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TESLİM ALINIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  
    

• Makina ve ambalajında hasar olup olmadığını kontrol edin. Sipariş ettiğiniz tüm malzemelerin 
gelmiş olduğundan emin olun. Herhangi bir malzemenin eksik veya hasarlı olması halinde derhal 
aldığınız yer ile temasa geçin. Hasarlı veya eksik teslimat halinde; mutlaka tutanak tutun, hasarın 
fotoğrafını çekin ve taşıma irsaliyesinin fotokopisi ile birlikte nakliyeci firmaya rapor edin. 

• Kargoda hasar gören makinalar için mutlaka TUTANAK tutturun. Bu, taşıma hatalarından dolayı 
meydana gelebilecek mağduriyetlerinizi giderebilmeniz için önemlidir. 

• ARC 165 / ARC 200 kaynak makinası için standard paket şunları içermektedir: 
- Makina ve ona bağlı şebeke kablosu 
- Elektrod pense kablosu ve elektrod pensesi  
- Şase kablosu ve şase pensesi  
- Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi 

 
NAKLİYE ve TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
   
• ARC 165 / ARC 200 kaynak makinası; kullanıcıya karton koli ile paketlenmiş olarak gelir. 

• Makinayı üstten tutularak kaldırılmaya uygun kulbu ile üstü yukarıya gelecek şekilde taşıyın. 

• Nakliye esnasında makinanın üzerine herhangi bir şey koymayın.  

• Makina çalışma ortamında sabit şekilde kullanılacak dahi olsa üzerine istifleme yapmayın. 

• Makinayı kablolarından veya penselerinden çekerek yer değiştirmeyin.  

• Makinayı iterek dikkatsizce yer değiştirmeye çalışmayın. Makinayı çarpmalara karşı koruyun. 

• Makinayı dış ortamda; rüzgâr, yağmur, kar varken taşımaktan ve kullanmaktan kaçının. Makinayı 
ıslanmalara karşı koruyun. 

• Taşıma sırasında etrafta makinaya zarar verebilecek unsurlar var ise ambalajında muhafaza edin. 
 
 
 
 
 
 

• Bu kaynak makinası ARC 165: 2.50 ve 3.25 mm (max) / ARC 200: 2.50, 3.25 ve 4 mm (max) 
çapındaki rutil ve bazik örtülü çubuk kaynak elektrodlarını yakmak üzere kaynak işleri için 
tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanılamaz. 

• Bu makina mutlaka yetkili personel tarafından kullanılmalıdır. Bu makinaya ait tüm bağlantıların, 
operasyonların ve bakım-onarım işlemlerinin yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.  

• Makinayı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun. Kullanım kılavuzundaki 
talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına veya makinanın zarar görmesine 
neden olabilir. Bu nedenle “Genel Güvenlik Kuralları” bölümünde belirtilen uyarıları dikkatli bir 
şekilde okuyun. Uygun olmayan bağlantı, saklama koşulu, kullanım ve bakım-onarım işlemlerinden 
kaynaklanan hasarlardan “Demiriz Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.” sorumlu değildir. 

 
İMALATÇI FİRMA 

 

Demiriz Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sokak No:16 Silivri/İstanbul 

Tel: +90 212 734 39 24−25 ∙ Fax: +90 212 734 39 28 
www.demirizelektrik.com.tr ∙ info@demirizelektrik.com.tr 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde üretilmiştir. 
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AT UYGUNLUK BEYANI 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 

Firma / Company 
Demiriz Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sokak No:16 Silivri/İstanbul 
 

Fabrika / Factory 
Demiriz Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sokak No:16 Silivri/İstanbul 
 

Ürün / Product 
DC Inverter Ark Kaynak Makinası 
DC Inverter Arc Welding Machine 

 
Marka - Model / Brand - Model 

DEMİRİZ – ARC 165 
DEMİRİZ – ARC 200 

 
Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.  
The object of the declaration described above, is in conformity with the relevant union 

harmonisation legislation. 
 

Direktifler / Directives 
2014/35/AB LVD Yönetmeliği, 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 

LVD Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU 
 

Uyumlaştırılmış Standartlar / Harmonised Standards 
TS EN 60974-1:2012 

TS EN 60974-10:2014 
 
 
   
   İstanbul, 01.06.2018     Burhan DEMİRİZ 
   Beyan No            : CED.010    Elektronik Mühendisi 
   Declaration No  : CED.010    Electronics Engineer 

 

Yazılı iznimiz olmaksızın makina üzerinde yapılan değişiklikler bu belgeyi geçersiz kılacaktır. 
This declaration loose its validity in case of modification on the machine without our written authorization. 
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GENEL GÜVENLİK KURALLARI  
 

• Bu kılavuzda yer alan tüm güvenlik kurallarına eksiksiz uyun. 

• Buradaki uyarılara uymama ve makina üzerinde yapılacak değişiklikler sonucu ortaya çıkabilecek 
yaralanmalardan ve makinaya gelecek hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz. 

• Makinanın çalıştırılması sırasında operatörler dışındakileri, özellikle de çocukları çalışma 
sahasından uzak tutun. 

• Makinanızı açık ortamlarda, özellikle de yağışlı havalarda çalıştırmayın. Makinanın şebeke 
bağlantısını kesin. Aksi taktirde elektrik çarpılmaları meydana gelebilir. 

• Kuru, sağlam izolasyonlu eldiven ve iş önlüğü giyin. Islak ya da hasar görmüş eldiven ve iş 
önlüklerini kesinlikle kullanmayın. Kaynak sıçramalarından dolayı çabuk tutuşabilecek sentetik 
malzemelerden kaçının. 

• Elektrik taşıyan parçalara kesinlikle dokunmayın.  

• Makinayı çalıştırırken saat, yüzük, bileklik vb. metal eşyalar takmayın. 

• Çalışma yüzeyinden ve zeminden kendinizi izole ederek olası elektrik şoklarından korunabilirsiniz. 
Çalışma yüzeyi ile operatörün temasını kesecek kadar büyük, yanmaz, elektriksel açıdan yalıtkan, 
kuru ve hasarsız izolasyon malzemesi kullanın. 

• Tüm kabloları olası hasarlara karşı sık sık kontrol edin. Hasarlı ya da izolasyonsuz bir kablo tespit 
edildiğinde derhal tamir edin veya aynı kesitte ve tipte yenisi ile değiştirin.  

• Makinanın şebeke kablosunu mutlaka topraklı prize bağlayın. Bağlantı yaptığınız elektrik prizinin 
topraklamasının doğru yapıldığından emin olun. 

• Şebeke kablosunun bağlanacağı elektrik hattının uygun tip ve akım değerinde otomatik bir sigorta 
ile korunduğundan emin olun. 

• Makinayı kullanmadığınız durumlarda fişini çekin. 

• Makinaya ait tüm kapak, panel vb. koruyucuları kapalı ve kilitli tutun. 

• Ağır cisimlerin düşme olasılığına karşı metal burunlu iş ayakkabısı giyin. 

• Makinanın yerini değiştirirken her zaman kulbunu kullanın. Asla kablolarından ve penselerinden 
çekerek hareket ettirmeye çalışmayın. 

• Makinanızı düşmeyecek ve devrilmeyecek şekilde maksimum 100 eğime sahip zemine yerleştirin.  

• Çalışma ortamı olarak kablolara takılma riskinin oluşmayacağı, geniş ve rahat ortamlar seçin. 

• Makinanın çalıştırıldığı ortamda mutlaka iyi bir havalandırma sağlayın.  

• Yangına karşı emniyet sağlamak için, her zaman yangın söndürücü tüp ve malzemeler 
bulundurun. Yanıcı malzemeler, benzin, yağ, tiner vb. malzemeleri makinanın çalıştırıldığı yerden 
uzak tutun. Bazı malzemelerin bir süre sonra tutuşmasını göz önünde bulundurarak tekrar tekrar 
kontrol edin. 

• Kaynak yapılırken çıkan duman ve gazın uzun süre solunması çok tehlikelidir. Çalışma alanında 
doğal ya da suni bir havalandırma sistemi oluşturun. Gerekirse kaynak işlemi yapılan yerde uygun 
bir duman emme sistemi kullanın. 

• Dar ve kapalı alanlarda çalışıyorsanız veya kurşun, berilyum, kadmiyum, çinko, çinko kaplı ya da 
boyalı malzemelerin kaynağını yapıyorsanız, yukarıdaki önlemlere ek olarak temiz hava sağlayan 
maskeler kullanın.  

• Tamamen kapalı tüplere ya da borulara kaynak yapmayın. Bunlara kaynak yapmadan önce 
bunları tamamıyla boşaltın ve temizleyin. Bu tip yerlerde yapacağınız kaynak işlemlerinde 
mümkün olan en büyük dikkati gösterin. 

• Ark kaynağı ışığı gözlerinize ve cildinize zarar verir. Kaynak yapmak, yüzey taşlamak veya 
fırçalamak gibi işlemler kıvılcımlara ve metal parçacıkların sıçramasına neden olur. Gözleriniz ve 
yüzünüzü korumak için uygun koruyucu maske ile ona uygun (EN 379’a göre 4 ila 13) cam filtre 
kullanın.  

• Sıcak parçalar ağır yanıklara neden olabilir. Sıcak parçalara asla çıplak el ile dokunmayın. Sıcak 
parçaları tutmanız gerektiğinde ısıl izolasyonu yüksek kaynak eldiveni ve yanmaz giyisiler kullanın. 
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ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)   
 

• Makinanın çalışma bölgesinin elektromanyetik uyumluluğa (EMC) uygun olduğundan emin olun. 
Çalışma esnasında oluşabilecek elektromanyetik girişimler, elektronik cihazlarınızda ve 
şebekenizde istenmeyen etkilere neden olabilir. Kullanım sırasında oluşabilecek bu girişimlerin 
neden olabileceği etkiler kullanıcının sorumluluğu altındadır. 

• Bu makina, ilgili bütün yönetmelik ve normlara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla 
beraber iletişim cihazları (telefon, radyo, televizyon vb.) ve güvenlik cihazları gibi başka sistemleri 
de etkileyebilecek etkiler halen üretebilir. Bu etkiler, maruz kalan sistemlerde güvenlik 
sorunlarına neden olabilir. Bu makina tarafından üretebilecek etkilerin miktarını azaltmak veya 
yok etmek için bu bölümü dikkatli okuyup anlayın. 

• Bu makina sanayi bölgesinde çalıştırılmak üzere tasarlanmış, TS EN 55011 standardına göre EMC 
testlerinde grup 2, sınıf A bir cihazdır. Yerleşim bölgelerinde şebekeden kullanımı elektromanyetik 
uyumluluğun sağlanmasında iletilen veya yayılan gürültü açısından zorluklara neden olabilir.  

• Herhangi bir iletken üzerinden geçen elektrik akımı, bölgesel elektrik ve manyetik alanlar (EMF) 
oluşturur. EMF, kalp pilleri gibi tıbbi implantların (vücut içine yerleştirilen madde) çalışmasını 
bozabilir. Tıbbi implantları olan kişileri makinanın çalışma ortamından uzak tutun. 

• Makinayı kurmadan önce çalışma alanında elektromanyetik etkilerden dolayı hatalı çalışabilecek 
cihazların olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kapsamda makinanın çalışma alanında bulunan 
giriş ve çıkış kablolarının, kontrol kablolarının, sinyal kablolarının, telefon kablolarının, radyo 
ve/veya televizyon alıcı ve vericilerinin, telekomünikasyon cihazlarının, bilgisayar veya bilgisayar 
kontrollü araçların/makinaların, endüstriyel işlemler için güvenlik ve kontrol teçhizatlarının, 
kalibrasyon ve ölçü cihazlarının, kalp ritim cihazları ve işitmeye yardımcı cihazlar gibi tıbbi 
araçların elektromanyetik bağışıklılığı kontrol edilmelidir. 

• Kullanıcı, çalışma alanında bulunabilecek bütün teçhizatların elektromanyetik açıdan uyumlu 
olduğundan emin olmalıdır. Aksi halde ek koruma tedbirleri gerekebilir. 

• Makinadan kaynaklanabilecek elektromanyetik yayılımları azaltmak için aşağıda ana hatlarıyla 
belirtilen maddeler dikkate alınmalıdır. 
- Makinayı şebekeye kullanma kılavuzuna göre bağlayın. Eğer herhangi bir elektromanyetik 

girişim oluşuyorsa, uygunluğu sağlamak için; kısa şebeke kablosu kullanımı, korumalı (zırhlı) 
kablo kullanımı, makinanın başka bir yere taşınması, kabloların etkilenen cihaz ve/veya 
bölgeden uzaklaştırılması, filtre kullanımı veya çalışma alanının EMC açısından korunmaya 
alınması gibi ekstra önlemler alınabilir. 

- Çıkış kabloları olanak dahilinde kısa tutulup yan yana yerleştirilmelidir. Mümkünse, 
elektromanyetik yayılımları azaltmak için iş parçası topraklanmalıdır. Kullanıcı, iş parçasını 
toprağa bağlamanın personel ve teçhizat için problemler yaratmayacağından veya sağlıksız 
çalışma koşullarına sebep olmayacağından emin olmalıdır. 

- Çalışma alanındaki kabloların ekranlanması elektromanyetik yayılımları azaltmak için bir 
yöntem olabilir. Bu, özel uygulama alanlarında gerekli olabilir. 
 

GENEL AÇIKLAMALAR 
 
• ARC 165 / ARC 200 kaynak makinası; inverter teknolojisine sahip, doğru akım (DC) çıkışlı, rutil ve 

bazik karakterli örtüye sahip ARC 165: 2.50 ve 3.25 mm(max) / ARC 200: 2.50, 3.25 ve 4 mm(max) 
çapındaki çubuk elektrodları yakmak üzere kaynak işleri için tasarlanmıştır.  

• İnverter teknolojisinin düşey kaynak karakteristiği ile optimizasyonu neticesinde, kararlı ark ve iyi 
bir yeniden tutuşma performansı vermektedir. 

• 1 faz 220 V (AC) 50-60 Hz. şebekeye uygun olarak üretilmiştir. 

• En az 8 kVA gücünde olmak şartı ile jeneratör ile kullanıma uygundur. 

• Makina, fan ile soğutulmaktadır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

TEKNİK ÖZELLİK  ARC 165 ARC 200 

Şebeke Gerilimi (1 faz) U1 220 V (AC) 220 V (AC) 

Çalışma Frekansı Hz 50-60 50-60 

Açık Devre Gerilimi Uo 70 V 70 V 

Maksimum Çıkış Akımı Iomax 160 A (%35’te) 200 A (%15’te) 

Tavsiye Edilen Şebeke Sigortası C Tipi 32 A 32 A 

Güç Faktörü cosϕ 0.7 0.7 

Soğutma  Fan Fan 

Eritelebilecek Elektrod Tipleri  Rutil / Bazik Rutil / Bazik 

Elektrod Çapı mm 2.50 – 3.25 (max) 2.50 – 3.25 – 4.00 (max) 

Koruma Sınıfı  IP21S IP21S 

Boyutlar (e/d/y) cm 17.5 x 35 x 31.5 17.5 x 35 x 31.5 

Ağırlık (Kablolar hariç) kg 7.1 7.1 

 
MAKİNA BİLEŞENLERİ 
 
 
                           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Giriş Sigortası 
2. Güç LEDi 
3. Termik LEDi 
4. Akım Ayar Düğmesi 

5. Kaynak Kablosu Soketi (+) 
6. Kaynak Kablosu Soketi (−) 
7. Şebeke Kablosu 
8. Havalandırma Panjuru 
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TEKNİK DEĞER ETİKETİ 
 
 

: Örtülü Elektrod Kaynağı 

 

: Doğru Akım 
 

: Tehlikeli Ortamlarda Çalışmaya Uygun 

 

: Şebeke Girişi – 1 Fazlı Alternatif Akım 
 

      X : Çalışma Çevrim Oranı* 
     U0 : Boşta Çalışma Gerilimi 
     U1 : Besleme Gerilimi ve Frekansı 
     U2 : Konvensiyonel Yük Gerilimi 
      I2 : Beyan Kaynak Akımı 
  IP21S : Koruma Sınıfı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Tek Fazlı Statik Frekans Çevirici Transformatör Doğrultucu 

 
*Çalışma çevrim oranı ile ilgili detaylı bilgiye “Devrede Kalma Oranı ve Aşırı Kullanım” kısmında ulaşabilirsiniz. 

 
DEVREDE KALMA ORANI VE AŞIRI KULLANIM 
 
• Bir makinanın çalışma çevrimi, makinanın nominal yükte aşırı ısınmadan kaynak yapabileceği       

10 dk’lık periyottaki yüzdesidir. Yani kaynakçının aşırı ısınma olmadan ve kaynağa ara vermeden 
10 dakika boyunca makinanın verilen kaynak akımında kaynak yapma süresinin yüzdesel oranını 
gösterir. 
 
 

*Çalışma Çevrimi 
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• TS EN 60974-1 standardında da tanımlandığı üzere çalışma çevrim oranı 10 dakikalık bir zaman 
periyodunu içerir. Örnek olarak %60’da 100 A olarak belirtilen bir makinada 100 A’de çalışılmak 
isteniyorsa, makina 10 dakikalık zaman periyodunun ilk 6 dakikasında hiç durmadan kaynak 
yapabilir (1 bölgesi). Ancak bunu takip eden 4 dakika makina soğuması için boşta bekletilmelidir   
(2 bölgesi). 

• Eğer makina aşırı ısınırsa termal korumaya geçerek kendini korur, termik LEDi yanar ve soğutma 
fanı çalışmaya devam eder. Güvenli çalışma sıcaklığına dönüldüğünde termik LEDi söner ve 
kaynağa devam edilir. Makinanın termik korumaya geçmesi halinde soğuması için onbeş dakika 
bekleyin. 
 
 
 
 
 

 
 
KURULUM VE ÇALIŞMA TAVSİYELERİ 
 
• Makinayı düşmeyeceği ve devrilmeyeceği sert ve düz bir zemine yerleştirin. Taşıma ve montaj için 

izin verilen maksimum eğim 10o ‘dir.  

• Daha iyi performans için, makinayı çevresindeki nesnelerden en az 30 cm uzağa yerleştirin. 
Makina çevresinde aşırı ısınma, toz ve nem olmamasına dikkat edin.  

• Operatörün makinanın kontrol ve bağlantılarına kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayın. 

• Bu makina için tavsiye edilen şebeke sigortası “Teknik Özellikler” kısmında belirtilmiştir. 
Belirtilenden daha büyük değerlerde sigorta kullanmayın. 

• Makinayı direk güneş ışığı altında çalıştırmayın. Ortam sıcaklığının 40oC’yi aştığı durumlarda, 
makinayı daha düşük akımda veya daha düşük çalışma çevrim oranında çalıştırın.  

• Ürün etiketinde belirtilen çalışma çevrim oranlarına uyun. Çalışma çevrimi oranlarını sıklıkla 
aşmak makinaya zarar verebilir ve bu durum garantiyi geçersiz kılabilir. 

• Dış mekanlarda rüzgâr ve yağmur varken makinayı çalıştırmaktan kaçının. Bu tür durumlarda 
makinayı çalıştırmanız zorunluysa, çalışma ortamını ve makinayı perde ve tente ile koruyun. 

• Çalışma sırasında kaynak kabloları ve şebeke kablosu makina gövdesine sarılı olmamalıdır. 

• Şase kablosunu kaynak bölgesinin olabildiğince yakınına, sıkıca bağlayın. Kaynak akımının kaynak 
kabloları dışındaki ekipmanlar üzerinden geçmesine izin vermeyin. 

• Kaynak yaparken giriş sigortasını açıp kapatmayın. Bu durum şebekede gerilim dalgalanmaları 
oluşturabileceği gibi makinanın kullanım ömrünü de kısaltabilir. 

• Makina açıldıktan sonra, sistemin elektriksel açıdan kararlı hale gelebilmesi için ortalama olarak 
5-10 saniye bekleyin ve daha sonra kaynak işlemine başlayın. 

 
ELEKTRİK FİŞİ BAĞLANTISI 
 
 
 
 
 

• Güvenliğiniz için makinayı kesinlikle şebeke kablosunun ucunda fiş olmadan kullanmayın. 

• Makinayı şebekeye bağlamadan önce şebeke geriliminin 220 V (AC) olup olmadığını kontrol edin. 
Giriş kablosunun 2 faza bağlanması halinde makina 380 V gerilime maruz kalmış olacaktır. Bu tür 
kullanıcı hataları, makinanın garantisinin ortadan kalkmasına yol açar. 

• Makinayı bağladığınız şebeke hattının topraklamasının olduğundan emin olun.  
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• Fişi prize takarken, makina üzerindeki giriş sigortasının kapalı konumda olduğundan emin olun. 

• Fabrikadan çıkış haliyle, makinanın şebeke kablosunun ucunda 1 Faz + 1 Nötr + Toprak Hattı olan 
CEE 7/4 tipi fiş bulunmaktadır. 

• Makinanın fişinin hasar görmesi ve kullanılamaz hale gelmesi durumunda değiştirilmesi 
gerekebilir. Fişi değiştirmeden önce makinanın şebeke bağlantısını tamamen kesin. Fişi aynı tipte 
yeni bir fiş ile değiştirin. Bu değişikliği yaparken kesinlikle sarı renkli toprak hattını boşta 
bırakmayın ve toprak hattını yeni fişteki toprak noktasına bağlayın. 

• Uzatma kablosu kullanılacaksa gerilim düşümü ve makinanın verimi düşünülerek aşağıda 
belirtilen iletken kesitleri için verilen maksimum uzunlukları dikkate alın. 
 
 

Minimum 
İletken Kesiti 

Maksimum Uzatma 
Kablosu Uzunluğu 

3x2.50 mm2 15 m 

3x4.00 mm2 30 m 

 
ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAĞI İÇİN BAĞLANTILAR 
 

• Giriş sigortasını kaldırarak makinayı çalıştırın, güç LEDinin yanıp yanmadığını ve soğutma fanının 
çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

• Kaynak ve şase kablolarını kullanılacak elektroda ve elektrodun üreticisinin tavsiye ettiği 
kutuplara göre kaynak ve şase kablosu soketlerine takıp saat yönünde çevirerek sıkın. 

• Şase pensesini kaynak bölgesine olabildiğince yakın olacak şekilde, iş parçasının boyasız, passız ve 
temiz bir yüzeyine tam temas sağlanacak şekide bağlayın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kullanacağınız elektrod çubuğunu kaynak pensesine takın ve kaynak akımını makina üzerindeki 
akım skalasına göre ayarlayın. 

• Aşağıdaki tablo alaşımsız çeliklerin akım ayarı için referans olarak verilmiştir. Lütfen elektrod 
üreticisinin tavsiyelerine uyun. 
 

Çap Rutil Bazik 

2.0 40 – 60 A - 

2.5 60 – 100 A 60 – 100 A 

3.25 100 – 140 A 100 – 130 A 

4.00 140 – 190 A 140 – 190 A 
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TEMASLI TIG KAYNAĞI İÇİN BAĞLANTILAR 
 
• Genel kullanım kategorisi olarak ARC 165 / ARC 200, örtülü elektrod kaynağı için üretilmiş olup 

rutil ve bazik elektrodların kaynatılmasında maksimum performans sağlayan kompakt tip kaynak 
makinasıdır. 

• Ancak bu makinanın profesyonellik ve hassaslık gerektirmeyen basit düzeydeki işlerde TIG 
kaynağı için de kullanılması mümkündür. Bunun için gaz valfli (musluklu) bir TIG torcu 
kullanılmalıdır. Musluklu TIG torcunun güç kablosunu “-“ kutuplu sokete bağlayın ve şase 
kablosunu “+” kutuplu sokete bağlayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gaz regülatörünü argon gaz tüpüne bağlayın. Torcun gaz hortumunu gaz regülatörüne bağlayın. 

• Kaynak akımını ayarlayın. Makina kaynağa hazırdır. 
 

 

TIG Elektrodu 
Çapı 

Nozul Çapı Kaynak Akımı Gaz Debisi 

1.0 mm 6.3 mm 20 – 75 A 6 – 8 lt/dk 

1.6 mm 9.5 mm 30 – 150 A 6 – 8 lt/dk 

 

DEVRE ŞEMASI 
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BAKIM VE ARIZA BİLGİLERİ 
 
• “Genel Güvenlik Kuralları” bölümündeki uyarılara bakım-onarım işlemleri esnasında mutlaka 

uyun. Bakıma başlamadan önce elektrik fişini şebekeden ayırın ve bir süre bekleyin. 
 

PERİYODİK BAKIM 
 

• Periyodik bakımlar, makinanın güvenli/uygun çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.  
• 3 ayda bir makina üzerindeki tüm etiketleri temizleyin. 

• 3 ayda bir tüm bağlantı noktalarını ve kabloları gözden geçirin. Kopan, yıpranan veya izolasyonu 
tamamen kaybolmuş kabloların bakımını yapın veya yenisiyle değiştirin. 

• 3 ayda bir tüm hareketli mekanik aksamların (soğutma fanı, ayar düğmesi, giriş sigortası) 
fonksiyonlarını yerine getirip getirmedikleri kontrol edin.   

• Çalışma ortamınızın yoğunluğuna ve kirliliğine göre yukarıda belirtilen işlemleri daha sık 
aralıklarla tekrarlayabilirsiniz. 

• Makina içerisinde kullanıcının müdahalesini gerektiren herhangi bir durum söz konusu değildir. 
Bu yüzden makinanın kapaklarını açmayın.  

• Kapakların yetkili servisler dışında açılması durumunda ürün garanti kapsamı dışına çıkacaktır. 
 

PERİYODİK OLMAYAN BAKIM 
 

• Kaynak makinasının elektrod pensesi ve şase bağlantı pensesi sürekli olarak temiz tutulmalıdır.  
Bu kısımların kirli, paslı veya yağlı olması durumunda elektrodun iş parçasına yapışması zorlaşır. 
Yoğun kullanıma bağlı olarak bu parçaların tahrip olması halinde yenisiyle değiştirin. 

 
BASİT ARIZA VE SORUNLARIN GİDERİLMESİ  

 

Problem Muhtemel Neden Yapılması Gereken 

Lamba yandığı halde 
çıkış akımı yok  
veya iyi değil 

Şebeke voltajı düşük 
Şebekenizin işaret plakasındaki giriş 

gerilimi değerinde olup olmadığına bakın. 

Uygun olmayan uzatma 
kablosu kullanılmış 

Mümkünse uzatma kullanmayın veya 
uygun kesit ve uzunlukta uzatma 

kablosu kullanın. 

Çıkış kabloları çok uzun  
veya yıpranmış 

Kabloları makul seviyeye düşürün, 
yıpranmış ise yenisi ile değiştirin.  

Uygun kesitte kaynak kablosu kullanın. 

Şase bağlantısı iyi değil 
Şase pensesinin düzgün bağlı olduğundan 

emin olun. Bağlanmamış veya  
gevşek bağlı olabilir. 

Akım ayarı yanlış 
Uygun tipte ve ölçüde kaynak elektrodu 

kullanın. Kaynak amperini elektrod 
üreticisinin tavsiye ettiği aralığa ayarlayın. 

Ark başlangıcı 
problemli, elektrod 

malzemeye yapışıyor 

İş parçası kirli, yağlı  
veya boyalı 

İş parçasını temizleyin ve şase iletimi 
sağlanacak hale getirin. 

Kaynak pensesinin ucu kirli 
Kaynak pensesini temizleyin ve elektroda 

iletimin iyi olmasını sağlayın. 

Kaynak pensesi  
çok ısınıyor 

Pensenin akım  
kapasitesi düşük 

Daha büyük akım oranlı bir elektrod 
pensesi ile değiştirin. 
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YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ 
 

 

ŞEHİR YETKİLİ SERVİS ADRES TELEFON 

MERKEZ SERVİS 
İSTANBUL 

Demiriz Elektrik  
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Ortaköy Sanayi Bölgesi    
Tiftik Sk. No:16 Silivri 

0212 734 39 24 

ADANA 
Öz Teknik Kaynak 
Mak.İnş.Malz.San.Tic.Ltd.Şti. 

Yeni Metal Sanayi Sitesi 
46023 Sk. No:35/A Seyhan 

0322 429 39 85 

ANKARA 
1 

Tezcan Elek. Bob. 
İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

1230/1. Sokak No:38 Ostim 
Yenimahalle 

0312 354 80 21 

ANKARA 
2 

Keyvan Teknik Servis  
San. Tic. Ltd. Şti. 

İvedik OSB 1438. Sk. No:24 
Ostim 

0312 395 44 66 

ANTALYA 
Faz Makina Bobinaj San. Tic. 
İnş. Ltd. Şti. 

Cumhuriyet Mah. Sanayi 
Sitesi 663. Sk. No:24 

0242 346 58 76 

BURSA Özduran Ticaret 
Küçük Sanayi Sitesi 48. Sokak 

No:23 Nilüfer 
0224 441 46 08 

DÜZCE Doğangüç Teknik 
Kültür Mahallesi 791. Sokak 

No:17 Merkez 
0380 524 94 92 

GAZİANTEP Özmert Bobinaj Elektrik 
Küsget Sanayi Sitesi B Blok 

53 Nolu Cad. No:104 
0536 311 86 62 

HATAY Mirioğlu Elektrik Bobinaj 
Sanayi Sitesi 6. İniş 8. Cadde 

No:15 Antakya 
0326 221 41 12 

İSTANBUL 
Froser Kaynak 
Ekp.Paz.San.Dış Tic.Ltd.Şti. 

İ.O.S.B. Demirciler San. Sit. 
C1 Blok No:198 İkitelli 

0212 549 50 70 

İZMİR 
Önder Kaynak Mak. ve  
Mlz. San. Tic. Ltd. Şti. 

Kazım Dirik Mah. 340. Sk. 
No:15 2. Sanayi Sit. Bornava 

0232 435 43 07 

KAYSERİ 
Merkez Kaynak 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Yeni Sanayi Bölgesi Zuhal 
Caddesi 20. Sokak No:3 

0352 331 82 80 

SAKARYA Ayvaz Teknik 
Akyazı Küçük Sanayi Sit.                

E Blok No:11 Akyazı  
0530 461 55 22 

SAMSUN Çalışkan Bobinaj 
Eski Sanayi Sitesi Yurtsever 

Cad. No:52 Canik 
0362 228 12 14 

SİVAS 
Yalçınlar Grup Sinai Tıbbi 
Gazlar Mak. İnş. Taah. 

Mehmet Akif Ersoy Cad.             
35 Sk. No:1 Merkez 

0364 211 26 24 

TEKİRDAĞ Ulu Endüstriyel Elektronik 
Gaziosmanpaşa Mah. Sayar 

Sk. No:15/17 Çerkezköy 
0545 454 38 44 

TRABZON 
Türker Makina  
San. Tic. Ltd. Şti. 

Sanayi Mah. 301. Sokak 
No:19 Değirmendere 

0462 325 35 03 

VAN Özen Elektrik & Bobinaj Koçibey Cad. No:3 Merkez 0432 214 22 27 

 

Güncel servis listemiz için www.demirizelektrik.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz. 


