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Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità

Konformitätserklärung
Declaración de conformidad
Déclaration de conformité

Samsvars erklæring
Verklaring van overeenstemming
Försäkran om överensstämmelse

Deklaracja zgodności

BESTER S.A.
Declares that the welding machine:

Dichiara che Il generatore per saldatura tipo:
Erklärt, daß die Bauart der Maschine:
Declara que el equipo de soldadura:
Déclare que le poste de soudage:
Bekrefter at denne sveisemaskin:

Verklaart dat de volgende lasmachine:
Försäkrar att svetsomriktaren:

Deklaruje, że spawalnicze źródło energii:

LINC 405-S, LINC 405-SA      s/n
conforms to the following directives:
è conforme alle seguenti direttive:

den folgenden Bestimmungen entspricht:
es conforme con las siguientes directivas:

Est conforme aux directives suivantes:
er i samsvar med følgende direktiver:

Overeenkomt conform de volgende richtlijnen:
överensstämmer med följande direktiv:

spełnia następujące wytyczne:

73/23/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE
and has been designed in conformance with the following norms:

ed è stato progettato in conformità alle seguenti norme:
und in Übereinstimmung mit den nachstehenden Normen hergestellt wurde:

y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes normas:
et qu'il a été conçu en conformité avec les normes:
og er produsert og testet iht. følgende standarder:

en is ontworpen conform de volgende normen:
och att den konstruerats i överensstämmelse med följande standarder:

i że zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami następujących norm:

EN 50199, EN 60974-1

inż. Stanisław Filipiuk
Technical Director

BESTER S.A., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland
06/02
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Bezpieczeństwo Użytkowania
08/03

OSTRZEŻENIE
Urządzenie to może być używane tylko przez wykwalifikowany personel.  Należy być pewnym, że instalacja, obsługa,
przeglądy i naprawy są przeprowadzane tylko przez osoby wykwalifikowane.  Instalacji i eksploatacji tego urządzenia
można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z tą instrukcją obsługi.  Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej
instrukcji może narazić użytkownika na poważne obrażenie ciała, śmierć lub uszkodzenie samego urządzenia.  Lincoln
Electric nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją, niewłaściwą konserwacją
lub nienormalną obsługą.

OSTRZEŻENIE:  Symbol ten wskazuje, że bezwzględnie muszą być przestrzegane instrukcje dla
uniknięcia poważnego obrażenia ciała, śmierci lub uszkodzenia samego urządzenia.  Chroń siebie i
innych przed możliwym poważnym obrażeniem ciała lub śmiercią.

CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM INSTRUKCJĘ:  Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia
przeczytaj niniejszą instrukcję ze zrozumieniem.  Łuk spawalniczy może być niebezpieczny.
Nieprzestrzeganie instrukcji tutaj zawartych może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub
uszkodzenie samego urządzenia.
PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ:  Urządzenie spawalnicze wytwarza wysokie napięcie.
Nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego, lub podłączonego materiału spawanego, gdy
urządzenie jest załączone do sieci.  Odizolować siebie od elektrody, uchwytu spawalniczego i
podłączonego materiału spawanego.
OPARY I GAZY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE:  W procesie spawania mogą powstawać opary i gazy
niebezpieczne dla zdrowia.  Unikać wdychania tych oparów i gazów.  Dla uniknięcia takiego ryzyka
musi być zastosowana odpowiednia wentylacja lub wyciąg usuwający opary i gazy ze strefy
oddychania.
PROMIENIE ŁUKU MOGĄ POPARZYĆ:  Stosować maskę ochronną z odpowiednim filtrem i osłony
dla zabezpieczenia oczu przed promieniami łuku podczas spawania lub jego nadzoru.  Dla ochrony
skóry stosować odpowiednią odzież wykonaną z wytrzymałego i niepalnego materiału.  Chronić
personel postronny, znajdujący się w pobliżu, przy pomocy odpowiednich, niepalnych ekranów lub
ostrzegać ich przed patrzeniem na łuk lub wystawianiem się na jego oddziaływanie.
ISKRY MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR LUB WYBUCH:  Usuwać wszelkie zagrożenie pożarem z
obszaru prowadzenia prac spawalniczych.  W pogotowiu powinny być odpowiednie środki gaśnicze.
Iskry i rozgrzany materiał pochodzące od procesu spawania łatwo przenikają przez małe szczeliny i
otwory do przyległego obszaru.  Nie spawać żadnych pojemników, bębnów, zbiorników lub materiału
dopóki nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki zabezpieczające przed pojawieniem się
łatwopalnych lub toksycznych gazów.  Nigdy nie używać tego urządzenia w obecności łatwopalnych
gazów, oparów lub łatwopalnych cieczy.
URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy tym
urządzeniu odłączyć jego zasilanie sieciowe.  Urządzenie to powinno być zainstalowane i uziemione
zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami.

URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:  Regularnie sprawdzać kable zasilający i spawalnicze z
uchwytem spawalniczym i zaciskiem uziemiającym.  Jeżeli zostanie zauważone jakiekolwiek
uszkodzenie izolacji, natychmiast wymienić kabel.  Dla uniknięcia ryzyka przypadkowego zapłonu nie
kłaść uchwytu spawalniczego bezpośrednio na stół spawalniczy lub na inną powierzchnię mającą
kontakt z zaciskiem uziemiającym.
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE:  Prąd elektryczny płynący przez
jakikolwiek przewodnik wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne.  Pole elektromagnetyczne
może zakłócać pracę rozruszników serca i spawacze z wszczepionym rozrusznikiem serca przed
podjęciem pracy z tym urządzeniem powinni skonsultować się ze swoim lekarzem.
SPAWANY MATERIAŁ MOŻE POPARZYĆ:  Proces spawania wytwarza dużą ilość ciepła.
Rozgrzane powierzchnie i materiał w polu pracy mogą spowodować poważne poparzenia.  Stosować
rękawice I szczypce, gdy dotykamy lub przemieszczamy spawany materiał w polu pracy.

ZGODNOŚĆ Z CE:  Urządzenie to spełnia zalecenia Europejskiego Komitetu CE.

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA:  Urządzenie to jest przystosowane do zasilania sieciowego, do prac spa-
walniczych prowadzonych w środowisku o podwyższonym ryzyku porażenia elektrycznego.
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Instrukcja Instalacji i Eksploatacji
Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania tego
urządzenia należy przeczytać cały ten rozdział.

Warunki Eksploatacji
Urządzenie to może pracować w ciężkich warunkach.
Jednakże ważnym jest zastosowanie prostych środków
zapobiegawczych, które zapewnią długą żywotność i
niezawodną pracę, między innymi:

• Nie umieszczać i nie użytkować tego urządzenia na
powierzchni o pochyłości większej niż 15°.

• Urządzenie to musi być umieszczone w miejscu
gdzie występuje swobodna cyrkulacja czystego
powietrza bez ograniczeń przepływu powietrza do i
od wentylatora.  Gdy urządzenie jest załączone do
sieci, niczym go nie przykrywać np. papierem lub
ścierką.

• Ograniczyć do minimum brud i kurz, które mogą
przedostać się do urządzenia.

• Urządzenie to posiada stopień ochrony obudowy
IP23.  Utrzymywać je suchym o ile to możliwe i nie
umieszczać na mokrym podłożu lub w kałuży.

• Urządzenie to powinno być umieszczone z dala od
urządzeń sterowanych drogą radiową.  Jego
normalna praca może niekorzystnie wpłynąć na
ulokowane w pobliżu urządzenia sterowane
radiowo, co może doprowadzić do obrażenia ciała
lub uszkodzenia urządzenia.  Przeczytaj rozdział o
kompatybilności elektromagnetycznej zawarty w tej
instrukcji.

• Nie używać tego urządzenia w temperaturach
otoczenia wyższych niż 40°C.

Cykl Pracy i Przegrzanie
Cykl pracy urządzenia jest procentowym podziałem 10
minut na czas, przy którym spawacz może spawać ze
znamionową wartością prądu spawania, i na czas
koniecznej przerwy w pracy.

• Wydłużenie cyklu pracy urządzenia może spowodo-
wać uaktywnienie układu zabezpieczenia
termicznego.

60% cykl pracy:

6 minut spawania 4 minuty przerwy

Urządzenie jest zabezpieczone przed nadmiernym
nagrzewaniem się uzwojeń transformatora przez
ogranicznik temperatury.  Uaktywnienie się zabez-
pieczenia sygnalizowane jest przez zaświecenie się
lampki.  Po uzyskaniu przez uzwojenia normalnej
temperatury pracy następuje samoczynne załączenie
urządzenia a lampka gaśnie.

minuty lub zmniejszyć
cykl pracy

Podłączanie napięcia zasilającego
Instalacja i gniazdo zasilania sieciowego musza być
wykonane i zabezpieczone zgodnie z właściwymi
przepisami.

Przed załączeniem urządzenia sprawdzić parametry
sieci zasilającej (napięcie, fazy, częstotliwość).
Sprawdzić także połączenie przewodów ochronnych
pomiędzy urządzeniem a źródłem zasilania.  Urządzenie
może być zasilane z sieci trójfazowej 3x400V, 50Hz lub
3x230V, 50Hz (400V: ustawienie fabryczne).  Więcej
informacji na temat parametrów napięcia zasilającego
można odczytać w rozdziale z danymi technicznymi tej
instrukcji oraz na tabliczce znamionowej urządzenia.

Jeżeli konieczna jest zmiana napięcia zasilającego
należy:

• Wyłączyć urządzenie i odłączyć napięcie
zasilające od przewodu zasilającego.

• Zdjąć płytę górną z urządzenia.
• Przełączyć listwę X12 zgodnie z poniższym

rysunkiem.

• Założyć płytę górną na urządzenie.

Upewnić się, że moc źródła zasilania jest odpowiednia
do normalnej pracy urządzenia.  Niezbędny bezpiecznik
zwłoczny (lub wyłącznik nadprądowy z charakterystyką
„D”) oraz rodzaj przewodu zasilającego można odczytać
w rozdziale z danymi technicznymi tej instrukcji.

Patrz pozycje 1, 3, 12 i 13 na poniższych rysunkach.

Zaciski wyjściowe
Patrz pozycje 5, 10 i 11 na poniższych rysunkach.

Elementy regulacyjne i właściwości
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1. Wskaźnik załączenia do sieci:  Po przyłączeniu sieci
zasilającej i ustawieniu wyłącznika sieciowego w
położeniu włączony, lampka ta zaświeca się
wskazując, że urządzenie jest gotowe do pracy.

2. Wskaźnik zabezpieczenia termicznego:  Lampka ta
zaświeca się gdy urządzenie ulegnie przegrzaniu -
wyjście zostaje odłączone.  Dzieje się to wtedy gdy
temperatura otoczenia jest powyżej 40°C lub jest
przekroczony cykl pracy urządzenia.  W takim
przypadku należy urządzenie pozostawić
załączonym do sieci i pozwolić na ostudzenie części
wewnętrznych.  Po zgaśnięciu lampki jest możliwa
normalna praca.

• Wentylator termostatyczny:  Wentylator
urządzenia jest sterowany przez dodatkowy
układ zabezpieczenia termicznego.  Cecha ta
pozwala na oszczędności energii i
minimalizację ilości brudu i innych
zanieczyszczeń zasysanych do wnętrza
urządzenia.

Wentylator pracuje tylko wtedy, gdy chłodzenie
urządzenia jest potrzebne.

3. Wyłącznik zasilania sieciowego:  Załącza napięcie
zasilające do urządzenia.

4. Regulator Hot Start (tylko LINC 405-SA):  Funkcja
Hot Start polega na chwilowym  wzroście wartości
prądu wyjściowego podczas zajarzania łuku dla
metody MMA – przyśpiesza to zapłon.  Pokrętło to
zapewnia regulację poziomu wzrostu prądu.

5. Ujemne gniazdo wyjściowe:  Ujemny zacisk
wyjściowy obwodu spawalniczego.

6. Cyfrowy miernik prądu spawania z pamięcią (tylko
LINC 405-SA):  Pokazuje aktualną wartość prądu
spawania w trakcie procesu spawania, po jego
zakończeniu wyświetla średnią wartość prąd
spawania.

7. Pokrętło regulacji prądu wyjściowego:  Pozwala na
regulację prądu wyjściowego w zakresie od 15 do
400A (także w trakcie procesu spawania).

8. Przełącznik sterowania Miejscowe/Zdalne:  Z tym
urządzeniem może współpracować jednostka
zdalnego sterowania K10095-1-15M lub K870.  Ten
przełącznik przekazuje sterowanie prądem
wyjściowym z pokrętła regulacji (punkt 7) na zdalne
sterowanie i odwrotnie.

9. Regulator Arc Force (tylko LINC 405-SA):  Jest to
funkcja stosowana w metodzie spawania MMA,
która polega na chwilowym wzroście prądu
wyjściowego dla przerwania zwarcia pomiędzy
elektrodą a materiałem spawanym co często się
zdarza podczas spawania.

10. Gniazdo zdalnego sterowania:  Przy zastosowaniu
zdalnego sterowania podłącza się do niego
jednostkę zdalnego sterowania.

11. Dodatnie gniazdo wyjściowe:  Dodatni zacisk
wyjściowy obwodu spawalniczego.

12. Bezpiecznik:  Ten bezpiecznik zabezpiecza układ
zasilania wentylatora.

13. Gniazdo kabla zasilającego:  Do istniejącego kabla
zasilającego podłączyć wtyczkę odpowiednią do
danych znamionowych urządzenia zamieszczonych
w tej instrukcji i zgodną z obowiązującymi
przepisami.  Podłączenia powinna dokonać osoba
posiadająca uprawnienia.

Spawanie metodą MMA
Dla rozpoczęcia procesu spawania metodą MMA należy:

• Włożyć wtyki kabli spawalniczych do odpowiednich
gniazd i zablokować je.

• Za pomocą zacisku uziemiającego podłączyć spa-
walniczy kabel powrotny do materiału spawanego.

• Zamocować odpowiednią elektrodę w uchwycie
spawalniczym.

• Włożyć wtyk kabla zasilającego do gniazda sieci
zasilającej.

• Ustawić przełącznik zdalnego sterowania we
właściwym położeniu: miejscowe lub zdalne.

• Wyłącznikiem zasilania włączyć napięcie zasilające
urządzenia.

• Przy pomocy pokrętła prądu wyjściowego ustawić
wymaganą wartość prądu spawania.

• Zachowując właściwe zasady można przystąpić do
spawania.

Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
06/02

Urządzenie to zostało zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi odnośnymi zaleceniami i normami.  Jednakże może ono
wytwarzać zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą oddziaływać na inne systemy takie jak systemy
telekomunikacyjne (telefon, odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub systemy zabezpieczeń.  Zakłócenia te mogą
powodować problemy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w odnośnych systemach.  Dla wyeliminowania lub
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zmniejszenia wpływu zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez to urządzenie należy dokładnie zapoznać się
zaleceniami tego rozdziału.

Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy w obszarze przemysłowym.  Ażeby używać go w
gospodarstwie domowym niezbędne jest przestrzeganie specjalnych zabezpieczeń koniecznych do
wyeliminowania możliwych zakłóceń elektromagnetycznych.  Urządzenie to musi być zainstalowane i
obsługiwane tak jak to opisano w tej instrukcji.  Jeżeli stwierdzi się wystąpienie jakiekolwiek zakłóceń

elektromagnetycznych obsługujący musi podjąć odpowiednie działania celem ich eliminacji i w razie potrzeby skorzystać
z pomocy Lincoln Electric.  Nie dokonywać żadnych zmian tego urządzenia bez pisemnej zgody Lincoln Electric.

Przed zainstalowaniem tego urządzenia, obsługujący musi sprawdzić miejsce pracy czy nie znajdują się tam jakieś
urządzenia, które mogłyby działać niepoprawnie z powodu zakłóceń elektromagnetycznych.  Należy wziąć pod uwagę:
• Kable wejściowe i wyjściowe, przewody sterujące i przewody telefoniczne, które znajdują się w, lub pobliża miejsca

pracy i urządzenia.
• Nadajniki i odbiorniki radiowe lub telewizyjne.  Komputery lub urządzenia komputerowo sterowane.
• Urządzenia systemów bezpieczeństwa i sterujące stosowanych w przemyśle.  Sprzęt służący do pomiarów i

kalibracji.
• Osobiste urządzenia medyczne takie jak rozruszniki serca czy urządzenia wspomagające słuch.
• Sprawdzić odporność elektromagnetyczną sprzętu pracującego w, lub w miejscu pracy.  Obsługujący musi być

pewien, że cały sprzęt w obszarze pracy jest kompatybilny.  Może to wymagać dodatkowych pomiarów.
• Wymiary miejsca pracy, które należy brać pod uwagę będą zależały od konfiguracji miejsca pracy i innych

czynników, które mogą mieć miejsce.

Ażeby zmniejszyć emisję promieniowania elektromagnetycznego urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące
wskazówki:
• Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej zgodnie ze wskazówkami tej instrukcji.  Jeśli mimo to pojawią się

zakłócenia, może zaistnieć potrzeba przedsięwzięcia dodatkowych zabezpieczeń takich np. jak filtrowanie napięcia
zasilania.

• Kable wyjściowe powinny być możliwie krótkie i ułożonym razem, jak najbliżej siebie.
• Dla zmniejszenia promieniowania elektromagnetycznego, jeśli to możliwe należy uziemiać miejsce pracy.

Obsługujący musi sprawdzić czy połączenie miejsca pracy z ziemią nie powoduje żadnych problemów lub nie
pogarsza warunków bezpieczeństwa dla obsługi i urządzenia.

• Ekranowanie kabli w miejscu pracy może zmniejszyć promieniowanie elektromagnetyczne.  Dla pewnych
zastosowań może to okazać się niezbędne.

Dane Techniczne
PARAMETRY WEJŚCIOWE

Napięcie zasilania
230 / 400V ± 10%

3 - fazy

Pobór mocy z sieci
34 kVA @ 35% cykl pracy

Częstotliwość
50 Hertz (Hz)

ZNAMIONOWE PARAMETRY WYJŚCIOWE PRZY 40°C
Cykl pracy

(Oparty na 10 min. okresie)
35%
60%

100%

Prąd wyjściowy

400A
315A
240A

Napięcie wyjściowe

36.0 Vdc
33.0 Vdc
29.0 Vdc

ZAKRES PARAMETRÓW WYJŚCIOWYCH
Zakres prądu spawania

15 – 400 A
Maksymalne napięcie stanu jałowego

78 Vdc
ZALECANE PARAMETRY PRZEWODU I BEZPIECZNIKA ZASILANIA

Bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy
63A zwłoczny (dla 230V)
40A zwłoczny (dla 400V)

Przewód zasilający
4 żyłowy, 6mm2

WYMIARY

Wysokość
640 mm

Szerokość
580 mm

Długość
1150 mm

(700 mm bez rączek)

Waga
126 Kg

Temperatura pracy
-10°C to +40°C

Temperatura składowania
-25°C to +55°C

Zalecamy wykonywanie wszelkich napraw i czynności konserwacyjnych w najbliższym serwisie lub w firmie Lincoln
Electric.  Dokonywanie napraw przez osoby lub firmy nie posiadające autoryzacji spowoduje utratę praw gwarancyjnych.




