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DIAGRAMA DE BLOCO

TECNICA 150-152-170-168GE
ANÁLISE DO DIAGRAMA DE BLOCOS

Indutância

Composto por: L2.

NOTA: A menos que indicado de outra forma, deve-se presumir que os
componentes são montados no painel de alimentação.

Nivela a corrente de saída dos diodos da placa secundária, tornando-a
praticamente contínua.

Bloco 10

Bloco 1

Filtro EMC Secundário
Composto por: C21, C22.
Evita que ruídos da fonte de alimentação sejam transmitidos
pelos cabos de soldagem e vice-versa.

Filtro EMC
Composto por: C1, C2, C3, L1.

Impede que o ruído da máquina seja transmitido ao longo da linha de
alimentação principal e vice-versa.

Pré-carga

Bloco 11

Bloco 2

Fonte de alimentação flyback

Composto por: T1, U2.

Composto por: K1, R1.

Usa métodos de chaveamento para transformar e estabilizar a tensão
obtida do bloco 4 (filtro) e fornece tensão auxiliar para o bloco de
alimentação 12 (driver) e a placa de controle corretamente.

Evita a formação de altas correntes transitórias que podem
danificar a chave principal, a ponte retificadora e os
capacitores eletrolíticos.

Quando a fonte de alimentação é ligada, o relé K1 é
desenergizado, os condensadores C4, C5, C6, C7, C8 são
carregados por R1. Quando os capacitores estão carregados, o
relé é energizado.

Ponte retificadora

Bloco 12
Motorista

Composto por: ISO2, ISO3.
Recebe o sinal do bloco 11 (fonte de alimentação flyback) e,
controlado pelo bloco 14 (criador de ciclo de trabalho), torna o sinal
adequado para o bloco 6 (chopper).

Bloco 3

Composto por: D1.

Bloco 13

Converte a tensão alternada da rede em tensão pulsada
contínua.

Leitor de corrente primário e limitador
Composto por: R63, R64, R65 e parte da seção de controle. Lê o sinal
do bloco 6 (transformador de corrente) e dimensiona-o para baixo
para que possa ser processado e comparado nos blocos 14 e 15.

Bloco 4

Filtro
Composto por: C4, C5, C6, C7.
Converte a tensão pulsada da ponte retificadora em tensão
contínua (C7 instalado apenas no Tecnica 152).

Chopper

Bloco 14
Criador de ciclo de trabalho

Composto por: U2 (placa de controle).

Bloco 5

Processa a informação do bloco 15 (somador) e bloco 13 (leitor de
corrente primário e limitador) e produz uma onda quadrada com
ciclo de trabalho variável que limita a corrente primária a um valor
predefinido máximo em todas as circunstâncias.

Consistindo em: Q1, Q2, Q3, Q4.

Converte a tensão contínua do filtro em uma onda
quadrada de alta frequência capaz de controlar o
transformador de potência.

Bloco 15

Regula a potência de acordo com a corrente / tensão de
soldagem necessária.

Adicionador

Composto por: U1C (placa de controle).

Reúne todas as informações do bloco 13 (leitor de corrente primário
e limitador), do bloco 16 (alarmes) e do bloco 18 (potenciômetro de
corrente), e produz um sinal com uma tensão adequada para
processamento pelo bloco 14 (criador de ciclo de trabalho).

Bloco 6
Transformador de corrente

Constituído por: T2.

O TC é usado para medir a corrente circulando no
transformador de potência primário e transmitir a informação
para o bloco 14 (leitor de corrente primário e limitador).

Transformador

Bloco 9

Bloco 16
Bloco de Alarme

Composto por: U1A, U1B (placa de controle).
Quando um alarme é detectado, a corrente de saída da fonte de
alimentação é drasticamente reduzida fazendo ajustes diretos no bloco
14 (criador de ciclo de trabalho) e alterando diretamente o sinal de
referência obtido do bloco 18 (potenciômetro de corrente).

Bloco 7

Composto por: T3.

Ajusta a tensão e a corrente aos valores exigidos para o
procedimento de soldagem. Também forma a separação
galvânica do primário do secundário (circuito de soldagem da
linha de alimentação).

Bloco 17
LED de alarme

Composto por: D14.

Bloco 8

É ligado pelo bloco 16 (alarmes) em caso de:

1) Disparo da cápsula termostática / termostato no transformador
de potência.

Diodos secundários
Composto por: D20, D21, D22, D23.
D20, D21 converte a corrente que circula no transformador em
uma única direção, evitando a saturação do núcleo.
D22, D23 recirculam a corrente de saída de indutância (bloco 9)
quando os IGBTs não estão conduzindo, desviando do
transformador de potência (bloco 7).

2) Disparo devido à subtensão.

3) Disparo devido a sobretensão.

4) Curto-circuito na saída (grampo porta-eletrodo e cabo de
aterramento conectados um ao outro ou eletrodo preso na peça
sendo soldada).
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Bloco 18

Potenciômetro atual

Bloco 26

Composto por: R52.

Ventilador

É usado para definir a tensão de referência necessária para
ajustar a corrente de saída: ao girar o botão do
potenciômetro, a tensão do cursor varia, variando assim a
corrente do valor mínimo ao máximo.

Composto por: V1.
Alimentado diretamente pelo bloco 13 (fonte de alimentação) e resfria os
componentes de energia.

Bloco 19

Ajuste máximo de corrente
Composto por: R56, R57, R58.

Usado para ajustar a corrente máxima de corte a ser fornecida pela
fonte de alimentação.

Bloco 20
Termostato de transformador de energia
Composto por: ST1.

Quando a temperatura do transformador de potência é muito alta, o
termostato transmite a informação para o bloco 21 (separação
galvânica). Ele é redefinido automaticamente após a condição de alarme
cessar.

Separador galvânico
Composto por: ISO1.

Bloco 21

O sinal que chega dos blocos 20 e 21 (termostato do transformador de
potência e diodos secundários) é separado galvanicamente e enviado ao
bloco 16 (alarmes) para detecção de um possível evento de alarme.

Bloco 22
Proteção contra sobretensão

Composto por: R71, R73 e parte da seção de controle.

Se a tensão de alimentação principal exceder o valor máximo, esta
proteção é ativada (uma tolerância de aproximadamente ± 15% da
tensão de alimentação é permitida: fora desta faixa, a proteção é
ativada).

Bloco 23

Proteção de subtensão

Composto por: R72, R70 e parte do quadro de controle.
Se a tensão de alimentação principal cair abaixo do valor mínimo
permitido, esta proteção é ativada (uma tolerância de aproximadamente
± 15% da tensão de alimentação é permitida: fora desta faixa, a
proteção é ativada).

Bloco 24

Identificação da fonte de alimentação 115 / 230V Composto
por: U1A, Q2, Q1 (placa de mudança de tensão).

Isso está presente apenas em máquinas com função de
identificação automática.

Identifica o nível de tensão da fonte de alimentação (115 V ou 230
V) e compara os valores com um sinal de referência. A comparação
provoca a habilitação do bloco 5 (filtro) para operação em modo
padrão (230V) ou como duplicador de tensão (115V). Este bloco
também se ajusta para a corrente máxima correta em relação aos
diferentes modos de operação.

Bloco 25

LED de alimentação
Composto por: D12 (D13 para Tecnica 152).

Indica quando a fonte de alimentação está corretamente ligada e pronta
para uso.

Em máquinas operando exclusivamente em 230 V é verde. Nas
máquinas com identificação automática de tensão (Tecnica 152) é
verde para operação em 230V e laranja para operação em 115V.
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DIAGRAMAS DE FIAÇÃO

Fiação em geral diagrama - TECNICA 150 - 170 - 168GE

Fiação em geral diagrama - TECNICA 152
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Diagrama de fiação placa de energia - fonte de alimentação / controle
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TECNICA 150-152-170-168GE
Diagrama de fiação placa de alimentação - alimentação / driver
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TECNICA 150-152-170-168GE
Diagrama de fiação - painel de controle

Diagrama de fiação - placa de mudança de tensão 115 / 230V (apenas para TECNICA)
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TECNICA 150-152-170-168GE
GUIA DE REPARO
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO

4

1

3

2

6

INSTRUMENTOS ESSENCIAIS
1 Osciloscópio de traço duplo
2 Gerador de carga estática 3
Variac 0 - 300v 1500 VA 4
Multímetro digital

bacalhau. 802401 (*)
bacalhau. 802110 (*)
bacalhau. 802402 (*)

INSTRUMENTOS ÚTEIS
5 estação de dessoldagem

6 ferramentas diversas

(*) Os instrumentos com códigos podem ser fornecidos pela Telwin. O preço de venda está disponível mediante pedido.
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TECNICA 150-152-170-168GE
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES
1.0 Desmontando a máquina

AVISO:
ANTES DE PROSSEGUIR COM OS REPAROS NA
MÁQUINA, LEIA ATENTAMENTE O MANUAL
DE INSTRUÇÕES.

Cada operação deve ser realizada com total segurança, com o
cabo de alimentação desconectado da tomada e somente por
pessoal eletromecânico especializado ou qualificado.
- remova o botão de ajuste de corrente no painel frontal da
máquina (FIG. 1);

- desaperte os 4 parafusos que prendem a alça à tampa superior (FIG. 1)

AVISO:
A MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DEVE
SER REALIZADA SÓ E EXCLUSIVAMENTE POR
PESSOAL MECÂNICO-ELÉTRICO
ESPECIALIZADO.

-

desaperte os 8 parafusos de fixação dos painéis de plástico frontal e traseiro; 4
para a tampa (FIG. 1)

- desaperte os 2 parafusos que prendem a tampa superior à base: 1
parafuso de cada lado (FIG. 1)
- desaperte os 2 parafusos de fixação da cobertura superior à estrutura
metálica.

- deslize a tampa superior para cima

Após concluir os reparos, proceda na ordem inversa para remontar
a tampa e não se esqueça de inserir a arruela dentada no parafuso
de aterramento.

AVISO:
QUALQUER VERIFICAÇÃO EFECTUADA NO INTERIOR
DA MÁQUINA QUANDO ESTIVER ALIMENTADA PODE
CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO GRAVE DEVIDO AO
CONTATO DIRETO COM AS PEÇAS VIVAS.

2.0 Limpando o interior da máquina

Usando ar comprimido seco adequadamente, limpe cuidadosamente
os componentes da fonte de alimentação, pois a sujeira é um perigo
para as peças sujeitas a altas tensões e pode danificar a separação
galvânica entre o primário e o secundário.

INSTRUÇÕES GERAIS DE REPARO

Para limpar as placas eletrônicas aconselhamos diminuir a pressão
do ar para evitar danos aos componentes.

A seguir está uma lista de regras práticas que devem ser estritamente observadas

Portanto, é importante ter cuidado especial ao limpar as
seguintes peças

para que os reparos sejam realizados corretamente.

A) Ao manusear os componentes eletrônicos ativos, os IGBTs e Power
DIODES em particular, tome precauções antiestáticas elementares
(use calçados ou pulseiras antiestáticas, superfícies de trabalho
antiestáticas, etc.).
B) Para garantir o fluxo de calor entre os componentes eletrônicos e o
dissipador, coloque uma fina camada de graxa termocondutora
(por exemplo, COMPOUND GREASIL MS12) entre as zonas de
contato.
C) Os resistores de potência (caso precisem ser substituídos) devem
sempre ser soldados pelo menos 3 mm acima da placa.

Ventilador (FIG. 2A)

Verifique se houve depósito de sujeira nas saídas de ar frontal e
traseira ou se danificou a rotação correta das pás, se ainda houver
danos após a limpeza, substitua o ventilador.
Placa de energia (figos. 2A e 2B):

- reóforos de Q1, Q2, Q3, Q4 do IGBT;
- reóforos de díodos recirculantes D40, D41;

- reóforos de díodos de potência secundária D21, D22, D 23;
- termostato ST1 no transformador de potência;

- optoacopladores ISO1;

D) Se o silicone for removido de alguns pontos das placas, deve
ser reaplicado.

- painel de controle.

NB Use apenas silicones reticulantes oxímicos ou neutros não
condutores (por exemplo, DOW CORNING 7093). Caso contrário, o
silicone que é colocado em contato com pontos em diferentes
potenciais (reóforos de IGBTs, etc.) deve ser deixado reticulado
antes de a máquina ser testada.
E) Quando os dispositivos semicondutores são soldados os limites
máximos de temperatura devem ser respeitados (normalmente
300°C por não mais de 10 segundos).
F) É imprescindível ter o máximo cuidado em cada etapa de
desmontagem e montagem das diversas peças da máquina.

3.0 Inspeção visual da máquina

Certifique-se de que não haja deformação mecânica, amassado ou
conector danificado e / ou desconectado.
Certifique-se de que o cabo de alimentação não tenha sido danificado ou
desconectado internamente e que o ventilador funcione com a máquina
ligada. Inspecione os componentes e cabos em busca de sinais de
queimadura ou quebras que possam colocar em risco o funcionamento da
fonte de alimentação. Verifique os seguintes elementos:

Chave de alimentação principal (FIG. 2A)
Use o multímetro para verificar se os contatos estão presos uns aos
outros ou abertos. Causa provável:
- choque mecânico ou elétrico (por exemplo, ponte retificadora ou IGBT em
curto-circuito, manuseio sob carga).

G) Tome cuidado para manter as peças pequenas e outras peças
que se desmontam da máquina, de modo a poder posicionálas na ordem inversa na remontagem (peças danificadas
nunca devem ser omitidas, mas devem ser substituídas,
referindo-se ao sobressalente lista de peças fornecida no final
deste manual).
H) As placas (reparadas quando necessário) e a fiação nunca
devem ser modificadas sem a autorização prévia da Telwin.
I) Para mais informações sobre as especificações e operação da
máquina, consulte o Manual de Instruções.

Potenciômetro atual R52 (FIG. 3)
Causa provável:
- Choque mecânico.
Relé K1 (FIG. 3)
Causa provável:

- consulte o interruptor da fonte de alimentação principal. NB Se os
contatos do relé estiverem presos ou sujos, não tente separá-los e
limpá-los, apenas substitua o relé.

J) AVISO! Quando a máquina está em operação, existem tensões
perigosamente altas em suas partes internas, portanto, não toque nas
placas quando a máquina estiver energizada.

Capacitores eletrolíticos C4, C5, C6, C7 (FIG. 3)

Causa provável (C7 instalado apenas no Tecnica 152):

- Choque mecânico;

- máquina conectada à tensão de alimentação muito superior
ao valor nominal;
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6.0 Medições elétricas com a máquina em
operação

- reóforo quebrado em um ou mais capacitores: o restante
ficará sobrecarregado e será danificado por
superaquecimento;
- superaquecimento causado por falha da cápsula termostática.
Q1, Q2, Q3, Q4 do IGBT (FIG. 4) Causa provável:

AVISO! Antes de prosseguir com a detecção de falhas,
devemos lembrar que durante esses testes a fonte de
alimentação está ligada e, portanto, o operador está exposto
ao perigo de choque elétrico.

- descontinuação na rede snubber;

Os testes descritos abaixo podem ser usados para verificar a operação da
alimentação e as partes de controle da fonte de alimentação.

- envelhecimento após um número considerável de horas de trabalho;

- falha no circuito do driver;

- mau funcionamento do contato térmico entre o IGBT e o
dissipador (por exemplo, parafusos de fixação soltos: verificar);

6.1 Preparação para teste
A) Configure o osciloscópio com a ponta de prova de tensão
x100 conectada entre o pino 3 de U2 e a terra no ânodo do
diodo D2 (FIG. 3)
B) Configure o multímetro no modo DC e conecte os prods aos
contatos OUT + e OUT- bump.

- superaquecimento excessivo relacionado a operação defeituosa.

Diodos primários D40, D41 (FIG. 4) Causa provável:

- superaquecimento excessivo relacionado a operação
defeituosa. Diodos secundários D20, D21, D22, D23 (FIG. 4)
Causa provável:

C) Posicione o potenciômetro R52 no máximo (gire no
sentido horário até o fim).

D) Conecte o cabo de alimentação a um variac monofásico com
saída variável de 0-300 Vca.

- descontinuação na rede snubber;

- mau funcionamento do contato térmico entre o IGBT e o
dissipador (por exemplo, parafusos de fixação soltos: verificar);

6.2 Testes para o TECNICA150 - 170 - 168GE

- conexão de saída defeituosa.
Transformador de potência e reatância do filtro (fig. 2A) Inspecione

A) Ligue o variac (inicialmente definido para o valor 0 V), desligue o
interruptor principal da fonte de alimentação e aumente a tensão variac
gradualmente para 230 Vac e certifique-se de que:

os enrolamentos para mudanças de cor. Causas prováveis:

- fonte de alimentação conectada a uma tensão superior a 280Vac;

- o LED verde da fonte de alimentação D12 acende (FIG. 3),

- envelhecimento após um número significativo de horas de trabalho;

- o ventilador para o transformador de energia liga corretamente,

- superaquecimento excessivo relacionado a operação defeituosa.

- o relé de pré-carga K1 comuta (FIG. 3),

- para tensões próximas do valor nominal da fonte de alimentação (230 Vac ± 15%)

4.0 Verificando a fiação de energia e sinal

a fonte de alimentação não está em estado de alarme (LED amarelo D14

É importante verificar se todas as conexões estão em boas condições e
se os conectores estão inseridos e / ou fixados corretamente. Para
fazer isso, segure os cabos entre o indicador e o polegar (o mais
próximo possível dos fastons ou conectores) e puxe para fora com
cuidado: os cabos não devem se soltar dos fastons ou conectores. NB:
Se os cabos de alimentação não forem apertados o suficiente, isso
pode causar superaquecimento perigoso.

apagado).

NB. se a fonte de alimentação permanecer em estado de alarme
permanentemente, pode haver uma falha na placa de controle (em qualquer
caso, prossiga para fazer os outros testes)

B) Certifique-se de que a forma de onda mostrada no osciloscópio se
assemelha Fig. A.

FIGURA A

5.0 Medições elétricas com a máquina
desligada

DEFINIÇÕES:

- SONDA CH1 x100;
- 100V / Div;
- 4µseg / div.

A) Com o multímetro colocado teste de diodo modo, verifique os
seguintes componentes (tensões de junção não inferiores a 0,2 V):

- ponte retificadora D1 (FIG. 3);
- Q1, Q2, Q3, Q4 do IGBT (ausência de curtos-circuitos entre a
porta do coletor e entre o coletor do emissor FIG. 4);
- os diodos da placa secundária D20, D21, D22, D23 entre o ânodo
e o cátodo (FIG. 4) Os diodos secundários podem ser
verificados sem remover a placa de alimentação: com um pino
nos diodos do dissipador da placa secundária e o outro em
sequência nas duas tomadas do transformador;

VERIFICARE CHE:
- A FREQUÊNCIA É

65KHz ± 10%;

- AMPLITUD É
450 V ± 10%.

- viper U2 (ausência de curto-circuitos entre o pino 3 - pino 4 e
entre o pino 4 pino 2, FIG. 3).
B) Com o multímetro configurado no modo ohm, verifique os seguintes
componentes:

- resistor R1: 47ohm (pré-carga FIG. 3);

NB se nenhum sinal estiver presente, pode ser necessário substituir o
circuito integrado U2 (FIG. 3)

- resistores R44, R45: 22 ohm (amortecedor primário FIG. 3);

- resistor R20: 10ohm (amortecedor secundário FIG. 3);
- teste de continuidade do termostato no transformador de
potência: limpe a resina dos contatos de colisão do ST1 (A, B) e
meça a resistência entre os dois contatos de colisão, que deve
ser de aprox. 0 ohm (FIG. 2B)

C) Com o multímetro colocado volt modo certifique-se de que (FIG.
3):
- Configure um multímetro no modo volt e certifique-se de que (FIG.

3):

- a tensão sobre o ânodo de D2 (-) e o cátodo de D2 (+) é
igual a + 13V ± 5%;
- a tensão sobre o ânodo de D30 (-) e o cátodo de D7 (+) é
igual a + 29V ± 5%;
- a tensão sobre o ânodo de D31 (-) e o cátodo de D6 (+) é
igual a + 29V ± 5%;
D) Configure o osciloscópio de traço duplo. Conecte a
sonda CH1 (x100) ao coletor Q1 e a sonda CH2 (x10) ao
- 12 -
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portão, também de Q1. As conexões de terra são feitas ao
emissor de Q1.

verde) a placa de mudança de tensão desabilita a duplicação de
tensão pelo filtro de entrada.

NOTA: A banda intermediária com alimentação entre 115V ±
15% e 230V ± 15% será considerada incompatível para que a
máquina mostre estado de alarme (LED amarelo D14 aceso).

E) Certifique-se de que a forma de onda exibida no osciloscópio seja
semelhante FIG. B.

FIGURA B

7.0 Reparos, substituindo as placas

DEFINIÇÕES:

- SONDA CH1 x100;
- 100 V / Div;
- SONDA CH2 x10;
- 10V / Div;
- 5µseg / div.

Se consertar a placa for complicado ou impossível, ela deve ser
totalmente substituída. A placa é identificada por um código de 6
dígitos (impresso em branco no lado do componente após as iniciais
TW). Este é o código de referência para solicitar uma substituição: A
Telwin pode fornecer placas que são compatíveis, mas com códigos
diferentes.
Aviso: antes de inserir uma nova placa, verifique cuidadosamente se há
danos que possam ter ocorrido durante o transporte. Quando
fornecemos uma placa, ela já foi testada e, portanto, se a falha persistir
após ter sido substituída corretamente, verifique os outros
componentes da máquina. A menos que seja especificamente exigido
pelo procedimento, nunca altere os aparadores de tábua.

TOLERÂNCIAS DE TEMPO

± 20%.
VERIFIQUE QUE:

- AMPLITUDE NO CH1 É
320V ± 10%;

- POSITIVO

AMPLITUDE NO CH2
IS + 16V ± 10%;
- NEGATIVO
AMPLITUDE NO CH2
SIA -10V ± 10%.

7.1 Removendo o painel de alimentação (FIG. 2A)
Se a falha estiver no painel de alimentação, remova-o da parte inferior da seguinte

F) Repita este teste também para Q2, Q3. Q4 (para Q3 e Q4 use a ponta de
prova diferencial).

forma:

- com a máquina desconectada da rede elétrica,
desconectar toda a fiação conectada à placa;
- remova o botão de ajuste de corrente no painel frontal da
máquina ( FIG. 1);

NB se o sinal não estiver presente, pode haver uma falha no
Circuito de driver IGBT (FIG. 3) ou no painel de controle (FIG. 2A,neste
caso, recomendamos a substituição da placa).

G) Configure o osciloscópio de traço duplo. Conecte a sonda CH1

- remova todas as faixas que restringem a placa (por exemplo, no cabo
de alimentação e nas conexões com o primário);

(x100) para o coletor de Q1 e sonda CH2 (x10) para o pino 9 na tira J11.
Os terminais de aterramento são conectados juntos ao emissor de Q1.

- desaperte os 3 parafusos que prendem a placa ao fundo (FIG. 2B);

H) Certifique-se de que a forma de onda exibida no
osciloscópio é semelhante FIG. Ce que a tensão de saída em
OUT + e OUT - é igual a + 80Vdc ± 10%.

- retire a placa da estrutura metálica levantando-a.
NB para a montagem proceda na ordem inversa e lembre-se
de inserir a arruela dentada no parafuso de aterramento.

FIGURA C

A) Leia atentamente o procedimento de substituição dos
IGBTs: (fig. 4).

DEFINIÇÕES:

- SONDA CH1 x100
- 100V / Div;
- SONDA CH2 x10;
- 500mV / Div;
- 5µseg / div.

Os 4 IGBTs são conectados a 2 dissipadores diferentes e sempre
que uma substituição for necessária, ambos os IGBTs devem ser
substituídos.
- desaperte os parafusos que prendem o dissipador à placa para
substituir Q1, Q3 (FIG. 2B);
- desaperte os parafusos que prendem o dissipador à placa para
substituir Q2, Q4 (FIG. 2B);

TOLERÂNCIAS DE TEMPO

± 20%.
VERIFIQUE ISSO

- AMPLITUDE ON
CH1IS 320V ± 10%;
- AMPLITUDE NO CH2 É
500mV ± 10%.

- remova os 4 IGBT's e os 2 diodos D40, D41 dessoldando os
reóforos e, em seguida, limpe a solda dos contatos de
relevo do circuito impresso;
- retire os 2 dissipadores da placa;
- desaperte os parafusos de bloqueio dos 4 IGBT's.

Antes de fazer a substituição, certifique-se de que os
componentes do IGBTs não estejam danificados:
- com o multímetro configurado ohm modo certifique-se de
que não haja curto-circuito no PCB entre os 1st e 3rd contatos
de colisão (entre a porta e o emissor) correspondentes a
cada componente;
- alternativamente, os resistores R40, R41, R42, R43 podem ter
estourado e / ou os diodos D32, D33, D34 e D35 podem não
funcionar na tensão Zener correta (isso deveria ter
aparecido nos testes preliminares);
- limpe qualquer irregularidade ou sujeira dos dissipadores. Se
os IGBT's estouraram, os dissipadores podem ter ficado
irreversivelmente danificados: neste caso, devem ser
substituídos;

I) Volte a ligar a fonte de alimentação e certifique-se de que, após o
breve tempo de inicialização, a máquina não está em estado de alarme
(o alarme LED amarelo D14 está desligado, FIG. 3) NB Se a máquina
permanecer em estado de alarme (e isso não é devido a uma falha na
placa de controle), pode haver uma falha no fotocacoplador ISO1 (FIG.
3)

6.3 Testes para o TECNICA161

Neste caso, os testes são iguais e podem ser realizados com uma
fonte de alimentação de 115 V ou 230 V:
- com uma fonte de alimentação de 115V ± 15% (LED D13 aceso e
laranja) a placa de mudança de tensão permite a duplicação de
tensão pelo filtro de entrada.

- aplique graxa termocondutora seguindo as instruções gerais

- com uma fonte de alimentação de 230 V ± 15% (LED D13 aceso e
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instruções.- Insira os novos IGBT's entre o dissipador e a
mola, tomando cuidado para não danificar o
componente durante a montagem (a mola deve ser
inserida sob pressão no dissipador para travar o
componente);
- coloque os dissipadores com os novos IGBTs e diodos
primários D40 e D41 (AVISO! Certifique-se de que haja
isolamento entre a caixa do diodo D41 e o dissipador)
nos contatos de relevo do PCB, colocando 4
espaçadores entre o dissipador e o PCB (2 para cada
dissipador) e fixe-os com os parafusos (chave de torque
para parafusos 1 Nm ± 20%);

alimentado e, portanto, o operador está exposto ao perigo de
choque elétrico.
Os testes fornecidos a seguir são usados para verificar a operação da fonte de
alimentação sob carga.

1.1 Preparação para teste.

A) Conecte a fonte de alimentação ao gerador de carga estática
usando cabos equipados com os conectores dinse apropriados
(código 802110).
B) Configure o osciloscópio de traço duplo, conectando a sonda CH1
(x100) ao coletor em Q1 e a sonda CH2 (x10) ao pino 9 na tira J11 (placa
de controle de plasma). Os terminais de aterramento são conectados
juntos ao emissor de Q1.

- solde os terminais tomando cuidado para não deixar a solda correr ao

C) Configure o multímetro no modo DC e conecte os prods
aos contatos OUT + e OUT- bump.

longo deles;

- no lado da soldagem, corte a parte saliente dos reóforos e
verifique se não estão em curto (principalmente entre a
comporta e o emissor).

D) Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação
230Vac.

AVISO! Durante os testes, o operador deve evitar o contato
com as partes metálicas da tocha devido à presença de alta
tensão perigosa.

B) Por favor, leia o procedimento para substituir os diodos
da placa secundária com cuidado (fig. 4):

Os 4 DIODOS SECUNDÁRIOS são anexados ao mesmo dissipador, e
quando uma substituição for necessária, todos eles devem ser
substituídos:
- desaperte os parafusos que prendem o dissipador à placa, para
substituir os díodos D20, D21, D22 e D23;

1.2 Testes para o TECNICA150 - 170 - 168GE
A) Teste de carga mínima:
- configurar o gerador de carga estática com as configurações de chave
como na tabela em Fig. D;

- no painel frontal posicione o potenciômetro R23 atual
(aproximadamente) na metade.
- ligue o interruptor principal;

- remover os 4 diodos secundários dessoldando os reofores e
limpando qualquer solda dos contatos de relevo na placa;

- ative o gerador de carga statico e certifique-se de que:

- retire o dissipador da placa;
- retire a mola travando os 4 diodos;

- as formas de onda exibidas no osciloscópio se assemelham
àquelas em Fig. D;

- limpe qualquer irregularidade ou sujeira do dissipador. Se os
díodos estouraram, o dissipador pode ter ficado
irreversivelmente danificado: neste caso, deve ser substituído;

- a corrente de saída é + 5Adc ± 20% e a tensão de saída
é + 20,2Vdc ± 20%.

- desative o gerador de carga estática e desligue o interruptor
principal.

- aplicar graxa termocondutora seguindo as instruções
gerais;
- insira os novos diodos entre o dissipador e a mola,
tomando cuidado para não danificar o componente
durante a montagem (o parafuso deve ser inserido sob
pressão no dissipador para travar o componente);

FIGURA D

DEFINIÇÕES:

- coloque o dissipador com os novos componentes nos contatos de
relevo da placa de circuito impresso e fixe-os com os parafusos
(chave de torque para parafusos 1 Nm ± 20%);

- SONDA CH1 x100
- 100V / Div;
- SONDA CH2 x10;
- 500mV / Div;
- 5 µseg / div.

- solde os terminais tomando cuidado para não deixar a solda correr ao
longo deles;

TOLERÂNCIAS DE TEMPO

- no lado da soldagem, corte a parte saliente dos reóforos e
verifique se eles não estão em curto (entre o cátodo e o
ânodo);

± 20%.
VERIFIQUE QUE:

- AMPLITUDE NO CH1 É
320V ± 10%.
- AMPLITUDE NO CH2 É
1V ± 10%.

NB certifique-se de que o resistor (R20) e o capacitor (C20) no
amortecedor tenham sido soldados ao PCB corretamente (FIG. 3)

C) Leia o procedimento para substituir a placa de
controle (fig. 3):

Qualquer que seja a falha que ocorra na placa de controle,
recomendamos fortemente sua substituição sem tentativas de
reparo. Para removê-lo, corte e retire da placa de alimentação o
conector mantendo-o perpendicular ao PCB, recoloque-o e solde
novamente o conector.

123456
100000

Número de troca
Número da posição

B) Teste de carga intermediária:

- configurar a carga ôhmica com as configurações da chave como na tabela

TESTANDO A MÁQUINA

em FIG. E;
- no painel frontal, gire o potenciômetro de corrente para 75A
(aproximadamente na metade);

Os testes devem ser realizados na máquina montada antes de
fechá-la com a tampa superior. Durante os testes com a máquina
em operação, nunca comute os seletores ou ative o contator de
carga ôhmica.

- inicie a carga ôhmica e certifique-se de que:
- as formas de onda exibidas no osciloscópio se assemelham
àquelas em Fig. E;

- a corrente de saída é igual a + 75Adc ± 10% e a tensão
de saída é igual a + 24Vdc ± 10%.
- desligue a carga ôhmica.

AVISO! Antes de prosseguir com o teste da máquina, devemos
lembrar que durante esses testes a fonte de alimentação é
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a leitura atual não é 150A ± 5%, ajuste a corrente
usando jumpers JP6, JP7 e JP8 (FIG. 7)
- desligue a carga ôhmica.

FIGURA E
DEFINIÇÕES:

- SONDA CH1 x100
- 100V / Div;
- SONDA CH2 x10;
- 2V / Div;
- 5 µseg / div.

FIGURA G
DEFINIÇÕES:

VERIFIQUE ISSO

- SONDA CH1 x100
- 100V / Div;
- SONDA CH2 x10;
- 5V / Div;
- 5µseg / div.

- AMPLITUDE NO CH1 É
320V ± 10%.

TOLERÂNCIAS DE TEMPO

TOLERÂNCIAS DE TEMPO

± 20%.

± 20%.

- AMPLITUDE CH2
IS 5V ± 10%.

VERIFIQUE ISSO

- AMPLITUDE ON
CH1 IS 320V ± 10%;
- AMPLITUDE ON

CH2 IS 8V ± 10%.

123456
222221

Número de troca
Número da posição

123456
333321

C) Teste de carga nominal para TECNICA150-186GE:
- configurar a carga ôhmica com as configurações da chave como na tabela

Número de troca
Número da posição

em FIG. F;

- no painel frontal gire o potenciômetro atual ao máximo
(gire no sentido horário até o fim);

E) Verificando as tensões do diodo secundário:

- configurar o osciloscópio de traço duplo, conectando a sonda
CH1 x 100 ao ânodo do diodo D21 e a sonda CH2x100 ao
ânodo do diodo D22. As conexões de terra são feitas no
dissipador secundário;

- inicie a carga ôhmica e certifique-se de que:
- as formas de onda exibidas no osciloscópio se
assemelham àquelas em FIG. F;
- a corrente de saída é igual a + 130Adc ± 5% e a tensão de
saída é igual a + 25,2Vdc ± 5%; se a leitura da corrente
de saída não for 130A ± 5%, ajuste a corrente usando os
jumpers JP6, JP7 e JP8 (FIG. 7)

- remova o multímetro dos contatos OUT + e OUT- bump;
- configurar o gerador de carga estática com as configurações de chave
como na tabela em FIG. F, G ou I;

- desligue a carga ôhmica.

- posicionar no painel frontal o potenciômetro de corrente
ao máximo (girar o botão no sentido horário até o fim) e
ligar a chave geral;
- ative o gerador de carga estática e certifique-se de que as formas
de onda exibidas no osciloscópio se assemelham às de FIG. H;

FIGURA F
DEFINIÇÕES:

- SONDA CH1 x100
- 100V / Div;
- SONDA CH2 x10;
- 5V / Div;
- 5µseg / div.

- desative o gerador de carga estática e desligue o interruptor
principal.
FIGURA H

TOLERÂNCIAS DE TEMPO

± 20%.
DEFINIÇÕES:

- SONDA CH1 x100
- 50V / Div;
- SONDA CH2 x100;
- 50V / Div;
- 5µseg / div.

VERIFIQUE QUE:

- AMPLITUDE ON
CH1 IS 320V ± 10%;
- AMPLITUDE ON
CH2 IS 8V ± 10%.

TOLERÂNCIAS DE TEMPO

± 20%.
VERIFIQUE QUE:

- MARCHA RÉ

123456
333222

AMPLIDUTE ON CH1

Troca de número

E CH2 NÃO EXCEDE
250V.

Mudança de posição

D) Teste de carga nominal para TECNICA170:
- configurar a carga ôhmica com as configurações da chave como na tabela
em FIG. G;

- no painel frontal gire o potenciômetro atual ao máximo
(gire no sentido horário até o fim);

F) Verificação do tempo de funcionamento e fechamento da
máquina Com o status de carga como em FIG. F ou Ge o
potenciômetro de ajuste de corrente no máximo, ligue a fonte de
alimentação e deixe-a em funcionamento até que as cápsulas
termostáticas sejam acionadas (máquina em estado de alarme).
Verifique o correto posicionamento da fiação interna e, por fim, monte
novamente a máquina.

- inicie a carga ôhmica e certifique-se de que:
- as formas de onda exibidas no osciloscópio se
assemelham àquelas em FIG. G;

- a corrente de saída é igual a + 150Adc ± 5% e a tensão
de saída é igual a + 26Vdc ± 5%; se a saída
- 15 -
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G) Teste de soldagem

Com a fonte de alimentação configurada de acordo com as instruções do
manual, faça um teste de soldagem a 80A (diâmetro do eletrodo 2,5 mm).
Verifique o comportamento dinâmico da fonte de alimentação.

1.3 Testes agendados para o TECNICA152

Neste caso, não faz diferença se os testes são realizados com
uma fonte de alimentação de 115 V ou 230 V:

- com alimentação de 230 V (LED D13 aceso e verde) os
testes são exatamente iguais aos descritos para o
TECNICA 150-168GE.

- com alimentação de 115 V (LED D13 aceso e laranja) os testes são
exatamente iguais aos descritos para TECNICA 150-168GE com
exceção do teste de carga nominal no ponto 1,2 C). Para
realizar o teste de carga nominal em 115 V consulte o ponto 1.3
A).
A) Teste de carga nominal:

- configurar a carga ôhmica com as configurações da chave como na tabela
em FIG. eu;

- no painel frontal gire o potenciômetro atual ao máximo
(gire no sentido horário até o fim);
- ligar no interruptor principal;
- inicie a carga ôhmica e certifique-se de que:

- as formas de onda exibidas no osciloscópio se assemelham àquelas
em FIG. EU;

- a corrente de saída é igual a + 100Adc ± 5% e a tensão de
saída é igual a 24Vdc ± 5%; se a leitura da corrente de saída
não for 100A ± 5%, ajuste a corrente usando os jumpers JP6,
JP7 e JP 8 (FIG. 5)
- desligue a carga ôhmica e desligue o interruptor principal.

FIGURA I
DEFINIÇÕES:

- SONDA CH1 x100
- 100V / Div;
- SONDA CH2 x10;
- 5V / Div;
- 5µseg / div.
TOLERÂNCIAS DE TEMPO

± 20%.
VERIFIQUE QUE:

- AMPLITUDE ON
CH1 IS 320V ± 10%;
- AMPLITUDE ON
CH2 IS 7V ± 10%.

123456
322222

Troca de número
Mudança de posição
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ILUSTRAÇÕES
FIGO. 1

FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS
LIDAR COM

FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS
LIDAR COM

REGULAMENTO ATUAL
POTENCIÔMETRO

LED DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS
PAINEL TRASEIRO

LED ALARME

DINSE SOCKET
FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS
TAMPA SUPERIOR

PARAFUSOS

PAINEL FRONTAL DE FIXAÇÃO

FIGO. 2A

FIGO. 2B
RESSALTO

RESSALTO

FONTE DE ENERGIA

DIODES BRIDGE
DISSIPADOR

INTERRUPTOR

FAN FAN

SALTADOR

NUTS

AO CONTROLE

FIXAÇÃO
METÁLICO
ESTRUTURA

BORDA

FILTRO
CAPACITORES

JP6, JP7, JP8

CONTATOS
TERMÓSTATO

CONTATOS
VENTILADOR

V1

ST1

RHEOFORES
Q1, Q4

NUTS

FIXAÇÃO
METÁLICO
ESTRUTURA

Q2, Q4
DISSIPADOR
PARAFUSOS

FIXAÇÃO

Q1, Q3
DISSIPADOR
PARAFUSOS

FIXAÇÃO

VENTILADOR

FUNDO

PRIMÁRIO
DISSIPADORES

POTÊNCIA

SECUNDÁRIO

TRANSFORMADOR

FIGO. 3

R1

K1

FIXAÇÃO

FIGO. 4
VOAR DE VOLTA

D6

D7

U2

PRIMÁRIO
DIODO

IGBT

TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR

D1

Q1, Q4

FIXAÇÃO DE PORCAS
ESTRUTURA METÁLICA

PARAFUSOS

DISSIPADORES

TERMÓSTATO
ON POWER

RHEOFORES

SECUNDÁRIO
DISSIPADOR

INDUTÂNCIA

D40

Q2, Q4

J11

R52

D12

R44

D14

DISSIPAT.

POR
IGBT

ISO1

MOTORISTA

D30, D31

R45

R20, C20

DISSIPADORES
PARA DIODOS

PRIMÁRIO
DIODO

D41
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IGBT

Q1, Q3

D21

D20, D22
DIODOS SECUNDÁRIOS

D23

TECNICA 150-152-170-168GE
ELENCO PEZZI DI RICAMBIO - LISTE PIECES DETACHEES LISTA DE
PEÇAS SOBRESSALENTES - ERSATZTEILLISTE - PIEZAS DE REPUESTO
Esploso macchina, Dessin appareil, Desenho de máquina, Explosions Zeichnung des Geräts, Diseño seccionado maquina.

20

22

1

19

10

23

21
18

12 11 14 9

24

2

4

13

6 25 15 16 5

17

3

7

8

Per richiedere i pezzi di ricambio senza codice precisare: codice del modello; il numero di matricola; numero di riferimento del particolare sull'elenco ricambi. Pour avoir les
piece detachees, dont manque la reference, il faudra preciser: modele, logo et tension de I'appareil; denominação de la piece; numero de matricule.
Ao solicitar peças de reposição sem qualquer referência, os pls especificam: modelo-marca e tensão da máquina; lista o número de referência do item; número de registro.
Wenn Sie einen Ersatzteil, der ohne Artikel Nummer ist, benoetigen, bestimmen Sie bitte Folgendes: Modell-zeichen und Spannung des Geraetes; Teilliste Nuemmer;
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REF.

1
2
3

ELENCO PEZZI DI RICAMBIO
PEÇAS DESTACADAS
LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ERSATZTEILLISTE
PIEZAS DE REPUESTO

REF.

Manopola Potenziometro

Potenciômetro

Poignee Pour Potentiometre

Potenciômetro
Potenciômetro

10

6
7
8
9

Knob para potenciômetro
Potenciômetro Griff

REF.

ELENCO PEZZI DI RICAMBIO
PEÇAS DESTACADAS
LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ERSATZTEILLISTE
PIEZAS DE REPUESTO

19

Trasera

Manico

Resistência

Interrupteur

Chave

Schalter

20

Poignee
Lidar com

Handgriff

Resistencia

Interruptor

Manija

Diodo

Cavo Alim.
Cable Alim.

Presa Dinse

Diodo
Diodo
Diodo

12

Relais
Relais
Relais
Relais

Cabo de alimentação

Netzkabel

21

Cable Alim.
Ventilatore

13

Ventilateur
Ventilador

Ventilador

22

Prêmio Dix

Soquete Dinse

Dinse Steckdose
Enchufe Dinse
Kit Mantello
Kit Capot
Kit de capa

Kit Deckel

Ventilador

Kit Panel De Cobertura

Controlador Pwm

Induttanza Filtro

Controlador Pwm

Filtro de Indutância

Kit Fondo
Kit Chassis

Controlador Pwm
Controlador Pwm

14

Indutância do filtro
Filtro de escória

23

Kit Inferior
Kit Bodenteil

Controlador Pwm

Induccion Filtro

Kit Fondo

Condensatore

Induttanza

Kit Igbt + Diodo

Condensador

Indutância
Indutância
Drossel

Capacitor
Kondensator

15

Condensador

Indução

Scheda Controlo

Trasformatore

Platine De Control

Transformador

Pcb de controle

Steurungskarte

16

Transformador

Transformador

Tarjeta De Controle

Transformador

Opto-accoppiatore

Trasformatore Potenza

Optoacoplador
Opto-acoplador

Opto-koppler

17

Frontale

Rectificador

18

Kit Igbt + Diodo
Kit Igbt + Diodo
Kit Igbt + Diodo

Kit Scheda Completa

25

Kit Platine Completo
Kit Pcb Controle Completo
Komplette Steurungskarte Kit Kit
Tarjeta De Controle Completa

Leistungstransformator
Transformador De Potencia

Gleichrichter

Kit Igbt + Diodo

Power Transformer

Raddrizzatore
Retificador

24

Transformateur Puissance

Opto-acoplador

Redresseur

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ERSATZTEILLISTE
PIEZAS DE REPUESTO

Rueckseite

Interruttore

11

REF.

Painel Traseiro

Resistenza

Wiederstand

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ERSATZTEILLISTE
PIEZAS DE REPUESTO

ELENCO PEZZI DI RICAMBIO
PEÇAS DESTACADAS

Partie Arriere

Malja Por Resist.electr.variable

Resistor

REF.

ELENCO PEZZI DI RICAMBIO
PEÇAS DESTACADAS

Retro

Potenciômetro

Rele '

5

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ERSATZTEILLISTE
PIEZAS DE REPUESTO

Potenziômetro

Diodo

4

ELENCO PEZZI DI RICAMBIO
PEÇAS DESTACADAS

Partie Frontal
Painel frontal

Geraetefront
Frontal

CARTÃO DE REPARO TÉCNICO.

Para melhorar o serviço, cada centro de serviço deve preencher a ficha técnica na página seguinte ao final de cada reparo. Preencha esta folha
com a maior precisão possível e envie-a para a Telwin. Agradecemos antecipadamente a sua colaboração!
- 19 -

TECNICA 150-152-170-168GE
Folha de reparos dos centros
de serviço oficiais
Encontro:

Modelo inversor:
Número de série:
Companhia:

Técnico:
Em que local o inversor foi usado?
Pátio de construção

Oficina
Outras:
Fornecem:

Fonte de energia

Da rede sem extensão Da
rede com extensão m:
As tensões mecânicas a que a máquina foi submetida

Descrição:

Grau sujo
Sujo dentro da máquina

Descrição:
Tipo de falha
Ponte retificadora

Capacitores eletrolíticos

Ref. Do componente

Substituição da placa de alimentação primária:

Problemas evidenciados durante o reparo:

Relais
Resistência limitadora in-rush

IGBT
Snubber
Diodos secundários

Potenciômetro
Outras
- 20 -

sim

não
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