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Download 
 
Du kan ladda ner manualen: från http://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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TACK! För att du valde Lincoln Electrics KVALITETSPRODUKTER. 
• Vänligen undersök paketet och utrustningen med avseende på skador. Anspråk på 

material som skadats under transporten ska omedelbart anmälas till återförsäljaren. 
• För framtida hänvisning ska du skriva in identifieringsinformationen för utrustningen 

i tabellen nedan. Modellens namn, kod & produktionsparti står på lådan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellnamn: 
 

………………...…………………………….…….………………………………………………………….. 
Kod och serienummer: 

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

Datum och plats där produkten köptes: 
 

………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 
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Säkerhet 
01/11 

 VARNING 
Denna utrustning ska användas av kvalificerad personal. Se till att allt installations-, drifts-, 
underhålls- och reparationsarbete endast utförs av kvalificerade personer. Läs och förstå denna 
handbok innan du använder denna utrustning. Underlåtenhet att följa instruktionerna i den här 
handboken kan orsaka allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen. Läs och 
förstå följande förklaringar av varningssymbolerna. Lincoln Electric ansvarar inte för skador som 
orsakas av felaktig installation, felaktig skötsel eller avvikande drift. 
 

 

VARNING: Denna symbol anger att instruktionerna måste följas för att undvika 
allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen. Skydda dig 
själv och andra från eventuell allvarlig personskada eller dödsfall. 

 

LÄS OCH FÖRSTÅ INSTRUKTIONERNA: Läs och förstå denna handbok 
innan du använder denna utrustning. Bågsvetsning kan vara farlig. 
Underlåtenhet att följa instruktionerna i den här handboken kan orsaka 
allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen. 

 

ELSTÖTAR KAN DÖDA: Svetsutrustning genererar höga spänningar. Rör inte 
elektroden, jordklämman eller anslutna arbetsstycken när utrustningen är på. 
Isolera dig från elektroden, jordklämman och anslutna arbetsstycken. 

 

ELEKTRISK UTRUSTNING: Stäng av ingångsströmmen med huvudbrytaren 
på säkringsdosan innan något arbete utförs på denna utrustning. Jorda 
utrustningen i enlighet med lokala elektriska föreskrifter. 

 

ELEKTRISK UTRUSTNING: Inspektera regelbundet ingången, elektroden och 
arbetsklämmans kablar. Om några isoleringsskador föreligger byt ut kabeln 
omedelbart. Placera inte elektrodhållaren direkt på svetsbordet eller annan yta 
i kontakt med arbetsklämman för att undvika risken för oavsiktlig tändning av 
ljusbågen. 

 

ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT KAN VARA FARLIGA: Elektrisk 
ström som flyter genom varje ledare skapar elektriska och magnetiska fält 
(EMF). EMF-fält kan störa vissa pacemakers och svetsare som har pacemaker 
bör rådgöra med sin läkare före svetsning. 

 CE-ÖVERENSSTÄMMELSE: Denna utrustning överensstämmer med EU-
direktiven. 
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ARTIFICIELL OPTISK STRÅLNING: Enligt kraven i 2006/25/EG och EN 12198 
standarden tillhör utrustningen kategori 2. Det är obligatoriskt att använda 
personlig skyddsutrustning (PPE) med filter som har en kapslingsklass upp till 
högst 15, i enlighet med EN169-standarden. 

 

RÖK OCH GASER KAN VARA FARLIGA: Svetsning kan orsaka rök och 
hälsoskadliga gaser. Undvik inandning av rök och gaser. För att undvika dessa 
faror måste operatören använda tillräckligt med ventilation eller punktutsug för 
att hålla rök och gaser borta från andningszonen. 

 

BÅGSTRÅLAR KAN GE BRÄNNSKADOR: Använd ett skydd med rätt filter 
och täckplåtar för att skydda dina ögon mot gnistor och strålar från ljusbågen 
vid svetsning eller observation. Använd lämpliga kläder gjorda av slitstark 
brandsäkert material för att skydda din hud och dina medhjälpare. Skydda 
annan personal i närheten med lämpliga, icke brännbara skärmar och varna 
dem för att titta på eller utsätta sig för bågen. 

 

SVETSLOPPOR KAN ORSAKA BRAND ELLER EXPLOSION: Avlägsna 
brandriskerna från svetsområdet och se till att du har en brandsläckare lätt 
tillgänglig. Svetsloppor och varma material från svetsningsprocessen lätt kan 
gå genom små sprickor och öppningar till angränsande områden. Svetsa inte 
på tankar, cylindrar, behållare, eller material tills lämpliga åtgärder har vidtagits 
för att säkerställa att inga brandfarliga eller giftiga ångor kommer att vara 
närvarande. Använd aldrig utrustningen när brännbara gaser, ångor eller 
flytande bränslen är närvarande. 

 

SVETSAT MATERIAL KAN GE BRÄNNSKADOR: Svetsning genererar en stor 
mängd värme. Heta ytor och material i arbetsområdet kan orsaka allvarliga 
brännskador. Använd handskar och tång vid beröring eller då du flyttar 
material i arbetsområdet. 

 

SÄKERHETSMÄRKE: Denna utrustning är lämplig för tillförsel av ström vid 
svetsningsarbeten som genomförs i en miljö med ökad risk för elstötar. 

 

Installations- och driftanvisningar 
 
Allmänt 
Dessa högkvalitativa TIG-svetsbrännare har särskilt utvecklats för finare svetsning och lättare 
hantering. De finns tillgängliga i gas- och vattenkylda versioner. Våra svetsbrännare är oerhört 
slitstarka om de används och underhålles på rätt sätt. För att garantera en lång livscykel, vänligen 
läs noga dessa instruktioner.  
 
Denna manual vänder sig bara till en erfaren användare. Låt inte outbildade personer installera, 
hantera eller underhålla våra LTP TIG svetsbrännare. Svetsbrännare ska kontrolleras regelbundet 
för att kunna garantera optimal livslängd. 
 
Användaren ansvarar helt för eventuella fel som kan uppstå genom felaktig användning, otillräckligt 
underhåll, skada, dåligt utförd reparation eller ändringar, som utförts av andra än tillverkaren eller 
dennes auktoriserade återförsäljare. 
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Svetsbrännaren utgör en del av ett komplett svetssystem. Brännaren alstrar en elektrisk båge när 
den är ansluten till en lämplig svetsmaskin. Försäkra dig om att du har läst instruktionerna för 
svetsmaskinen noga innan du använder våra svetsbrännare. 
 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att, vid behov och utan förvarning, rätta dessa instruktioner till följd 
av skriv- eller tryckfel, oriktig information eller tillägg rörande förbättringar. 
 
Förutom tungstenselektroderna - som ska beställas separat - levereras våra svetsbrännare klara för 
omedelbar anslutning till våra svetsmaskiner. 
 
 
Före svetsning 
• Kontrollera att brännaren är ordentligt ansluten till svetsmaskinen. 
• Kontrollera att brännaren är utrustad med korrekta delar för uppgiften. 
• Kontrollera svetsmaskinens parametrar. 
• Om den är vattenkyld: fungerar kylenheten som den ska och är kylvätskeflödet tillräckligt? 
• Har gasen testats mot förorening och/eller för kontroll av gastrycket? 
 
TIG- drift 
• Placera tig-brännaren i önskad startposiiton. 
• Tänd bågen med on/off-knappen (om brännaren är utrustad med gasventil (V-brännare), ska 

du öppna gasventilen och kontrollera att det finns gastäckning. Tänd sen genom kontakt med 
arbetsstycket). 

• Efter tändning, håll kvar brännaren vid startpunkten tills ett svetsbad formats. 
• Styr brännaren konstant längs hela sömmen enligt instruktionerna. 
• Tryck på stoppknappen efter avslutad svetsning (om brännaren är utrustad med gasventil (V-

brännare), lyft brännaren tills bågen slits av. Stäng sen gasventilen). 
• Fortsätta att hålla brännaren i slutläge i några sekunder för att låta smältbadet stelna utan 

atmosfäriska störningar (skyddad av gasflödet). 
 
 

 VARNING 
• Undvik kontakt med heta delar på brännare och arbetsstycken. 
• Operatören ska bära skyddskläder och lämplig ventilation ska vara tillgänglig. 
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Specifikationer 
 
 

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

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

Relativ luftfuktighet Upp till 90% vid en temperatur på 20°C 

 

 
 

“Ergo” / “Flex Ergo” typer “V” typ (Ventil) 

 

TEKNISKA DATA(*) 

  17 Ergo/17V 
18 Ergo 

/18 Flex Ergo 
18SC Ergo 20 Ergo 

26 Ergo 
/26Flex Ergo/26V 

Märkeffekt       AC 100A 230A 280A 165A 130A 

                         DC 140A 320A 400A 220A 180A 

Driftcykel 35% 100% 100% 100% 35% 

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

Brännarens längd 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8-12(**) m 

Spänningsklass L L L L L 

Svetsgas 
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 

Gasflödeshastighet (lt/min) 7÷15 7÷20 7÷20 8÷22 7÷18 

Kylning Gas Vatten Vatten Vatten Gas 

Högsta temperatur  
på kylmedlet vid 
inloppsslangens packning 

– 60°C 60°C 60°C – 

Lägsta mängd  
kylmedelsflöde 

– 1.0 lt/min 1.0 lt/min 1.0 lt/min – 

Lägsta inloppstryck – 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar – 

Högsta inloppstryck – 5.0 bar 5.0 bar 5.0 bar – 

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

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

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

 
 
(*) LTP 17/18/20/26 finns även tillgänglig med fransk spak (cylindriskt handtag, endast 8m och 
standard blandgasrör) . Tillvalen med 3 knappar och potentiometer är inte tillgängliga för 
versionerna med fransk spak. 
(**) LTP26 12m är endast tillgänglig med Ergo-handtag och fast blandgasrör
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Installation 
 

 VARNING 
Följ även driftinstruktionerna som tillhandahållits med svetsmaskinen. 
VARNING! Kraftkällan måste avaktiveras! 
 
Gaskyld anslutning 
 
 
 
 
 
Anslut strömförsörjningskabeln och gasslangen 
Anslut strömförsörjningskabeln och gasslangen till de därtill avsedda kontakterna på svetsmaskinen 
och försäkra dig om att anslutningarna är ordentligt åtdragna genom att fästa kopplingarna på rätt 
sätt. 
 
Undantag 
När brännaren är utrustad med gasventil (V-brännare) ska den separata gasslangen anslutas till en 
extern gasflaska. Men innan den ansluts till gasflaskan, ska gasflaskans tryckreglage öppnas 
kortvarigt några gånger för att avlägsna eventuell smuts. Anslut sen och dra åt med en nyckel. 
Du kan sen ställa in önskat tryck med tryckreglaget. 
Trycket beror på det föremål som ska svetsas samt gaskoppens storlek. 
 
Anslutning av omkopplingskabel 
Anslut svetsbrännarpluggen till det därtill avsedda uttaget på svetsmaskinen och kontrollera att 
anslutningen är stadig. 
 
Vattenkyld anslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anslut strömförsörjningskabeln och gasslangen 
Anslut strömförsörjningskabeln och gasslangen till de därtill avsedda kontakterna på svetsmaskinen 
och försäkra dig om att anslutningarna är ordentligt åtdragna genom att fästa kopplingarna på rätt 
sätt. 
 
Anslut (den blåa) vatteninloppsslangen och (den röda) vattenutloppsslangen 
Anslut den blåa vatteninloppsslangen och den röda vattenutloppsslangen genom att för in 
gasnippeln i de därtill avsedda gasnippelhållarna på svetsmaskinen i överensstämmelse med 
färgmärkningarna. Kontrollera att anslutningarna är stadiga. 
 
Anslutning av omkopplingskabel 
Anslut svetsbrännarens kontakt till det därtill avsedda uttaget på svetsmaskinen och kontrollera att 
anslutningen är stadig. 

Läs instruktionerna för din svetsmaskin före 
användning så ätt du är säker på hur du ska ansluta 
svetsbrännaren. 

Läs instruktionerna för din svetsmaskin före 
användning så ätt du är säker på hur du ska ansluta 
svetsbrännaren. 



Svenska  Svenska 6 

Omkopplingskabel med färgkodning 
LTP-brännarna kan anslutas till många olika svetsmaskiner enligt nedanstående diagram och enligt 
brännaromkopplingsmodulens funktionssätt. 
 

OMKOPPLINGSMODUL FUNKTION KABEL/FÄRGMÄRKNING 
1 knappströmbrytare start/stopp orange + brun 

3 knappströmbrytare 
start/stopp orange + brun 
ner röd + svart 
upp gul + svart 

1 knappströmbrytare  
med potentiometer 

start/stopp orange + brun 
potmeter röd + svart + gul 

 
start: starta svetsprocessen stopp: stoppa svetsprocessen 
upp/ner: öka/minska maskinprogrammet för svetsström/bläddring (beroende på maskin) 
potmeter: steglös upp/ner-funktion 
 
LTP TIG svetsbrännare är normalt utrustade med en enda knappströmbrytare. 
För att kunna interagera med den nya generationens svetsmaskiner kan LTP TIG svetsbrännare 
utrustas med 3-knappströmbrytare och/eller integrerad potentiometer (tillval). 
Följande brytarmoduler finns tillgängliga:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ned)montering av LTP handtag och brytarmodul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkelknapp 
(fungerar med 
standard 5-
stiftskontakter) 

Enkelknapp med 
potentiometer 
(fungerar med 
alternativa 6-
stiftskontakter) 

3-knapp 
(fungerar med 
standard 5-
stiftskontakter) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Montera svetsbrännarens framsida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underhåll 
 

 VARNING 
Innan något underhåll utförs: slå av ström- och gastillförseln. 
 
Kontrollera regelbundet brännarens funktion. Utför underhåll och rengöring regelbundet. 
Underhåll och rengöring ska bara utföras av auktoriserade personer. Byt ut eventuella skadade, 
deformerade eller slitna delar omedelbart. Vid behov av reparation kontakta din lokala Lincoln 
återförsäljare. 
 
Kontrollera TIG svetsbrännaren ifall att: 

• Alla delar är oskadade och befinner sig på rätt plats. . 
• Elektroder och fästelement är oskadade och ordentligt fästa. 
• Om tungstenselektrodens yta inte är jämn ska elektroden slipas. 
• Det skyddande gasflödet är fritt och jämnt. 
• Gasmunstycket är i gott skick. 

 
Kontrollera kabelmonteringen ifall att: 

• Handtagets och brännarkabelns isolering är oskadad. 
• Alla ström-, kylmedels- och gasanslutningar är rena och ordentligt fästa. 
• Läder och armering inte uppvisar yttre skada så som sprickor eller (gnist)-hål. 
• Det inte finns skarpa böjningar på brännarkabeln (eller slangen). 

 
Tips för slipning av elektroden 
En rätt slipad elektrod fastställer konsistensen på strömtätheten och bågens riktning. Elektroder ska 
alltid slipas i längsgående riktning. Elektrodtyp och spetsningsvinkel beror på det material du ska 
svetsa. För professionell slipning kontakta din lokala återförsäljare. 
 
Inköp av förbrukningsmaterial 
De mest betydande och vanliga förbrukningsdelarna anges i tabellen på följande sidor. 
För beställning av eller lokalisering av utelämnade delar, vänligen kontakta din lokala Lincoln 
återförsäljare.

A) Placera spännhylsan (1) i spännhylshållaren (2) och skruva fast 
dessa för hand på brännarkroppen (3) 

B) Skruva fast keramikkoppen (4) på spännhylshållaren (2) 
C) För in tungstenselektroden (5) bakifrån; kontrollera att elektroden är 

tillräckligt lång. 
D) Skruva fast det bakre locket (6) på brännarkroppen (3) bakifrån. 
      Elektrodens max.längd beror på typ av bakre lock. 
 
Viktigt: 
• LTP TIG brännare är inte standardutrustade med 

tungstenselektroder. Kontakta din återförsäljare för ytterligare 
information. 

• Elektroden kan vara vass! 
• Spännhylsan, spännhylshållaren och tungstenselektroden ska ha 

samma diameter. 
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WEEE 
07/06 
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Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga hushållsavfallet! 
Enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) och dess 
genomförande i enlighet med nationell lagstiftning, måste elektrisk utrustning som 
nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in för miljövänlig 
återvinning. Som ägare av utrustningen, ska du skaffa dig information om godkända 
insamlingssystem från vår lokala representant. 
Genom att tillämpa detta direktiv bidrar du till att skydda miljön och människors 
hälsa! 

 

Reservdelar 
08/12 

Läsinstruktioner för reservdelslistan 
• Använd bilden på monteringssida och slutet av katalogen för att avgöra var delen befinner sig för just din 

maskinkod.  
• Använd inte den här reservdelslistan för ett föremål om dess kodnummer inte finns med på listan. 

Kontakta Lincoln Electrics serviceavdelning för varje kodnummer som inte nämns. 
 
Först ska du läsa Reservdelslistans instruktioner ovan och sedan läsa bruksanvisningen 
”Reservdelar” som medföljer maskinen och som innehåller en bild med korshänvisningar till 
artikelnummer. 
 

GARANTIINFORMATION 
 
Lincoln påtar sig både för reservdels- och arbetskostnader för att rätta till fel under garantiperioden. 
Alla garantiperioder startar från inköpsdatum från Lincoln eller från en auktoriserad Lincoln 
återförsäljare till den ursprunglige slutanvändaren.  
Garantiperioden omfattar 90 dagar. 
 
 


