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Lincoln Electric Europe 
 

Vakuuttaa, että TIG-polttimet: 
 
 

LTP17/18/18SC/20/26 
 
 
 

ovat seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisia: 
 

Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY) 
Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi 

(2004/108/EY) 
 
 
 

ja ne on suunniteltu seuraavien standardien mukaisesti: 
 

EN 60974-7 
 
 
 
 

 
4th May 2016 

Pietro Terranova 
Accessories Product Manager EMEA 

Lincoln Electric Europe S.L, c/o Balmes, 89 – 8° 2a , 08008 Barcelona, Spain 
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KIITOS! Kiitos siitä, että valitsit Lincoln Electric -tuotteiden LAADUN. 
• Tarkasta, että pakkaus ja laite ovat vahingoittumattomat. Jos lähetys on 

vahingoittunut kuljetuksen aikana, ilmoita siitä välittömästi jälleenmyyjälle. 
• Merkitse alla olevaan taulukkoon laitekilven tiedot mahdollista myöhempää tarvetta 

varten. Mallin nimi, koodi ja tuotantoerä on ilmoitettu pakkauksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mallin nimi: 
 

………………...…………………………….…….………………………………………………………….. 
Koodi ja sarjanumero: 

 
………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 

Päivämäärä ja ostopaikka: 
 

………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 
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Turvallisuus 
01/11 

  VAROITUS 
Laitetta saavat käyttää vain pätevät ammattilaiset. Varmista, että vain pätevä ammattilainen tekee 
laitteen asennus-, käyttö-, huolto- ja korjaustoimia. Lue tämä käsikirja huolella ja perehdy sen 
sisältöön ennen kuin käytät laitetta. Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai laitteen vahingoittumisen. Lue seuraavien 
varoitusmerkkien selitykset ja perehdy niihin hyvin. Lincoln Electric ei vastaa vahingoista, jotka 
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, virheellisestä käsittelystä tai epänormaalista käytöstä. 
 

 

VAROITUS: Tämä varoitusmerkki ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä voi seurata vakavia henkilövahinkoja, kuolema tai laitteen 
vahingoittuminen. Suojaa itsesi ja muut vakavien henkilövahinkojen tai 
kuoleman vaaralta. 

 

LUE OHJEET JA PEREHDY NIIHIN HYVIN: Lue tämä käsikirja huolella ja 
perehdy sen sisältöön ennen kuin käytät laitetta. Kaarihitsaus voi olla 
vaarallista. Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai laitteen vahingoittumisen. 

 

SÄHKÖISKU VOI OLLA HENGENVAARALLINEN: Hitsauslaite kehittää 
korkean jännitteen. Älä kosketa hitsauspuikkoa, puristinpidikettä tai liitettyjä 
työkappaleita, kun koneessa on virta kytkettynä. Eristä itsesi puikosta, 
puristinpidikkeestä ja liitetyistä työkappaleista. 

 

SÄHKÖTOIMINEN LAITE: Katkaise syöttövirta sulakerasian katkaisimesta 
ennen kuin teet laitteen huolto- tai muuta toimia. Maadoita laite paikallisten 
sähköä koskevien määräysten mukaan. 

 

SÄHKÖTOIMINEN LAITE: Tarkasta säännöllisesti syöttökaapelit, puikon 
kaapelit ja puristinpidikkeen kaapelit. Jos eriste on vahingoittunut, vaihda 
kaapeli välittömästi. Älä aseta puikonpidintä valokaaren tahattoman syttymisen 
estämiseksi suoraan hitsauspöydälle tai muulle pinnalle, joka koskettaa 
puristinpidikettä. 

 

SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Johtimessa 
kulkeva sähkövirta luo sähkö- ja magneettikenttiä (EMF). Sähkö- ja 
magneettikentät voivat aiheuttaa häiriöitä joidenkin sydämentahdistimien 
toiminnassa. Sydämentahdistinta käyttävien hitsaajien on neuvoteltava 
lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä. 

 CE-YHTEENSOPIVUUS: Tämä laite täyttää Euroopan yhteisön direktiivien 
vaatimukset. 
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KEINOTEKOINEN OPTINEN SÄTEILY: Direktiivin 2006/25/EY ja standardin 
EN 12198 vaatimusten mukaan, laitteisto kuuluu luokkaan 2. Sen vuoksi on 
pakollista käyttää henkilönsuojainta, joka sisältää suodattimen suojausasteella 
enintään 15 kuten vaaditaan standardissa EN169. 

 

HÖYRYT JA KAASUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Hitsauksen aikana voi 
muodostua terveydelle vaarallisia höyryjä ja kaasuja. Älä hengitä tällaisia 
höyryjä ja kaasuja. Käyttäjän on poistettava nämä riskit huolehtimalla 
riittävästä ilmanvaihdosta tai johtamalla höyryt ja kaasut pois hengitysalueelta. 

 

VALOKAARISÄTEET VOIVAT POLTTAA: Käytä maskia, jossa on 
asianmukaiset suodatin- ja peitelevyt. Ne suojaavat silmiä kipinöiltä ja 
valokaarisäteiltä hitsauksen tai tarkastelun aikana. Käytä asianmukaisia 
vaatteita, jotka on tehty kestävistä ja tulenkestävistä materiaaleista ja jotka 
suojaavat käyttäjän ja avustajien ihoa. Suojaa lähellä oleskelevat henkilöt 
sopivalla syttymättömällä suojuksella ja varoita heitä katsomasta valokaareen 
tai altistumasta valokaarelle. 

 

HITSAUSKIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN: 
Poista hitsausalueelta palovaaralliset tekijät ja varmista, että alueella on 
palosammutin valmiina käyttöön. Hitsauskipinät ja hitsausprosessin aikana 
muodostuvat kuumat materiaalit voivat helposti työntyä pienistä halkeamista ja 
aukoista viereisille alueille. Älä hitsaa tankkeja, rumpuja, säiliöitä tai mitään 
materiaaleja ennen kuin olet tehnyt vaiheittaiset toimet sen varmistamiseksi, 
ettei alueella ole syttyvien tai myrkyllisten höyryjen vaaraa. Älä koskaan käytä 
tätä laitetta, jos alueella on syttyviä kaasuja tai höyryjä tai palavia nesteitä. 

 

HITSATUT MATERIAALIT VOIVAT AIHEUTTAA PALOVAMMOJA: Hitsauksen 
aikana muodostuu paljon lämpöä. Työalueen kuumat pinnat ja materiaalit 
voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Käytä käsineitä ja pihtejä, kun kosketat 
tai siirrät materiaaleja työalueella. 

 

TURVAMERKKI: Laite soveltuu virran tuottamiseen hitsausta varten 
olosuhteissa, joissa sähköiskun vaara on tavanomaista suurempi. 

 

Valmistelua ja käyttöä koskevat ohjeet 
 
Yleistä 
Nämä korkealaatuiset TIG -hitsauspolttimet on kehitetty erityisesti herkempään hitsaukseen ja niitä 
on helpompi käsitellä. Niitä on saatavana sekä kaasu- että vesijäähdytteisinä versioina. Oikein 
käytettyinä ja huollettuina hitsauspolttimemme ovat erittäin kestäviä. Pitkän käyttöiän 
varmistamiseksi on nämä ohjeet luettava huolellisesti.  
 
Tämä käsikirja on tarkoitettu ainoastaan kokeneelle käyttäjälle. Älä anna kokemattomien 
henkilöiden asentaa, käsitellä tai huoltaa LTP TIG -hitsauspolttimiamme. Hitsauspolttimet on 
tarkastettava säännöllisesti mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi. 
 
Käyttäjä on täysin vastuussa väärinkäytöstä, riittämättömästä huollosta, vaurioittamisesta, huonosti 
suoritetuista korjauksista tai muiden kuin alkuperäisen valmistajan tai tämän valtuutettujen 
jälleenmyyjien suorittamien muutosten mahdollisesti aiheuttamista vioista. 
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Hitsauspoltin on osa kokonaista hitsausjärjestelmää. Sopivaan hitsauskoneeseen yhdistettynä poltin 
kehittää sähköisen kaaren. Varmista, että luet hitsauskoneen ohjeet huolellisesti ennen 
hitsauspolttimiemme käyttämistä. 
 
Valmistaja pidättää oikeuden tarpeen vaatiessa ja ilman ennakkoilmoitusta, tehdä muutoksia näihin 
ohjeisiin kirjoitus- tai painovirheiden, virheellisten tietojen tai lisättyjen parannusten vuoksi. 
 
Lukuun ottamatta volframipuikkoa – joka on tilattava erikseen – hitsauspolttimemme toimitetaan 
valmiina kytkettäviksi hitsauskoneisiimme. 
 
 
Ennen hitsausta 
• Varmista, että poltin on kytketty tukevasti hitsauskoneeseen. 
• Varmista, että poltin on asennettu työtehtävän kannalta oikeisiin kohtiin. 
• Tarkasta hitsauskoneen parametrit. 
• Jos käytössä on vesijäähdytys: toimiiko jäähdytysyksikkö oikein ja onko jäähdytysaineen 

virtaus riittävää? 
• Onko kaasu testattu kontaminaation estämiseksi ja/tai onko kaasun paine tarkastettu ? 
 
TIG-toimenpiteet 
• Aseta TIG-poltin asianmukaiseen käynnistysasentoon. 
• Sytytä kaari on/off-painikkeesta (jos polttimeen on asennettu kaasuventtiili (V-poltin), avaa 

kaasuventtiili ja varmista, että kaasua on saatavana. Käynnistä tämän jälkeen poltto 
koskettamalla työkappaletta). 

• Pidä poltin käynnistyksen jälkeen aloituspisteessä kunnes hitsisulaa syntyy. 
• Ohjaa poltinta tasaisesti koko sauman pituudelta ohjeiden mukaisesti. 
• Paina stop-painiketta hitsaustyön lopuksi (kun polttimessa on kaasuventtiili (V-poltin), nosta 

poltinta kunnes kaari katkeaa. Sulje sitten kaasuventtiili). 
• Pidä poltinta edelleen loppukohdassa muutaman sekunnin ajan, jotta sula kiinteytyy ilman, että 

ilma pääsee aiheuttamaan häiriöitä (kaasuvirtauksen suojaamana). 
 
 

 VAROITUS 
• Vältä kontaktia kuumien poltinosien sekä työkappaleiden kanssa. 
• Käyttäjän on käytettävä suojavaatetusta, minkä lisäksi paikassa on oltava riittävä ilmanvaihto. 
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Spesifikaatiot 
 
 

Käyttölämpötila -10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F) 

Varastointilämpötila -25 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 158 °F) 

Suhteellinen 
ilmankosteus Korkeintaan 90 %, kun lämpötila on 20 °C 

 

 
 

“Ergo-” / “Flex Ergo” .tyypit “V”-tyyppi (venttiili) 

 

TEKNISET TIEDOT(*) 

  17 Ergo/17V 
18 Ergo 

/18 Flex Ergo 
18SC Ergo 20 Ergo 

26 Ergo 
/26Flex Ergo/26V 

Sähkötiedot       AC 100 A 230 A 280 A 165 A 130 A 

                            DC 140 A 320 A 400 A 220 A 180 A 

Kuormitusaikasuhde 35% 100% 100% 100% 35% 

Puikko Φ (mm) 1.0÷2.4 1.0÷4.0 1.0÷4.0 1.0÷3.2 1.0÷4.0 

Polttimen pituus 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8-12(**) m 

Jänniteluokka L L L L L 

Hitsauskaasu 
Argon 

DIN 32 526/1 
Argon 

DIN 32 526/1 
Argon 

DIN 32 526/1 
Argon 

DIN 32 526/1 
Argon 

DIN 32 526/1 

Kaasun virtausnopeus 
(l/min) 

7÷15 7÷20 7÷20 8÷22 7÷18 

Jäähdytys Kaasu Vesi Vesi Vesi Kaasu 

Jäähdytysaineen  
korkein lämpötila  
tuloletkuyksikössä 

– 60 °C 60 °C 60 °C – 

Jäähdytysaineen  
minimivirtausmäärä 

– 1.0 l/min 1.0 l/min 1.0 l/min – 

Alhaisin tulopaine – 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar – 

Korkein tulopaine – 5.0 bar 5.0 bar 5.0 bar – 

Nettopaino (g) (4 m) 2025/1825 2515/2515 ---- 1715 2545/2545/2445 

Nettopaino (g) (8 m) 3555/3395 4515/4515 4565 2915 4305/4305/4205 

Nettopaino (g) (12 m) ----/---- ----/---- ---- ---- 6065/----/---- 

 
(*) LTP 17/18/20/26 ovat myös saatavana ranskalaisella vivulla varustettuna (sylinterimäinen kahva, 
vain 8 m ja vakiokaula). Vaihtoehtoisia 3-painikkeisia ja potentiometrillä varustettuja moduuleja ei 
ole saatavana ranskalaisella vivulla varustettuihin versioihin. 
(**) LTP26 (12 m) on saatavana ainoastaan Ergo-kahvalla ja kiinteällä kaulalla varustettuna
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Asennus 
 

 VAROITUS 
Noudata myös hitsauskoneen mukana toimitettuja ohjeita. 
VAROITUS! Teholähteen on oltava pois päältä! 
 
Kaasujäähdytyksen liitäntä 
 
 
 
 
 
Sähköjohdon ja kaasuletkun kytkeminen 
Kytke sähköjohto ja kaasuletku niille tarkoitettuihin liittimiin hitsauskoneessa; varmista, että 
kytkennät on suoritettu kunnolla. 
 
Poikkeus 
Kun poltin on varustettu kaasuventtiilillä (V-poltin), kytke erillinen kaasuletku ulkoiseen 
kaasusäiliöön. Ennen kaasusäiliön kytkemistä on kaasupullon paineensäädintä avattava muutamia 
kertoja lyhyesti mahdollisen lian poistamiseksi. Suorita kytkentä tämän jälkeen ja kiristä 
asianmukaisella avaimella. 
Aseta tämän jälkeen haluttu paine paineensäädintä käyttäen. 
Paine riippuu hitsattavasta kappaleesta ja kaasukupin koosta. 
 
Kytkentäkaapelin kytkeminen 
Kytke hitsauspolttimen pistoke sille tarkoitettuun pistorasiaan hitsauskoneessa ja varmista, että 
kytkentä on tukeva. 
 
Vesijäähdytyksen liitäntä 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sähköjohdon ja kaasuletkun kytkeminen 
Kytke sähköjohto ja kaasuletku niille tarkoitettuihin liittimiin hitsauskoneessa; varmista, että 
kytkennät on suoritettu kunnolla. 
 
Veden tuloletkun (sininen) ja poistoletkun (punainen) kytkentä 
Kytke veden sininen tuloletku ja punainen poistoletku laittamalla kaasunippa niille tarkoitettuihin 
nippaliittimiin hitsauskoneessa värimerkintöjen mukaisesti. Varmista, että kytkennät on suoritettu 
kunnolla. 
 
Kytkentäkaapelin kytkeminen 
Kytke hitsauspolttimen pistoke sille tarkoitettuun pistorasiaan hitsauskoneessa ja varmista, että 
kytkentä on tukeva. 

Lue hitsauskoneen käyttöohjeet ennen käyttöä, jotta 
voisit olla varma siitä kuinka hitsauspoltin on 
kiinnitettävä. 

Lue hitsauskoneen käyttöohjeet ennen käyttöä, jotta 
voisit olla varma siitä kuinka hitsauspolttimo on 
kiinnitettävä. 
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Kytkentäkaapelin värimerkinnät 
LTP-polttimet voidaan asentaa usean tyyppisiin hitsauskoneisiin alla olevan kaavion mukaisesti ja 
polttimen kytkinmoduulin toimintatavasta riippuen. 
 

KYTKINMODUULI TOIMINTO JOHTO/VÄRIMERKINTÄ 
1-painikkeinen kytkin start/stop oranssi + ruskea 

3-painikkeinen kytkin 
start/stop oranssi + ruskea 
alas punainen + musta 
ylös keltainen + musta 

1-painikkeinen kytkin, 
mukana potentiometri 

start/stop oranssi + ruskea 
potentiometri punainen + musta + keltainen 

 
start: käynnistää hitsausprosessin stop: pysäyttää hitsausprosessin 
ylös/alas: nostaa/laskee hitsausvirtaa / koneen ohjelman selaus (riippuu koneesta) 
potentiometri: portaaton ylös-/alastoiminto 
 
LTP TIG -hitsauspolttimet toimitetaan normaalisti 1-painikkeisella kytkimellä varustettuina. 
Jotta LTP TIG -hitsauspolttimia voitaisiin käyttää yhdessä uuden sukupolven hitsauskoneiden 
kanssa, voidaan niihin asentaa lisävarusteena 3-painikkeinen kytkin ja/tai integroitu potentiometri. 
Saatavana on seuraavat kytkinmoduulit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LTP-kahvan ja kytkinmoduulin kokoaminen ja purkaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-painikkeinen 
(toimii  
vakiotyyppisellä  
5-tappisella 
pistokkeella) 

1-painikkeinen,  
mukana potentiometri 
(toimii 6-tappisella 
lisäpistokkeella) 

3-painikkeinen 
(toimii 
vakiotyyppisellä  
5-tappisella 
pistokkeella) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Hitsauspolttimen etupuolen kokoaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huolto 
 

 VAROITUS 
Ennen huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä: sammuta sähkön ja kaasun syöttö. 
 
Tarkasta polttimen toiminta säännöllisesti. Suorita huolto- ja puhdistustoimenpiteet säännöllisesti. 
Huollon ja puhdistamisen saa suorittaa ainoastaan valtuutetut henkilöt. Kaikki vahingoittuneet, 
vääntyneet tai kuluneet osat on vaihdettava välittömästi. Jos on tarpeen suorittaa korjauksia, ota 
yhteyttä Lincoln-jälleenmyyjään. 
 
Tarkasta TIG -hitsauspolttimesta, että: 

• kaikki osat ovat kunnossa ja oikeilla paikoillaan 
• puikko ja kiinnitysosat ovat kunnossa ja kiinnitetty kunnolla 
• Jos volframipuikon pinta ei ole tasainen, on sitä hiottava. 
• suojakaasu virtaa vapaasti ja tasaisesti 
• kaasusuutin on hyvässä kunnossa. 

 
Tarkasta johdoista, että: 

• kahvan ja polttimen johdon eristys on vahingoittumaton 
• kaikki sähkö-, jäähdytysaine ja kaasuliitännät ovat puhtaat ja kiinnitetty 
• nahkassa ja suojauksessa ei näy merkkejä ulkoisista vaurioista kuten halkeamia tai (tulen 

aiheuttamia) reikiä 
• polttimen johdossa (tai letkussa) ei ole jyrkkiä taipumia. 

 
Neuvoja puikon hiontaan 
Kunnolla hiottu puikko määrää virrantiheyden tasaisuuden ja kaaren suunnan. Puikkoa on aina 
hiottava pitkittäissuunnassa. Puikon tyyppi ja teroituskulma riippuu hitsattavasta materiaalista. Ota 
ammattitaitoisesti suoritettua hiontaa varten yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. 
 
Kuluvien osien hankkiminen 
Tärkeimmät ja tavallisimmat kuluvat osat on ilmoitettu seuraavien sivujen taulukoissa. 
Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään puuttuvien komponenttien löytämistä tai tilaamista varten.

A) Aseta holkki (1) holkinrunkoon (2) ja ruuvaa nämä polttimen 
runkoon (3) käsin. 

B) Ruuvaa keraaminen kuppi (4) holkinpidikkeeseen (2). 
C) Laita volframipuikko (5) paikalleen takaa; varmista, että puikko on 

riittävän pitkä. 
D) Ruuvaa kärkikappale (6) polttimen runkoon (3) takaa. 
      Puikon maksimipituus riippuu kärkikappaleen tyypistä. 
 
Tärkeää: 
• Yleensä LTP TIG -polttimia ei toimiteta volframipuikoilla 

varustettuina. Lisätietoja antaa jälleenmyyjä. 
• Puikko saattaa olla terävä! 
• Holkilla, sen rungolla sekä volframipuikolla on oltava sama 

läpimitta. 
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU (WEEE) 
07/06 

S
u

o
m

i 

 

Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita normaalin sekajätteen mukana! 
Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) antaman direktiivin 
2012/19/EY ja sen kansallisesti voimaan saatettujen sääntöjen mukaisesti sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet on kerättävä erikseen niiden käyttöiän päätyttyä ja toimitettava 
kierrätyspisteeseen. Koneen omistajana voit pyytää tietoja hyväksytyistä 
keräysjärjestelmistä paikalliselta edustajaltamme. 
Noudattamalla EU-direktiiviä voit suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä. 

 

Varaosat 
08/12 

Osaluettelon lukuohjeet 
• Määritä kokoonpanosivun kuvien ja luettelon lopun avulla kohta, jossa osa sijaitsee koodin perusteella 

tunnistettavassa laitteessa.  
• Älä käytä tätä osaluetteloa kappaleelle, jos sen koodia ei ole mainittu luettelossa. Ota yhteyttä Lincoln 

Electricin huolto-osastoon, jos luettelosta puuttuu jokin koodinumero. 
 
Lue ensin edempänä esitetyt osaluetteloa koskevat ohjeet, ja katso sitten varaosia koskevaa lukua, 
jossa on kuvitetut osanumeroiden ristiviitteet. 
 

Takuutiedot: 
 
Lincoln vastaa vikojen korjaamisen aiheuttamista osa- sekä työkustannuksista takuuaikana. 
Takuuaika alkaa aina päivämäärästä, jona alkuperäinen loppukäyttäjä on ostanut tuotteen 
Lincolnilta tai Lincolnin valtuutetulta jälleenmyyjältä.  
Takuuaika on 90 päivää. 
 
 


