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ABIPLAS® CUT 1 Identificarea

1 Identificarea
Pistoletele manuale și pistoletele automate din seria ABIPLAS® CUT sunt 
destinate exclusiv debitării cu plasmă, respectiv crăiţuirii cu aer comprimat ca 
gaz plasmagen și pentru răcire, în domeniile de industrie mare și mică. 
Sunt alcătuite din corpul pistoletului cu piesele de echipare și consumabilele, 
mâner și pachetul de furtunuri cu racord individual sau fișă centrală. Acestea 
corespund normei EN 60974-7 și nu reprezintă aparate cu funcţionalitate 
proprie. Pentru operare este necesară o sursă electrică.
Pistoletele de debitare cu plasmă ABIPLAS® CUT pot fi folosite doar cu piese 
originale ABICOR BINZEL.

1.1 Simbol CE
Acest aparat îndeplinește prevederile directivelor UE aplicabile.

2 Siguranţă
Respectaţi documentul atașat Indicaţii de securitate.

2.1 Utilizarea conform destinaţiei
• Aparatul descris în acest manual de utilizare poate fi folosit doar în 

scopurile și modalităţile descrise în prezentul manual. Respectaţi, așadar, 
condiţiile de punere în funcţiune, de mentenanţă curentă și de întreţinere.

• Nu este permisă nicio altă utilizare.

• Nu sunt permise transformări sau modificări neautorizate pentru sporirea 
performanţelor aparatului.

Conformitatea se confirmă prin simbolul CE de pe aparat.
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2 Siguranţă ABIPLAS® CUT

2.2 Clasificarea avertismentelor
Simbolurile de avertizare utilizate în instrucţiunile de exploatare sunt 
subîmpărţite în patru niveluri diferite și sunt indicate înaintea etapelor de lucru 
cu potenţial de periculozitate. În ordinea descrescătoare a importanţei, ele au 
următoarele semnificaţii:

2.3 Avertismente speciale la exploatare

PERICOL
Descrie un pericol iminent direct. Dacă acest pericol nu este evitat, urmările 
constau în vătămări mortale sau grave.

AVERTIZARE
Descrie o situaţie potenţial periculoasă. Dacă acest pericol nu este evitat, 
urmările pot consta în vătămări de gravitate extremă.

PRECAUŢIE
Descrie o situaţie cu efecte potenţial dăunătoare. Dacă acest pericol nu este 
evitat, urmările pot consta în vătămări ușoare sau minore.

NOTĂ

Descrie un pericol care poate conduce la influenţarea negativă a lucrărilor 
executate sau la posibilitatea defectării echipamentului.

PERICOL
Câmpuri electromagnetice
Pericol datorită câmpurilor electromagnetice
• Funcţionarea stimulatoarelor cardiace poate fi influenţată (dacă este 

cazul, solicitaţi sfatul medicului).
• Aparatele electrice din zonă pot fi afectate.

PERICOL
Pericol de provocare a arsurilor
Pericol de provocare a arsurilor datorită arcului pilot
• Purtaţi echipamentul de protecţie obligatoriu compus din protecţie pentru 

ochi și mănuși de protecţie.
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ABIPLAS® CUT 3 Descrierea produsului

2.4 Indicaţii pentru cazuri de urgenţă
În caz de urgenţă, întrerupeţi imediat următoarele surse de alimentare:

• Curent, gaz

Alte măsuri sunt prezentate în instrucţiunile de exploatare a sursei de curent sau 
în documentaţiile altor periferice.

3 Descrierea produsului

3.1 Date tehnice

AVERTIZARE
Pericole datorate utilizării neconforme
Utilizarea neconformă a aparatului poate constitui pericol pentru persoane, 
animale sau bunuri.
• Utilizaţi aparatul exclusiv conform destinaţiei.
• Nu sunt permise transformări sau modificări neautorizate pentru sporirea 

performanţelor aparatului.
• A se utiliza doar de către personal calificat (în Germania vezi 

TRBS 1203).

Debitare −10 °C până la +40 °C

Transportul și depozitarea −25 °C până la +55 °C

Umiditatea relativă a aerului până la 90% la 20 °C

Tab. 1 Condiţii ambientale la funcţionare

Tip ABIPLAS® CUT 70/110/150 MT 70/MT 110/MT 150

Utilizare manuală Cu dirijare automată

Tipul de tensiune Tensiune continuă CC

Regim funcţional Circuit de gaz singular

Tensiune maximă de amorsare a arcului 
electric și de stabilizare
Tensiune de străpungere 50 Hz

7kV

Tensiunea nominală 500V valoare maximă 

Tipul de protecţie a racordurilor 
aparatului (EN 60529)

IP3X IP2X

Tipul răcirii răcit cu aer

Tab. 2 Datele generale ale pistoletelor (EN 60974-7)
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3 Descrierea produsului ABIPLAS® CUT

Valoare minimă/maximă a presiunii 
gazului

min. 4,8 bar/max. 7,0 bari

Dispozitivul de comandă din mânerul 
pistoletului

42 V/0,1–1,0A

Tab. 2 Datele generale ale pistoletelor (EN 60974-7)

NOTĂ

• P < 4,8 bar conduce la o supraîncărcare termică a pistoletului!

Tip ABIPLAS® CUT 70
ABIPLAS® CUT MT 70

ABIPLAS® CUT 110
ABIPLAS® CUT MT 110

ABIPLAS® CUT 150
ABIPLAS® CUT MT 150

Tipul de dirijare Cu dirijare manuală/automată

Curent pilot 15–22A (max. 25A) 15–25A (max. 27A) 15–27A (max. 29A)

Curentul nominal și durata 
activă coresp.

70A/60%
50A/100%

110A/60%
90A/100%

150A/60%
120A/100%

Tipul de gaz Aer comprimat

Debitul gazului Aprox. 155 l/min Aprox. 180 l/min Aprox. 235 l/min

Presiunea de lucru 
(presiunea dinamică)
Presiunea de intrare în 
pistolet [bar]

5–5,5

Valori pentru aer 
determinate cu

Orificiul duzei 1,1 mm Orificiul duzei 1,4 mm Orificiul duzei 1,8 mm

Aer pentru plasmă [l/min] Aprox. 22 Aprox. 30 Aprox. 39

Aer pentru pornire 
atenuată [l/min]

≥ 12 ≥ 15 ≥ 15

Timp de post curgere gaz 
[s]

60

Alegerea duzei de 
plasmă

0,9 mm/până la 30A 1,0 mm/30–50A 1,2 mm/până la 70A

1,1 mm/30–60A 1,2 mm/40–70A 1,5 mm/70–90A

1,2 mm/50–70A 1,4 mm/70–90A 1,6 mm/90–120A

1,6 mm/90–110A 1,8 mm/120–150A

1,1 mm lungime/
max. 50A

1,2 mm lungime/
max. 50A

1,2 mm lungime/
max. 50A

2,6 mm pentru crăiţuire 3,0 mm pentru crăiţuire

Tab. 3 Datele specifice ale pistoletelor (EN 60974-7)
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ABIPLAS® CUT 3 Descrierea produsului

Datele despre capacitatea de debitare reprezintă numai valori orientative, 
deoarece acestea sunt influenţate puternic de următoarele:
• Tipul și calitatea materialului
• Presiunea și impurităţile din aerul comprimat
• Temperatura piesei care se debitează
• Calitatea de debitare dorită
• Starea electrodului și a duzei pentru debitare
• Distanţa și poziţia pistoletului pentru debitare faţă de piesă
• Caracteristicile sursei de curent
• Viteza de debitare

3.2 Semne și simboluri utilizate
În instrucţiunile de exploatare sunt utilizate următoarele simboluri:

Tip ABIPLAS® CUT 70
ABIPLAS® CUT MT 70

ABIPLAS® CUT 110
ABIPLAS® CUT MT 110

ABIPLAS® CUT 150
ABIPLAS® CUT MT 150

Grosimea materialului [mm]

Oţel 20 (max. 25) la 70A 35 (max. 40) la 110A 50 (max. 55) la 150A

13 (max. 15) la 50A 30 (max. 35) la 90A 35 (max. 45) la 120A

Oţel superior 18 (max. 25) la 70A 30 (max. 35) la 110A 40 (max. 45) la 150A

13 (max. 15) la 50A 25 (max. 30) la 90A 30 (max. 40) la 120A

Aluminiu 15 (max. 20) la 70A 25 (max. 30) la 110A 35 (max. 40) la 150A

8 (max. 10) la 50A 20 (max. 25) la 90A 25 (max. 35) la 120A

Tab. 4 Valori orientative pentru capacitatea de tăiere

Varianta Racord individual sau central

Lungime standard 6 m (sunt posibile și alte lungimi)

Racordul cablului de curent/aer G1/4“

Tab. 5 Pachetul de furtunuri

Simbol Descriere

• Simbol Enumerări pentru instrucţiuni și enumerări

 Simbolul Referinţe indică existenţa altor informaţii detaliate menite să aducă clarificări

1 Pași în text care trebuie urmaţi în ordinea prezentării
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4 Pachetul de livrare ABIPLAS® CUT

3.3 Marcaj de fabricaţie
Pistoletele pentru debitare cu plasmă sunt marcate după cum urmează:

Acordaţi atenţie următoarelor date pentru orice solicitări de informaţii:

Indicativul de tip de pe mânerul pistoletului, de ex. ABIPLAS® CUT 70 la 
pistoletul pentru debitare manuală.
Pistoletul pentru debitare automată este marcat cu o etichetă adezivă pe 
mânerul tubular, de ex. ABIPLAS® CUT MT 70.

4 Pachetul de livrare
Pachetul de livrare standard conţine următoarele:

Datele pentru comandă și numerele de identificare ale pieselor de schimb și 
consumabilelor sunt indicate în documentaţia actuală pentru comenzi. 
Datele de contact pentru consultanţă și comandă se găsesc pe internet la
www.binzel-abicor.com.

1 Marcaj de fabricaţie pe partea 
posterioară

2 Etichetă adezivă ABICOR BINZEL

Fig. 1 Marcaj de fabricaţie

������
������

����	�
���

1 2

• Corpul pistoletului pentru debitare (tipul în funcţie de comandă) • Mânerul

• Pachetul de furtunuri • Instrucţiuni de exploatare

Tab. 6 Pachetul de livrare

http://www.binzel-abicor.com
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ABIPLAS® CUT 5 Funcţia

5 Funcţia
Pistoletul și sursa de curent compun împreună o unitate funcţională care, 
alimentată cu substanţele de lucru corespunzătoare, generează un arc electric 
de plasmă pentru debitare. În timpul debitării, aerul comprimat este ionizat în 
duza de tăiere cu impulsuri de înaltă frecvenţă. Arcul electric iniţial generează 
plasmă cu conductibilitate care se accelerează în duză și este dirijată asupra 
piesei. Arcul electric de lucru este aprins între electrodul pistoletului de tăiere și 
piesă. Datorită energiei de impact, disocierii și ionizării, materialul piesei este 
topit și suflat de energia cinetică a fasciculului de plasmă. Aerul comprimat este 
utilizat pentru răcirea pachetului de furtunuri și a pistoletului de tăiere.

NOTĂ

• La capacul de protecţie fracţionat, corpul capacului și apărătoarea de 
stropi formează o unitate funcţională.

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare și defectare a aparatului în urma 
exploatării incorecte
În caz de nerespectare a acestei indicaţii, pot rezulta vătămări corporale și 
defecţiuni ale aparatului.
• Din motive tehnice de securitate, pistoletul pentru debitare cu plasmă cu 

corpul capacului nu se folosește fără apărătoarea de stropi. 
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6 Punerea în funcţiune ABIPLAS® CUT

6 Punerea în funcţiune

6.1 Montarea pistoletului pentru debitare manuală ABIPLAS® CUT

6.1.1 Corpul pistoletului pentru debitare
Corpurile pistoletelor pentru debitare ABIPLAS® CUT se diferenţiază în trei 
trepte de putere, 70A, 110A și 150A raportat la câte 60% DA. Capul 
pistoletului pentru debitare este dispus la un unghi de 110° faţă de axa 
mânerului. Consumabilele, adică duza pentru plasmă, capacul de protecţie, 
inelul turbionar, electrodul și izolatorul se pot schimba simplu prin cuplare sau 
înșurubare. Pentru protecţia operatorului, capacul de protecţie cu filet este 
dotat cu un sistem de deconectare de siguranţă care întrerupe automat circuitul 
electric de pornire la desprinderea capacului de protecţie. Pe conturul exterior 
al capacului de protecţie se pot fixa diverse accesorii, cum sunt căruciorul 
pistoletului, ghidajul rotund al pistoletului, ghidajul șablon și distanţierele.

PERICOL
Pericol de vătămare prin pornirea accidentală
Pe întreaga durată a lucrărilor de întreţinere curentă, întreţinere generală, 
montare, respectiv demontare și de reparaţie se vor avea în vedere 
următoarele:
• Deconectaţi sursa de curent.
• Blocaţi alimentarea cu gaz.
• Blocaţi alimentarea cu aer comprimat.
• Deconectaţi întreaga instalaţie de sudură.

PERICOL
Pericol de vătămare și defectare în urma intervenţiei 
persoanelor neautorizate
Reparaţiile și modificările necompetente realizate asupra produsului pot 
conduce la vătămări corporale și defecţiuni la nivelul aparatului. Garanţia 
produsului se pierde în urma intervenţiei unei persoane neautorizate.
• Lucrările de exploatare, de întreţinere, de curăţare și de reparare pot fi 

desfășurate numai prin intermediul persoanelor autorizate (în Germania, 
vezi TRBS 1203).

NOTĂ

• Respectaţi următoarele indicaţii:

 3 Descrierea produsului la pagina RO-5
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ABIPLAS® CUT 6 Punerea în funcţiune

6.1.2 Mânerul
Mânerul ergonomic este dotat cu un buton. Protecţia anti-conectare împiedică 
o pornire involuntară la așezarea pistoletului pentru debitare.

6.2 Montarea pistoletului pentru debitare automată ABIPLAS® CUT MT
Corpurile pistoletelor pentru debitare automată ABIPLAS® CUT MT se 
diferenţiază în trei nivele de putere, 70A, 110A și 150A raportat la câte 
60% DA. Duzele pistoletelor pentru debitare și axa corpului pistoletului sunt 
orientate în linie dreaptă. Consumabilele, adică duza pentru plasmă, capacul 
de protecţie, inelul turbionar, electrodul și izolatorul se pot schimba simplu prin 
cuplare sau înșurubare. Pentru protecţia operatorului, capacul de protecţie cu 
filet este dotat cu un sistem de deconectare de siguranţă care întrerupe 
automat circuitul electric de pornire la desprinderea capacului de protecţie.

6.2.1 Corpul pistoletului pentru debitare automată
Corpul pistoletului pentru debitare automată și mânerul tubular au formă 
cilindrică. În combinaţie cu suportul, pistoletul automat se poate fixa într-un 
mod simplu pe un cărucior de ghidare automat.

6.2.2 Pachetul de furtunuri
Pachetele de furtunuri sunt corelate cu capetele pistoletelor pentru debitare pe 
treptele de putere. Ele sunt disponibile în lungimi standard de 6m cu racord 
individual sau central.

6.2.3 Accesorii

Setul de ghidaj rotund al pistoletului mic și mare

• Tăierea de componente circulare în gama de diametre de aprox. 100 
până la 1000 mm cu pistoletele manuale ABIPLAS® CUT 70/110/150 
se realizează cu ghidajele rotunde ale pistoletelor.

• Căruciorul pistoletului se strânge pe capacul de protecţie.

NOTĂ

• La strângerea fermă a știftului filetat pentru strângere, aveţi în vedere să 
nu presaţi greșit capacul de protecţie și să deterioraţi filetul interior.
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6 Punerea în funcţiune ABIPLAS® CUT

Căruciorul pistoletului CUT 70 și CUT 110/150

• Fără ghidaj rotund circular

Distanţier

• Arc de distanţare

• Duză șanfrenată

• Capac pentru practicare de găuri

Suport pentru pistoletul pentru debitare automată

• Fixarea pistoletelor pentru debitare automată ABIPLAS® CUT MT 70/
110/150 la aparat se realizează prin intermediul unui suport.

• Pistoletul pentru debitare automată se strânge printr-un manșon de fixare 
pe zona de tensionare marcată SB1. Fără manșonul de fixare, strângerea 
se poate realiza pe SB2.

 Fig. 7 la pagina RO-19

1 Setul de ghidaj rotund al pistoletului, mic 2 Setul de ghidaj rotund al pistoletului, mare

Fig. 2 Ghidajul rotund al pistoletului

1 2ABIPLAS® CUT 70 ABIPLAS® CUT 110 și 150

Fig. 3 Suport pentru pistoletul pentru debitare automată



 

RO - 13

ABIPLAS® CUT 7 Exploatarea

7 Exploatarea

7.1 Montarea corpului pistoletului

AVERTIZARE
Pericol de vătămare și defectare a aparatului în urma 
exploatării incorecte
În caz de nerespectare a acestei indicaţii, pot rezulta vătămări corporale și 
defecţiuni ale aparatului.
• La capacul de protecţie fracţionat, corpul capacului și apărătoarea de 

stropi formează o unitate funcţională. Din motive tehnice de securitate, 
pistoletul pentru debitare cu plasmă cu corpul capacului nu se folosește 
fără protecţia antistropi.

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare și defectare a aparatului în urma 
exploatării incorecte
În caz de nerespectare a acestei indicaţii, pot rezulta vătămări corporale și 
defecţiuni ale aparatului.
• Un capac de protecţie slăbit prezintă pericol și cauzează o uzură mai 

mare a izolatorului, electrodului și inelului turbionar, până la distrugerea 
corpului pistoletului.

• Un capac de protecţie murdărit în zona ghidajului de aer din interior și 
murdărirea orificiilor inelului turbionar diminuează debitul aerului și 
răcirea. Astfel, crește uzura izolatorului, electrodului și inelului turbionar, 
până la distrugerea corpului pistoletului.

• O protecţie antistropi uzată se va schimba, în caz de necesitate.
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7 Exploatarea ABIPLAS® CUT

1 Înșurubaţi izolatorul și strângeţi-l doar cu mâna.

2 Introduceţi electrodul.
(ABIPLAS® CUT 70/150/MT 70/MT 150)
Înșurubaţi electrodul și strângeţi-l doar cu mâna.
(ABIPLAS® CUT 110/MT 110)

NOTĂ

• Acordaţi atenţie întotdeauna stabilităţii și stării curate a capacului de 
protecţie și a tuturor consumabilelor.

• Consumabilele pistoletului pentru debitare manuală sunt identice cu cele 
ale pistoletului pentru debitare automată.

• Pentru protecţia operatorului, pistoletele pentru debitare cu plasmă sunt 
dotate cu un sistem de deconectare de siguranţă care întrerupe automat 
circuitul electric de pornire la desprinderea capacului de protecţie. Două 
știfturi de contact cu arc sunt acţionate la înșurubarea capacului de 
protecţie. Dacă efectul elastic al știfturilor de contact este împiedicat, 
circuitul de deconectarea de siguranţă existent poate deveni inoperant. 
Acordaţi atenţie curăţeniei pe suprafeţele de contact dintre știfturile de 
contact arc și inelul de contact al capacului de protecţie.

AVERTIZARE
Pericol de vătămare și defectare a aparatului în urma 
exploatării incorecte
În caz de nerespectare a acestei indicaţii, pot rezulta vătămări corporale și 
defecţiuni ale aparatului.
• La capacul de protecţie fracţionat, corpul capacului și apărătoarea de 

stropi formează o unitate funcţională. Din motive tehnice de securitate, 
pistoletul pentru debitare cu plasmă cu corpul capacului nu se folosește 
fără protecţia antistropi. 

• La schimbarea consumabilelor, în toate cazurile se va opri sursa electrică 
pentru plasmă.

NOTĂ

• O strângere prea fermă produce deteriorarea filetului.

NOTĂ

• O strângere prea fermă produce deteriorarea filetului.
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ABIPLAS® CUT 7 Exploatarea

3 Introduceţi inelul turbionar.

4 Introduceţi duza pentru plasmă aleasă.

• Alegerea duzei pentru plasmă este determinată în principal de grosimea 
materialului care se debitează și de amperaj.

 Tab. 3 la pagina RO-6

• Ca valori orientative se consideră:

NOTĂ

• Acordaţi atenţie poziţiei corecte
• Orificiile pentru aer se află întotdeauna pe direcţia vârfului electrodului.

Tip Duza pentru plasmă ø [mm] Amperajul [A]

ABIPLAS® CUT 70/MT 70 Standard 0,9 30

Standard 1,1 30–60

Standard 1,2 50–70

Lung 0,9 30

Lung 1,1 30–50

Canal în cruce 0,9 30

Canal în cruce 1,1 30–60

Canal în cruce lung 0,9 30

ABIPLAS® CUT 110/MT 110 Standard 1,0 30–50

Standard 1,2 40–70

Standard 1,4 70–90

Standard 1,6 90–110

Lung 1,2 50

Canal în cruce lung 1,2 50

Crăiţuire 2,6

ABIPLAS® CUT 150/MT 150 Standard 1,2 70

Standard 1,5 70–90

Standard 1,6 90–120

Standard 1,8 120–150

Canal în cruce lung 1,2 50

Crăiţuire 3,0

Tab. 7 Valori orientative
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5 Înșurubaţi capacul de protecţie cu mâna.

1 Corpul pistoletului 
ABIPLAS® CUT 70

2 Buton
3 Mâner, cpl.
4 Pachetul de furtunuri
5 Inel turbionar 

ABIPLAS® CUT 70
6 Electrod

7 Duză, Ø = 0,9/30A
Duză, Ø = 1,1/30–60A
Duză, Ø = 1,2/50–70A

8 Duză, canal în cruce 
Ø = 0,9/30A
Duză, canal în cruce 
Ø = 1,1/30–60A

9 Corp de capac

10 Protecţie antistropi
11 Duză inelară, 

lungă
12 Duză șanfrenată
13 Arc de distanţare
14 Capac pentru 

practicare de găuri
15 Capac de protecţie

16 Duză, lungă Ø = 0,9/30A
Duză, lungă 
Ø = 1,1/30–50A

17 Duză, canal în cruce lung 
Ø = 0,9/30A

18 Electrod, lung
19 Izolator
20 Inel O

Fig. 4 Privire de ansamblu ABIPLAS® CUT 70
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1 Corpul pistoletului 
ABIPLAS® CUT 110

2 Buton
3 Mâner, complet
4 Pachetul de furtunuri
5 Inel turbionar 

ABIPLAS® CUT 110

6 Electrod
7 Duză, Ø = 1,0/30–50A

Duză, Ø = 1,2/40–70A
Duză, Ø = 1,4/70–90A
Duză, Ø = 1,6/90–110A

8 Duză pentru crăiţuire
9 Corp de capac

10 Protecţie antistropi
11 Capac pentru 

practicare de găuri
12 Protecţie antistropi
13 Arc de distanţare
14 Duză șanfrenată
15 Capac de protecţie

16 Duză, lungă 
Ø = 1,2/50A

17 Duză, canal în cruce 
lung Ø = 1,2/50A

18 Electrod, lung
19 Izolator
20 Inel O

Fig. 5 Privire de ansamblu ABIPLAS® CUT 110
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7 Exploatarea ABIPLAS® CUT

1 Corpul pistoletului 
ABIPLAS® CUT 150

2 Buton
3 Mâner, complet
4 Pachetul de furtunuri
5 Inel turbionar 

ABIPLAS® CUT 150

6 Electrod
7 Duză, Ø = 1,2/70A

Duză, Ø = 1,5/70–90A
Duză, Ø = 1,6/90–120A
Duză, Ø = 1,8/120–150A

8 Duză pentru crăiţuire
9 Corp de capac

10 Protecţie antistropi
11 Capac pentru 

practicare de găuri
12 Protecţie antistropi
13 Arc de distanţare
14 Duză șanfrenată

15 Capac de protecţie
16 Duză, canal în cruce 

lung Ø = 1,2/50A
17 Electrod, lung
18 Izolator
19 Inel O

Fig. 6 Privire de ansamblu ABIPLAS® CUT 150
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1 ABIPLAS® CUT MT 70 2 ABIPLAS® CUT MT 110 3 ABIPLAS® CUT MT 150

Fig. 7 Vedere de ansamblu a zonei de tensionare
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7 Exploatarea ABIPLAS® CUT

7.2 Racordarea pistoletului pentru debitare cu plasmă
Cerinţe pentru racordarea pistoletului

1 Utilizaţi numai aer comprimat fără conţinut de ulei și de apă.

2 Acordaţi atenţie ordinii corecte și fixării corecte a racordurilor.

3 Reglaţi valoarea corectă a presiunii aerului (presiunii dinamice) și acordaţi 
atenţie debitului corect al aerului. Un debit prea mic al aerului duce la 
supraîncălzirea pistoletului.

7.2.1 Aerul comprimat pentru gaz plasmagen și gaz de răcire

NOTĂ

• Cu cât curentul arcului pilot este mai scăzut, cu atât durata de serviciu 
a electrodului și a duzei de tăiere este mai mare.

• Acordaţi atenţie ordinii corecte și stabilităţii racordurilor.
• Deoarece, din motive tehnice, duza pentru plasmă nu poate fi protejată 

împotriva atingerii directe, sursa electrică pentru tăiere cu plasmă trebuie 
să îndeplinească cerinţele normei EN 60974-7, pct. 7.4.2.

• Pistoletul pentru debitare cu plasmă în combinaţie cu sursa electrică 
pentru plasmă trebuie să corespundă normei EN 60974-10.

• Sursa electrică pentru plasmă trebuie să corespundă suplimentar normei 
EN 60974-1.

• În ce privește tipul de aprindere (contact sau HF), precum și puterea de 
ieșire (curentul nominal și durata activă corespunzătoare), sursa electrică 
pentru plasmă și pistoletul pentru debitare trebuie să corespundă 
reciproc.

 Tab. 2 la pagina RO-5

NOTĂ

• Reglajele precise ale presiunii și debitului de aer sunt importante pentru: 
Aprinderea arcului pilot, calitatea debitării, durabilitatea pistoletului și 
a consumabilelor.

• O presiune de intrare (p) mai mică decât cea indicată produce 
o suprasarcină termică. Pistoletul trebuie să fie asigurat pe partea 
instalaţiei prin reglarea presostatului.

 Tab. 3 la pagina RO-6
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7.2.2 Aer comprimat filtrat fără ulei și apă

7.3 Racordarea pistoletului pentru debitare automată

7.4 Pistoletul pentru debitare cu plasmă cu conector central

NOTĂ

• Utilizaţi numai aer comprimat fără impurităţi, ulei și apă.
• Recomandăm:

• Prefiltru cu fineţea filtrului de 5 µm

• Submicrofiltru cu fineţea filtrului de 0,01 µm

• Rata de decantare a uleiului 99,99 %

• Debitul aerului la presiunea dinamică de 5,0 bari: 
ABIPLAS® CUT 70 > 180 l/min
Debitul aerului la presiunea dinamică de 5,0 bari: 
ABIPLAS® CUT 110 > 220 l/min
Debitul aerului la presiunea dinamică de 5,0 bari: 
ABIPLAS® CUT 150 > 280 l/min

 Tab. 3 la pagina RO-6

NOTĂ

• Ţineţi cont de deconectarea de siguranţă în funcţie de configurarea 
mașinii și verificaţi-o.

• Atenţie! Pornirea instalaţiei se realizează obligatoriu din exterior.

NOTĂ

• Pistoletele pentru debitare cu plasmă cu conector central se vor racorda 
numai la surse de curent cu mufe centrale care îndeplinesc cerinţele de 
siguranţă conform cu EN 60974-1 și EN 60974-7.

• Dispunerea pistoletelor pentru debitare și a surselor electrice pentru 
operaţia de tăiere este indicată prin codarea fișelor și mufelor și va fi 
respectată oblligatoriu.
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7.5 Înainte de conectare
• Verificaţi stabilitatea tuturor îmbinărilor filetate.

• Schimbaţi piesele defecte, deformate sau uzate.

• Verificaţi fixarea corectă a pieselor consumabile.

7.6 Amorsarea pistoletului

Pentru a preveni amorsarea neintenţionată, puneţi pistoletul jos în așa fel încât 
butonul de comandă să nu poată fi acţionat.

NOTĂ

• În furtunurile de alimentare, după perioade îndelungate de inactivitate, 
respectiv datorită fluctuaţiilor puternice ale temperaturii, se pot forma 
urme de condens. Pentru a le înlătura din pachetul de furtunuri, butonul 
de amorsare pentru gaz se va acţiona până când resturile sunt uscate. 
Consumabilele se vor demonta. 

• Vă recomandăm să executaţi această acţiune înainte de începerea 
zilnică a lucrului.

NOTĂ

• Arcul pilot este amorsat printr-o descărcare de înaltă frecvenţă când 
butonul de comandă este acţionat (pistolete manuale) și după o curgere 
preliminară a aerului comprimat.

• La amorsarea iniţială (cu dispozitivul de pornire atenuată), duza de 
tăiere nu are voie să atingă piesa.

• O așezare a duzei de tăiere pe piesă duce la perturbarea regimului de 
pornire atenuată.

• Utilizaţi accesoriile pentru a menţine distanţa optimă dintre piesa ce este 
debitată și duza de tăiere.

• Arcul de debitare se amorsează pe piesa de lucru. Jetul de tăiere este 
întrerupt când contactul cu piesa de lucru este discontinuu sau circuitul 
de comandă este întrerupt.

• Acordaţi atenţie timpului de post curgere gazului pentru răcirea 
arzătorului.
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7.7 Procesul de tăiere

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare
• Verificaţi echipamentul individual de protecţie înaintea fiecărui proces 

de tăiere.

NOTĂ

• Toţi parametrii necesari (ca de ex. curentul de tăiere, pornirea atenuată, 
aerul comprimat etc.) trebuie să fie reglaţi de la sursa electrică în mod 
corespunzător lucrării de tăiere.

• Indicaţii și sfaturi utile referitoare la procesul de tăiere direct (tehnologia, 
procedeul tehnic, materialele, plasma...) găsiţi în literatura de 
specialitate și nu în aceste instrucţiuni de exploatare.

AVERTIZARE
Afectarea vederii
Arcul electric produs prin sudare poate produce vătămări la nivelul ochilor.
• Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, respectiv mască pentru ochi.

NOTĂ

• Operarea pistoletului de sudare ABIPLAS® CUT este rezervată 
exclusiv specialiștilor.

• Deoarece pistoletele pentru sudare ABIPLAS® CUT sunt integrate 
într-un sistem de sudură, este necesar ca, în timpul exploatării, să 
acordaţi atenţie instrucţiunilor de exploatare a componentelor de 
tehnologie a sudurii, de ex. ale sistemului de comandă a robotului.

• Verificaţi fluxul efectiv al gazului la instrumentele de măsură, respectiv 
prin astuparea și deschiderea orificiilor corespunzătoare de ieșire 
a gazului la pistolet.
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8 Scoaterea din funcţiune

1 Deconectaţi sursa electrică pentru operaţia de tăiere.

2 Racordaţi alimentarea cu aer comprimat.

9 Întreţinerea curentă și curăţarea
Întreţinerea curentă și curăţarea regulată și permanentă reprezintă condiţia 
necesară pentru o durată de serviciu îndelungată și pentru o funcţionare 
impecabilă.

NOTĂ

• La scoaterea din funcţiune respectaţi procedurile de deconectare pentru 
toate componentele existente în sistemul de sudură.

PERICOL
Pericol de vătămare prin pornirea accidentală
Pe întreaga durată a lucrărilor de întreţinere curentă, întreţinere generală, 
montare, respectiv demontare și de reparaţie se vor avea în vedere 
următoarele:
• Deconectaţi sursa de curent.
• Blocaţi alimentarea cu gaz.
• Blocaţi alimentarea cu aer comprimat.
• Decuplaţi toate racordurile electrice.

PERICOL
Electrocutare
Tensiune periculoasă în cazul cablurilor deteriorate.
• Verificaţi instalarea corespunzătoare a tuturor cablurilor și îmbinărilor 

electrice sau prezenţa unor eventuale avarii.
• Înlocuiţi piesele deficiente, deformate sau uzate.

AVERTIZARE
Pericol de provocare a arsurilor
În timpul procesului de sudare, pistoletele se încălzesc foarte tare.
• Lăsaţi pistoletul de sudare să se răcească.
• Purtaţi mănuși de protecţie corespunzătoare.
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9.1 Pachetul de furtunuri
1 Verificaţi stabilitatea tuturor îmbinărilor filetate iar, dacă piesele 

consumabile prezintă deteriorări vizibile, înlocuiţi-le.

9.2 Pistoletul pentru debitare
1 Verificaţi stabilitatea tuturor îmbinărilor filetate iar, dacă piesele 

consumabile prezintă deteriorări vizibile, înlocuiţi-le.

2 Electrodul se va schimba dacă adâncimea de pătrundere prin ardere este 
mai mare de 1,5 mm.

3 Curăţaţi corpul pistoletului cu regularitate pentru a înlătura stropii.

4 Verificaţi funcţia de arcuire a știfturilor de contact ale sistemului de 
deconectare de siguranţă. Dacă este nevoie, curăţaţi inelul de contact de 
pe capacul de protecţie pentru a fi asigurat un contact bun.

Pentru reparaţii ABICOR BINZEL oferă servicii de reparaţie.

NOTĂ

• Lucrările de întreţinere și de curăţare se fac exclusiv de către personalul 
calificat (în Germania vezi TRBS 1203).

• Purtaţi întotdeauna echipamentul individual de protecţie pe parcursul 
lucrărilor de întreţinere curentă și de curăţare.

• Îndepărtaţi stropii de sudură aderenţi.
• Verificaţi stabilitatea tuturor îmbinărilor filetate.
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10 Defecţiuni și remedierea acestora

Respectaţi documentul atașat Indicaţii de securitate. În cazul unor întrebări sau 
probleme, adresaţi-vă reprezentantului comercial sau producătorului.

PERICOL
Pericol de vătămare și defectare în urma intervenţiei 
persoanelor neautorizate
Reparaţiile și modificările necompetente realizate asupra produsului pot 
conduce la vătămări corporale și defecţiuni la nivelul aparatului. Garanţia 
produsului se pierde în urma intervenţiei unei persoane neautorizate.
• Lucrările de exploatare, de întreţinere, de curăţare și de reparare pot fi 

desfășurate numai prin intermediul persoanelor autorizate (în Germania, 
vezi TRBS 1203).

NOTĂ

• Respectaţi și instrucţiunile de exploatare a componentelor 
echipamentului, ca de ex. pistoletul de sudare, sistemul de comandă 
a robotului.

Defecţiune Cauza Remediere

Pătrundere insuficientă • Cădere de presiune pe parcursul 
tăierii

• Reglaţi din nou presostatul

• Viteza de tăiere prea mare • Diminuaţi viteza de tăiere

• Unghiul de înclinare a pistoletului 
prea mare

• Diminuaţi unghiul de înclinare

• Grosimea materialului prea mare • Utilizaţi o grosime mai redusă 
a materialului

• Consumabilele uzate sau 
deteriorate

• Înlocuiţi consumabilele

• Treapta de putere neadaptată • Adaptaţi treapta de putere

Arc de tăiere întrerupt • Viteza de tăiere prea redusă • Majoraţi viteza de tăiere

• Distanţa pistoletului prea mare • Diminuaţi distanţa pistoletului

• Grosimea materialului prea mare • Utilizaţi o grosime mai redusă 
a materialului

• Treapta de putere prea redusă • Adaptaţi treapta de putere

Tab. 8 Defecţiuni și remedierea acestora
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11 Debarasare

Încărcare intensă cu 
material

• Viteza de tăiere prea redusă sau 
prea mare

• Adaptaţi viteza de tăiere

• Consumabilele uzate sau 
deteriorate

• Înlocuiţi consumabilele

• Treapta de putere neadaptată • Adaptaţi treapta de putere

Duza de tăiere arsă • Duza deteriorată sau desprinsă • Strângeţi cu mâna duza, respectiv 
capacul de protecţie, dacă este 
cazul înlocuiţi duza

• Contact cu piesa • Evitaţi contactul

• Începere prea rapidă a tăierii la 
marginea piesei

• Executaţi începerea tăierii cu 
viteză mai redusă

• Stropire prea puternică la 
practicarea de găuri

• Arc pilot aprins prea lung sau prea 
frecvent în aer

• Pe cât posibil scurtaţi/evitaţi 
aprinderile în aer

• Arc pilot prea intens (în funcţie de 
sursa electrică)

• Reglaţi cât mai scăzut posibil 
curentul în arcul voltaic pilot

Ardere intensă a 
electrodului

• Cădere de presiune pe parcursul 
tăierii cauzată de reglarea greșită 
a presostatului

• Corectaţi reglajul presostatului

• Electrod nefixat • Strângeţi electrodul cu mâna

• Arc pilot aprins prea lung sau prea 
frecvent în aer

• Pe cât posibil scurtaţi/evitaţi 
aprinderile în aer

Defecţiune Cauza Remediere

Tab. 8 Defecţiuni și remedierea acestora

NOTĂ

• Nu debarasaţi aparatul cu gunoiul menajer.
• Când debarasaţi, respectaţi dispoziţiile, legile, reglementările, normele și 

directivele legale.
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