
IM2074 
06/2016 
REV00 

LTP SERIER HÅNDHOLDTE TIG 
(GTAW) SVEISEPISTOLER CE 

 
 
BRUKERHÅNDBOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORWEGIAN 
GRAFIKKEN KAN VARIERE 
 

 
 

LINCOLN ELECTRIC EUROPE S.L 
c/o Balmes, 89 - 80 2a, 08008 Barcelona, Spain 

www.lincolnelectric.eu 
 
 



Norsk  Norsk I

Easy Start 

 
 
 
 
 
 
 



Norsk  Norsk II

 

 
 
 

Download 
 
Du kan laste ned denne håndboken: fra http://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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TAKK! For at du har valgt et KVALITETSPRODUKT fra Lincoln Electric. 
• Undersøk emballasje og utstyret for eventuell skade. Erstatningkrav for utstyr som 

ødelegges under frakt må meldes til forhandleren umiddelbart. 
• For fremtidig referanse skriv inn i tabellen under identifikasjonsinformasjonen til 

utstyret ditt. Modellnavn, Kode & Produksjonspart vil du finne på esken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellnavn: 
 

………………...…………………………….…….………………………………………………………….. 
Kode og serienummer: 

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

Dato og hvor de ble kjøpt: 
 

………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 
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Sikkerhetsregler 
01/11 

 ADVARSEL 
Dette utstyret skal kun brukes av kvalifisert personell. Forsikre deg om at all oppkobling, bruk, 
vedlikehold og reparasjon er utført av kvalifisert personell. Les og forstå denne bruksanvisningen før 
utstyret tas i bruk. Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig personskade, død 
eller skade på utstyret. Les og forstå de følgende eksempler og Advarsels- symboler. Lincoln 
Electric er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av: feil installasjon, dårlig vedlikehold eller 
unormal bruk. 
 

 

ADVARSEL: Dette symbolet indikerer at bruksanvisningen må følges for å 
unngå alvorlige personskader, død eller skade på utstyret. Beskytt deg selv og 
andre fra personskade eller død. 

 

LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN: Les og forstå denne 
bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Elektrisk buesveising kan være farlig. 
Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i alvorlig personskade, 
død eller skade på utstyret. 

 

ELEKTRISK STØT KAN DREPE: Sveiseutstyr genererer høye spenninger. 
Ikke berør elektroden, arbeidsklemmen, eller tilkoblede arbeidsstykker når 
dette utstyret er slått på. Isoler deg selv fra elektroden, arbeidsklemmen, og 
tilkoblede arbeidsstykker. 

 

ELEKTRISK UTSTYR: Husk alltid å slå av maskinen og koble fra 
nettspenningen når det skal utføres arbeid på sveisemaskinen. Jording skal 
være iht. gjeldende regler. 

 

ELEKTRISK UTSTYR: Hold elektrodeholderen, godsklemme, sveisekabel og 
sveisemaskin i god operativ stand. Reparer defekt isolasjon. Dypp aldri 
elektrodeholderen i vann for avkjøling. Bruk sikkerhetsbelte når det arbeides 
over gulvnivå, for å sikre mot fall som følge av elektriske støt. 

 

ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT KAN VÆRE FARLIG: Elektrisk strøm 
gjennom en leder vil forårsake elektriske og magnetiske felt (EMF). EMF-felt 
kan forstyrre enkelte pacemakere, og sveisere som har pacemaker må rådføre 
seg med lege før de bruker dette utstyret. 

 CE GODKJENNING: Dette produktet i samsvar med europeiske direktiver. 
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KUNSTIG OPTISK STRÅLING: Ifølge kravene i direktivet 2006/25/EF og 
standarden EN 12198 Standard, er utstyret i kategori 2. Det gjør det påbudt å 
bruke personlig verneutstyr (PVU) som har filter med en beskyttelsesgrad opp 
til et maksimum på 15, slik det kreves i standarden EN169. 

 

RØYK OG GASS KAN VÆRE FARLIG: Sveising kan produsere røyk og 
helseskadelige gasser. Unngå å puste inn denne røyken og disse gassene. 
For å unngå slik fare må operatøren må bruke tilstrekkelig ventilasjon eller 
avtrekk til å holde røyk og gasser borte fra pustesonen. 

 

STRÅLING FRA LYSBUEN KAN BRENNE: Bruke en skjerm med riktige filter 
og dekkplater for å beskytte øynene mot gnister og stråler fra lysbuen ved 
sveising eller observasjon av sveising. Bruk passende klær laget av slitesterk, 
flammehemmende materiale for å beskytte deg og huden din, og de som 
hjelper deg. Beskytt annet personell som er i nærheten med egnet, ikke 
brennbar avskjerming, og advar dem om at de ikke må se på lysbuen eller 
utsette seg selv for lysbuen. 

 

SVEISESPRUT KAN FORÅRSAKE BRANN OG EKSPLOSJON: Fjern 
brannfarlige objekter fra sveiseområdet, og har et brannslukningsapparat lett 
tilgjengelig. Sveisegnister og varme materialer fra sveiseprosessen kan lett 
trenge gjennom små sprekker og åpninger til tilstøtende områder. Ikke sveis 
på tanker, tromler, beholdere eller materialer, til riktige forholdregler er blitt 
truffet for å sikre at ingen brennbare eller giftige damper vil være til stede. Bruk 
aldri dette utstyret når brennbare gasser, damper eller flytende brennstoff er til 
stede. 

 

SVEISTE MATERIALER KAN GI BRANNSKADE: Sveising genererer høy 
temperatur. Varme materialer og overflater kan gi alvorlige brannskader. Bruk 
egnet verktøy og hansker når du skal arbeide med varmt materiale. 

 

SIKKERHETS MERKE: Dette utstyret er tilpasset for bruk i omgivelser hvor 
man har økt fare for elektrisk støt. 

 

Forberedelse og operatørinstrukser 
 
Generelt 
Disse høykvalitets TIG sveisepistoler ble spesielt utviklet for mer delikat sveising og enklere 
håndtering. De er tilgjengelig i gasskjølte og vannkjølte versjoner. Dersom de blir riktig brukt og 
vedlikeholdt, er våre sveisepistoler ekstremt holdbare. Vennligst les disse instruksene nøye for å 
sikre en lang livssyklus.  
 
Denne manualen er kun for den erfarende brukeren. La ikke personer uten opplæring installere, 
håndtere eller vedlikeholdE våre LTP TIG sveisepistoler. Sveisepistolene må kontrolleres 
regelmessig for å garantere optimal levetid. 
 
Brukeren er selv ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feil bruk, manglende 
vedlikehold, skade, dårlig reparasjoner eller endringer gjort av andre enn den opprinnelige 
produsenten eller hans godkjente forhandlere. 
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Sveisepistolen er en del av et fullstendig sveisesystem. Pistolen vil skape en elektrisk bue når den 
koples til en passende sveisemaskin. Påse at du leser instruksene til sveisemaskinen nøye før du 
benytter våre sveisepistoler. 
 
Produsenten reserverer seg retten, når det måtte være nødvendig og uten forvarsel, til å endre 
disse instruksene som følge av formelle feil eller skrivefeil, ikke riktig informasjon, eller dersom det 
har skjedd forbedringer. 
 
Med unntak av tungstenelektroden – som må bestilles adskilt – leveres våre sveisepistoler klare til å 
bli koplet øyeblikkelig til våre sveisemaskiner. 
 
 
Før sveising 
• Påse at pistolen er fast koplet til sveisemaskinen. 
• Påse at pistolen er montert med de riktige delene egnet for oppgaven som skal utføres. 
• Kontroller parametrene i sveisemaskinen. 
• Dersom den kjøles ned med vann: virker kjøleenheten som den skal og er det tilstrekkelig 

strøm av kjølevæske? 
• Er gassen testet å hindre forurensning og / eller for å kontrollere gasstrykket? 
 
TIG operasjoner 
• Still inn tig-pistolen i startposisjonen som kreves. 
• Tenn buen ved på/av-knappen (når pistolen er utstyrt med en gassventilen (V-pistol), åpne 

gassventilen og sikre at gassen er tilgjengelig. Etter dette, start tenningen ved å kontakte 
arbeidsstykket). 

• Etter tenningen må pistolen holdes ved startpunktet til det er opprettet et sveisebad. 
• Følg pistolen konstant langs hele sveisestedets lengde mens du følger instruksene. 
• Trykk på stopp-knappen når du har avsluttet sveisingen (når pistolen er utstyrt med en 

gassventil (V-pistol), løft pistolen helt til buen avtar. Lukk deretter gassventilen). 
• Fortsett å holde pistolen i sluttposisjon i noen få sekunder slik at sveisebadet solidifiseres uten 

at det påvirkes av ytre forhold (avskjermet av gasstrømmen). 
 
 

  ADVARSEL 
• Unngå å komme i kontakt med de varme sveisedelene og arbeidsstykkene. 
• Operatoren må ha på seg verneklær og tilstrekkelig ventilasjon må være tilgjengelig. 
 
 
 



Norsk  Norsk 4 

Spesifikasjoner 
 
 

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

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

Relativ luftfuktighet Opp til 90% ved en temperatur på 20°C 

 

 
 

Typene “Ergo” / “Flex Ergo” “V” type (Ventil) 

 

TEKNISKE DATA(*) 

  17 Ergo/17V 
18 Ergo 

/18 Flex Ergo 
18SC Ergo 20 Ergo 

26 Ergo 
/26Flex Ergo/26V 

Nominell driftseffekt   AC 100A 230A 280A 165A 130A 

                                     DC 140A 320A 400A 220A 180A 

Arbeidssyklus 35% 100% 100% 100% 35% 

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

Pistolens lengde 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8-12(**) m 

Spenningsklasse L L L L L 

Sveisegass 
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 

Gassens 
strømningshastighet (l/min) 

7÷15 7÷20 7÷20 8÷22 7÷18 

Nedkjøling Gass Vann Vann Vann Gass 

Høyeste temperatur 
kjølemedium 
ved inngang kabelbakke 

– 60°C 60°C 60°C – 

Minste mengde 
av kjølestrømning 

– 1.0 l/min 1.0 l/min 1.0 l/min – 

Laveste trykk ved inngang – 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar – 

Høyeste trykk ved inngang – 5.0 bar 5.0 bar 5.0 bar – 

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

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

Netto vekt (g) (12 m) ----/---- ----/---- ---- ---- 6065/----/---- 

 
(*) LTP 17/18/20/26 er også tilgjengelig med fransk håndtak (sylindrisk håndtak, kun 8 m og 
standardhals). Modulene med 3-knapp opsjonen og potensiometer er ikke tilgjengelig for 
versjonene med fransk spak. 
(**) LTP26 12 m er kun tilgjengelig med Ergo håndtak og fast hals
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Installasjon 
 

  ADVARSEL 
Også ved å følge driftsintruksene som følger med sveisemaskinen. 
ADVARSEL! Kraftkilden må være deaktivert! 
 
Gass-nedkjølt kopling 
 
 
 
 
 
Tilkopling av strømledning og gasslange 
Kople strømledningen og gasslangen til de riktige koplingsstykkene på sveisemaskinen og forsikre 
deg om at koplingene er riktig festet og godt strammet. 
 
Unntak 
Når pistolen er montert med en gassventil (V-pistol), kople en adskilt gasslange til en ekstern 
gassylinder. Men før du kopler den til gassylinderen, åpne regulatoren for gassflaskens trykk noen 
få gå for å få vegg eventuelle urenheter. Etter dette må du utføre koplingen og stramme ved hjelp 
av en skiftenøkkel. 
Deretter kan du stille inn ønsket trykk ved å benytte regulatoren. 
Trykket avhenger av elementet som skal sveises og størrelsen på gassens kopp. 
 
Kopling av koplingskabel 
Kople sveisepistolen inn i passende uttak på sveisemaskinen, og kontroller at koplingen er fast. 
 
Vannnedkjølt kopling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilkopling av strømledning og gasslange 
Kople strømledningen og gasslangen til de riktige koplingsstykkene på sveisemaskinen og forsikre 
deg om at koplingene er riktig festet og godt strammet. 
 
Kople (blå) slange for vanninntak og (rød) slange for uttak 
Koble den blå slangen for vanninntak og den røde slangen avløp av vann ved å sette gass-nippelen 
inn nippel-mottakeren på sveisemaskinen i henhold til fargemerkingen. Påse at koplingene er faste. 
 
Kopling av koplingskabel 
Kople sveisepistolen inn i passende uttak på sveisemaskinen, og kontroller at koplingen er fast. 

Les instruksene til sveisemaskinen din før bruk slik at 
du er sikker på hvordan sveisepistolen skal tilkoples. 

Les instruksene til sveisemaskinen din før bruk slik at 
du er sikker på hvordan sveisepistolen skal tilkoples. 
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Fargekodet koplingskabel 
LTP-pistolene kan monteres til et vidt spekter av sveisemaskiner i henhold til diagrammet nedenfor 
og i henhold til pistolens kopingsmodus. 
 

KOPLINGSMODUS FUNKSJON LEDNING/FARGEMERKING 
1 knapp bryter start/stopp oransje + brun 

3 knappers bryter 
start/stopp oransje + brun 
ned rød + svart 
opp gul + svart 

1 knapps bryter 
med potensiometer 

start/stopp oransje + brun 
potensiometer rød + svart + gul 

 
start: start sveiseprosessen stopp: stopp sveiseprosess 
opp/ned: ved å øke/redusere sveisestrømmen/søke i maskinprogram (avhenger av maskin) 
potensiometer : trinnfri opp/ned funksjon 
 
LTP TIG sveisepistolene leveres vanligvis med en bryter med én enkel knapp. 
For å kunne bli brukt sammen med den nye generasjonen av sveisemaskiner, kan LTP TIG 
sveisepistolene utstyres med en opsjonell bryter med 3 knapper og/eller et integrert potensiometer. 
De følgende koplingsmodulene er tilgjengelige:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montering/demontering av LTP håndtak og koplingsmodul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkel knapp 
(fungerer med 
standard 
5 stifters plugg) 

Enkel knapp med 
potensiometer 
(fungerer med 
opsjonell 6 stifters  
plugg) 

3-knapp 
(fungerer 
med 
standard 
5 stifters 
plugg) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Montering av framsiden på sveisepistolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlikehold 
 

  ADVARSEL 
Før du utfører vedlikehold: kutt tilførselen av strøm og gass. 
 
Kontroller regelmessig at sveisepistolen fungerer som den skal. Utfør vedlikehold og renhold med 
jevne mellomrom. 
Vedlikehold og renhold bør kun utføres av godkjente personer. Skift ut skadede, deformerte eller 
slitte deler umiddelbart. Ta kontakt med din lokale Lincoln forhandler dersom det er nødvendig å 
utføre reparasjoner. 
 
Kontroller hvorvidt TIG sveisepistolen har: 

• Alle deler uten skade og på riktig plass. 
• Elektrode og festedeler er uten skade og skikkelig festet. 
• Dersom overflaten tungstenelektroden ikke er glatt, må elektroden slipes. 
• Flyten av skjermingsgassen er fri og jevn. 
• Gassdysen er i god stand. 

 
Kontroller hvorvidt kablene er: 

• Isolering av håndtaket og pistolkabel er uskadde. 
• Alle koplinger av kraft, kjølevæske og gass er rene og godt festet. 
• Lær og kledning viser ingen ytre skader som sprekker eller (brann-) hull. 
• Det finnes ingen skarpe kanter på pistolens ledning (eller slange). 

 
Tips for sliping av elektroden 
Et riktig slipt elektrode avgjør konsistensen av strømtettheten og buens retning. Elektrodene må 
alltid slipes i langsgående retning. Type elektrode og hvor knapp vinkelen er avhenger av materialet 
du ønsker å slipe. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler når det gjelder profesjonell sliping. 
 
Kjøp av forbruksdeler 
De viktigste og mest vanlige forbruksdelene er oppgitt i tabellen på de følgende sidene. 
Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler for å bestille eller finne utelatte komponenter.

A) Plasser ringen (1) i ringkroppen (2) og skru disse for hånd til 
sveisepistolen (3) 

B) Skru fast keramikkoppen (4) på ringkroppen (2) 
C) Innfør Tungstenelektroden (5) fra baksiden; påse at elektroden er 

av riktig lengde. 
D) Skru den bakre koppen (6) på pistolkroppen (3) bakfra. 
      Den maksimale lengden til elektroden avhenger av type bakre 

hette. 
 
VIKTIG: 
• Som standard, leveres ikke LTP TIG sveisepistolene med 

tungstenelektrodene. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere 
informasjon. 

• Elektroden kan være skarp! 
• Ring, ringens kropp og tungstenelektroden må ha samme diameter. 
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WEEE 
07/06 
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Ikke kast elektrisk utstyr sammen med vanlig husholdningsavfall! 
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr 
(WEEE), og tilpasning til nasjonale regelverk, må elektrisk utstyr som har nådd 
slutten av sin levetid, samles inn separat og returneres til et miljøvennlig 
gjenvinningsanlegg. Som eier av utstyret, vil du få informasjon om godkjente 
innsamlingssystemer fra vår lokale representant. 
Ved å følge dette EU-direktivet, vil du beskytte miljøet og menneskers helse! 

 

Reservedeler 
08/12 

Deleliste leseanvisninger 
• Bruk illustrasjonen for montering og bakerste del av katalogen for å bestemme hvor en del er plassert for 

den maskinkoden du har.  
• Ikke bruk denne deleliste for et element dersom kodenummeret til denne ikke står oppført. Kontakt Lincoln 

Electric serviceavdeling for kodenummer som ikke er oppført. 
 
Les først leseanvisningen for delelisten, over, å se så i kapittelet for "Reservedeler" som leveres 
sammen med maskinen, og som inneholder en illustrert beskrivelse med delenummeret som 
kryssreferanse. 
 

Garanti informasjon 
 
Lincoln vil dekke både kostnadene ved deler og arbeid for å rette opp feil i garantiperioden. Alle 
garantiperiodene starter fra og med datoen slutbrukeren kjøper produktet fra Lincoln eller Lincoln 
sin godkjente forhandler.  
Garantiperioden er 90 dager. 
 
 


