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Download 
 
Pode descarregar este manual: a partir da página http://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-
eu.aspx 
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Declaração de conformidade 
 

 
 

Lincoln Electric Europe 
 

Declara que as tochas TIG: 
 
 

LTP17/18/18SC/20/26 
 
 
 

estão em conformidade com as seguintes diretrizes: 
 

Equipamentos de baixa tensão (2006/95/EC) 
Compatibilidade Electromagnética (2004/108/EC) 

 
 
 

e foram concebidas em conformidade com as seguintes normas: 
 

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 
12/05 
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OBRIGADO! Pela escolha de um produto de qualidade da Lincoln Electric. 
• Por favor, verifique se a embalagem se encontra danificada. Reclamações sobre 

material danificado durante o transporte e expedição têm de ser imediatamente 
comunicadas ao vendedor. 

• Para referência futura guarde na tabela seguinte os dados de identificação do seu 
equipamento. O nome do modelo, o código e o lote de produção podem ser 
encontrados na caixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome de modelo: 
 

………………...…………………………….…….………………………………………………………….. 
Código & número de série: 

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

Data & Local de compra: 
 

………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 
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Segurança 
01/11 

 AVISO 
Este equipamento deve ser utilizado por pessoal qualificado. Certifique-se que toda a instalação, 
operação, manutenção e procedimentos de reparação sejam realizados apenas por pessoal 
qualificado. Leia e compreenda este manual antes de utilizar este equipamento. O não 
cumprimento das instruções deste manual pode causar graves danos pessoais, perda de vida ou 
danos no equipamento. Leia e compreenda as seguintes explicações dos símbolos de aviso. A 
Lincoln Electric não é responsável por danos causados por instalação indevida, manutenção 
inadequada ou utilização anormal. 
 

 

AVISO: Este símbolo indica que as instruções devem ser seguidas de forma a 
evitar danos pessoais. Proteja-se a si próprio e os outros de possíveis danos 
graves ou morte. 

 

LER E COMPREENDER INSTRUÇÕES: Leia e compreenda este manual 
antes de utilizar este equipamento. A soldadura por arco pode ser perigosa. O 
não cumprimento das instruções deste manual pode causar graves danos 
pessoais, perda de vida ou danos no equipamento. 

 

CHOQUES ELÉTRICOS PODEM MATAR: Equipamento de soldadura gera 
alta tensão. Não toque o elétrodo, grampo trabalho, ou peças de trabalho 
conectadas quando este equipamento estiver ligado. Isole-se do elétrodo, do 
grampo de trabalho e peças de trabalho conectadas. 

 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS: Antes de trabalhar com este equipamento, 
desligue a entrada de alimentação utilizando o interruptor na caixa de fusível 
antes de trabalhar com este equipamento. Ligue este equipamento elétrico à 
terra em conformidade com a regulamentação local. 

 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS: Inspeccionar regularmente a alimentação, 
eléctrodo, cabos de fixação e de trabalho. Se existe algum dano de isolamento 
substituir o cabo de imediato. Não coloque o eléctrodo titular diretamente 
sobre a mesa soldadura ou qualquer outra superfície em contacto com o 
grampo de trabalho para evitar o risco de ignição arco acidental. 

 

CAMPOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS PODEM SER PERIGOSOS: A 
corrente elétrica flui através de qualquer condutor cria campos elétricos e 
magnéticos (EMF). Campos EMF podem interferir com alguns pacemakers, e 
soldadores com um pacemaker devem consultar seu médico antes de utilizar 
este equipamento. 

 CONFORMIDADE CE: Este equipamento está em conformidade com as 
diretivas da Comunidade Europeia. 



Português  Português 2 

 

 

RADIAÇÃO ÓTICA ARTIFICIAL: De acordo com os requisitos da Diretiva 
2006/25/EC e a Norma EN 12198, o equipamento é considerado na categoria 
2. o que obriga à adoção de Equipamento de Proteção Pessoal (EPP) com 
filtro com um grau de proteção até ao máximo de 15, como é requerido na 
Norma EN169. 

 

FUMOS E GASES PODEM SER PERIGOSOS: Soldadura pode produzir 
fumos e gases nocivos para a saúde. Evite respirar estes fumos e gases. Para 
evitar estes perigos, o soldador deve utilizar ventilação ou exaustão suficiente 
para manter fumos e gases de distância da zona de respiração. 

 

OS RAIOS DO ARCO PODEM QUEIMAR: Use um escudo com o bom filtro e 
cobrir chapas para proteger os seus olhos de faísca e os raios do arco quando 
soldadura ou observando. Use roupas adequadas feitas de material resistente 
ao fogo para o proteger a si e aos seus ajudantes. Proteger o pessoal próximo 
adequadamente, não inflamável rastreio e avisá-los a não assistir ao arco, 
nem se exporem ao arco. 

 

FAÍSCA DE SOLDADURA PODE CAUSAR INCÊNDIO OU EXPLOSÃO: 
Eliminar os riscos de incêndio na área de soldadura e ter um extintor de 
incêndio, prontamente disponíveis. A faísca da solda e materiais quentes a 
partir do processo de para assegurar que não inflamáveis ou vapores tóxicos 
irão estar presente. Nunca operar este soldagem pode facilmente passar por 
pequenas rachaduras e aberturas de áreas adjacentes. Não soldar em 
qualquer cisternas, tambores, contentores, ou qualquer material até serem 
adaptados medidas adequadas equipamento quando gases inflamáveis, 
vapores ou líquidos combustíveis estão presentes. 

 

MATERIAIS SOLDADOS PODEM QUEIMAR: Solda gera uma grande 
quantidade de calor. Superfícies quentes e materiais na área de trabalho pode 
causar queimaduras graves. Use luvas e alicates quando tocar ou mover 
materiais na zona de trabalho. 

 

MARCA DE SEGURANÇA: Este equipamento é adequado para fornecer 
energia para operações de soldadura realizadas em um ambiente com maior 
perigo de choque elétrico. 

 

Instalação e instruções de funcionamento 
 
Informações gerais 
Estas tochas TIG de alta qualidade foram desenvolvidas especificamente para uma soldagem mais 
delicado e uma manipulação mais fácil. Estão disponíveis em versões arrefecidas a gás e 
arrefecidas a água. Se utilizadas e cuidadas adequadamente, as nossas tochas são extremamente 
duráveis. A fim de garantir um longo ciclo de vida, por favor leia cuidadosamente estas instruções.  
 
Este manual é apenas para o usuário experiente. Não permita que pessoas não treinadas instalem, 
manuseiem ou mantenham as nossas tochas TIG LTP. As tochas de soldadura devem ser 
controladas regularmente para garantir a expectativa de vida ideal. 
 
O usuário é totalmente responsável por eventuais defeitos advindos da má utilização, manutenção 
e reparos inadequados, danos, ou modificações por outras partes diferentes do fabricante original 
ou dos seus revendedores autorizados. 
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A tocha de soldadura é um componente de um sistema de soldadura completo. A tocha irá gerar 
um arco elétrico quando conectado à máquina de soldadura apropriada. Certifique-se de ler as 
instruções da máquina de soldadura antes de utilizar as suas tochas. 
 
O fabricante reserva-se o direito, sempre que necessário e sem aviso prévio, de alterar estas 
instruções, como resultado de erros de escrita ou de impressão, informações incorretas, ou a 
adição de melhorias. 
 
Exceto para o eletrodo de tungsténio - que deve ser pedido separadamente - as nossas tochas são 
entregues prontas para a conexão imediata com as nossas máquinas de soldadura. 
 
 
Antes da soldadura 
• Verifique se a tocha está firmemente ligada à máquina de soldadura. 
• Verifique se a tocha é equipada com as peças corretas para a tarefa. 
• Verifique os parâmetros da máquina de soldadura. 
• Se arrefecida a água: a unidade de arrefecimento está funcionando corretamente e há 

suficiente fluxo de líquido de arrefecimento? 
• O gás foi testado para evitar a contaminação e/ou para verificar a pressão do gás? 
 
Operações TIG 
• Configure a tocha TIG na posição inicial requerida. 
• Acenda o arco com o botão on/off (quando a tocha for equipada com uma válvula de gás 

(tocha-V), abra a válvula de gás e garanta que a cobertura de gás esteja disponível. Depois 
disso, comece a ignição entrando em contato com a peça). 

• Após a ignição mantenha a tocha no ponto inicial até estabelecer uma banho de soldadura. 
• Oriente constantemente a tocha durante todo o comprimento da costura seguindo as 

instruções. 
• Pressione o botão de paragem no final do trabalho de soldadura (quando a tocha for equipada 

com uma válvula de gás (tocha-V), levante a tocha até o arco rasgar. Em seguida, feche a 
válvula de gás). 

• Continue a segurar a tocha na posição final por alguns segundos para permitir que a poça de 
fusão solidifique sem perturbações atmosféricas (blindada pelo fluxo de gás). 

 
 

 AVISO 
• Evite o contacto com peças da tocha e peças de trabalho quentes. 
• O operador deve usar roupas de proteção e uma ventilação adequadas deve estar disponível. 
 
 
 



Português  Português 4 

Especificações 
 
 

Temperatura de 
funcionamento 

-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 

Temperatura de 
armazenamento -25°C ~ 55°C (-4°F ~ 158°F) 

Umidade relativa do ar Até 90%, a uma temperatura de 20°C 

 

 
 

Tipos “Ergo” / “Flex Ergo” Tipo “V” (Válvula) 

 

DADOS TÉCNICOS(*) 

  17 Ergo/17V 
18 Ergo 

/18 Flex Ergo 
18SC Ergo 20 Ergo 

26 Ergo 
/26Flex Ergo/26V 

Classificação de potência   AC 100A 230A 280A 165A 130A 

                                               DC 140A 320A 400A 220A 180A 

Ciclo de Trabalho 35% 100% 100% 100% 35% 

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

Comprimento da tocha 4-8 mt 4-8 mt 4-8 mt 4-8 mt 4-8-12(**) mt 

Classe de tensão L L L L L 

Gás de soldadura 
Árgon 
DIN 

32 526/1 

Árgon 
DIN 

32 526/1 

Árgon 
DIN 

32 526/1 

Árgon 
DIN 

32 526/1 

Árgon 
DIN 

32 526/1 

Taxa de fluxo de gás (lt/min) 7÷15 7÷20 7÷20 8÷22 7÷18 

Arrefecimento Gás Água Água Água Gás 

Temperatura mais elevada  
meio de arrefecimento  
na embalagem da mangueira de 
entrada 

– 60°C 60°C 60°C – 

Quantidade mínima  
de fluxo de arrefecimento 

– 1.0 lt/min 1.0 lt/min 1.0 lt/min – 

Pressão de entrada mais baixa – 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar – 

Pressão de entrada mais alta – 5.0 bar 5.0 bar 5.0 bar – 

Peso líquido (g) (4mt) 2025/1825 2515/2515 ---- 1715 2545/2545/2445 

Peso líquido (g) (8mt) 3555/3395 4515/4515 4565 2915 4305/4305/4205 

Peso líquido (g) (12mt) ----/---- ----/---- ---- ---- 6065/----/---- 

 
(*) LTP 17/18/20/26 também estão disponíveis com a alavanca francesa (punho cilíndrico, apenas 
8mt e colar std). Os módulos opcionais com 3 botões e de potenciómetro não estão disponíveis 
para as versões com alavanca francesa. 
(**) LTP26 12m está apenas disponível com cabo Ergo e colar Fixo
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Instalação 
 

 AVISO 
Siga também as instruções de funcionamento fornecidas com a máquina de solda. 
AVISO! A fonte de energia deve ser desativada! 
 
Conexão arrefecida a gás 
 
 
 
 
 
Conexão do cabo de alimentação e da mangueira de gás 
Conecte o cabo de alimentação e a mangueira de gás aos conectores apropriados na máquina de 
soldadura e assegure ligações estreitas fixando adequadamente os acoplamentos. 
 
Exceção 
Quando a tocha for equipada com uma válvula de gás (tocha-V), conecte a mangueira de gás 
separada a um cilindro de gás externo. Mas antes de o ligar o cilindro de gás, abra o regulador de 
pressão de garrafa de gás algumas vezes brevemente para lavar toda a sujidade. Depois disso, 
faça a conexão e aperte com uma chave. 
Pode então ajustar a pressão desejada através do regulador de pressão. 
A pressão vai depender do produto a ser soldado e do tamanho do copo de gás. 
 
Conexão do cabo de comutação 
Ligue a ficha da tocha de soldagem à tomada apropriada na máquina de soldadura, e verifique se 
há uma conexão sólida. 
 
Refrigeração a água 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexão do cabo de alimentação e da mangueira de gás 
Conecte o cabo de alimentação e a mangueira de gás aos conectores apropriados na máquina de 
soldadura e assegure ligações estreitas fixando adequadamente os acoplamentos. 
 
Ligação da mangueira (azul) de entrada de água e da mangueira (vermelha) de saída de água 
Ligue a mangueira azul de entrada de água e mangueira vermelha de saída de água através da 
inserção de bico do gás nos receptores de bico apropriados na máquina de soldadura, de acordo 
com as marcações coloridas. Certifique-se de que as conexões são sólidas. 
 
Conexão do cabo de comutação 
Ligue a ficha da tocha de soldagem à tomada apropriada na máquina de soldadura, e verifique se 
há uma conexão sólida. 

Leia as instruções da sua máquina de soldadura antes 
da utilização, de modo a ter certeza sobre como 
conectar a tocha de soldadura. 

Leia as instruções da sua máquina de soldadura antes 
da utilização, de modo a ter certeza sobre como 
conectar a tocha de soldadura. 
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Código de cores do cabo de comutação 
As tochas LTP podem ser montadas a uma grande variedade de máquinas de soldadura de acordo 
com o esquema a seguir e de acordo com a funcionalidade do módulo de comutação da tocha. 
 

MÓDULO DE 
COMUTAÇÃO FUNÇÃO MARCAÇÃO DO FIO/COR 

1 interruptor de botão start/stop alaranjado + marrom 

3 interruptor de botão 
start/stop alaranjado + marrom 
para baixo vermelho + preto 
para cima amarelo + preto 

1 interruptor de botão 
com potenciómetro 

start/stop alaranjado + marrom 
potenciómetro vermelho + amarelo + preto 

 
start: iniciar processo de soldagem stop: parar o processo de soldagem 
para cima/baixo: aumentar/diminuir a corrente de soldagem/programa da máquina de navegação 
(depende da máquina) 
potenciómetro: função para cima/baixo stepless 
 
As tochas de soldadura TIG LTP são normalmente fornecidas com um único interruptor de botão. 
A fim de interagir com a nova geração de máquinas de soldadura, as tochas TIG LTP podem ser 
montadas com um interruptor de 3 botões opcional e/ou um potenciómetro integrado. 
Estão disponíveis os módulos de comutação a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Des)montagem do cabo LTP e do módulo de comutação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botão único 
(funciona com 
ficha de 5 pinos 
padrão) 

Botão único com 
potenciómetro 
(funciona com 
ficha de 6 pinos  
opcional) 

3 botões 
(funciona 
com ficha de 
5 pinos 
padrão) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Montagem da parte da frente da tocha de soldadura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenção 
 

 AVISO 
Antes de realizar trabalhos de manutenção: desligue a energia e o fornecimento de gás. 
 
Verifique periodicamente a função da tocha. Faça regularmente trabalhos de manutenção e limpeza. 
A manutenção e a limpeza devem ser feitas apenas por pessoas autorizadas. Substitua imediatamente as 
peças danificadas, deformadas ou gastas. Se os reparos são necessários entre em contato com o seu 
distribuidor Lincoln local. 
 
Verifique se na tocha de soldadura TIG: 

• Todas as peças estão em bom estado e no lugar correto. 
• O eletrodo e as peças de fixação estão em bom estado e devidamente apertados. 
• Se a superfície do elétrodo de tungsténio não estiver lisa, o elétrodo deve ser moído. 
• O fluxo de gás de proteção é livre e regular. 
• O bico de gás está em boas condições. 

 
Verifique o conjunto de cabo se: 

• A isolação do punho e do cabo da tocha não estão danificados. 
• Todas as conexões de energia, do líquido de arrefecimento e do gás são limpos e apertados. 
• O couro e o revestimento não mostram nenhum dano externo, como fissuras ou buracos (de 

fogo). 
• Não há curvas acentuadas no cabo da tocha (ou mangueira). 

 
Dicas para moer o eletrodo 
Um eletrodo devidamente moído determina a consistência da densidade de corrente e a direção do arco. 
Os elétrodos devem sempre ser moídos na direção longitudinal. O tipo de eletrodo e o ângulo de nitidez 
dependem do material que deseja soldar. Para moagem profissional consulte o seu distribuidor local. 
 
Compra de peças de desgaste 
As peças de desgaste mais importantes e comuns são apresentadas nas tabelas das páginas seguintes. 
Para encomendar ou localizar componentes omitidos, por favor contacte o seu representante Lincoln 
local.

A) Coloque a pinça (1) no corpo da pinça (2) e aparafuse-a à mão no 
corpo da tocha (3) 

B) Aparafuse o copo de cerâmica (4) ao corpo da pinça (2) 
C) Insira o elétrodo de tungsténio (5) a partir da parte traseira; 

certifique-se de que o elétrodo tenha um comprimento suficiente. 
D) Aparafuse a tampa traseira (6) no corpo da tocha (3) a partir de 

trás. 
      O comprimento máximo do elétrodo depende do tipo de tampa 

traseira. 
 
Importante: 
• Como padrão, as tochas TIG LTP não são fornecidas com 

elétrodos de tungsténio. Contacte o seu revendedor para mais 
informações. 

• O eletrodo pode ser afiado! 
• A pinça, o corpo da pinça e o eletrodo de tungsténio devem ter o 

mesmo diâmetro. 
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WEEE 
07/06 
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Não descarte resíduos de material elétrico com o lixo normal! 
No cumprimento da Diretiva Europeia 2012/19/EC sobre Resíduos de Equipamento 
Elétrico e Eletrónico (WEEE) e a sua implementação de acordo com a legislação 
nacional, o equipamento que tenha chegado ao fim da vida útil tem de ser 
recolhidos separadamente e a um centro de reciclagem com a devida 
compatibilidade ecológica. Como proprietário deste equipamento deve obter 
informação sobre os sistemas de recolha autorizados junto do distribuidor da sua 
área. 
Ao cumprir esta diretiva está a proteger o ambiente e a saúde humana! 

 

Peças de reposição 
08/12 

Instruções para leitura da lista de peças de reposição 
• Utilize a ilustração na página sobre montagem e o quadro seguinte para saber onde pode encontrar a 

peça para a sua máquina.  
• Não utilize esta lista de peças de reposição para uma máquina cujo código não se encontre aqui 

indicado. Para códigos que não se encontrem aqui indicados, contate o departamento de serviços da 
Lincoln Electric. 

 
Primeiro, leia as instruções sobre a lista de peças de reposição e a seguir consulte o manual 
"Peças de reposição" fornecido com a máquina que contém um cruzamento de referência com 
imagem descritiva e o número da peça. 
 

Informação sobre a garantia 
 
A Lincoln assumirá as despesas das peças e de eventuais correções de defeitos durante o período 
de garantia. Todos os períodos de garantia começam a partir da data de aquisição por parte da 
Lincoln ou do Distribuidor Autorizado Lincoln ao usuário final original.  
O período de garantia é de 90 dias. 
 
 


