuodoissa, 
   hitsaus tunkeutuma värähtelyt voivat vaimentua ennen energian poistamista ja vielä  
   tuottaa sileän hitsauspinnan. 


