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OBRIGADO!  Por ter escolhido os produtos de QUALIDADE da Lincoln Electric. 
• Por favor, examine a embalagem e o equipamento para que não tenham danos. A reclamação de danos do 

material no transporte deverá ser notificada imediatamente ao revendedor. 
• Para futura referência, registe abaixo a informação de identificação do equipamento. Modelo, Código e Número de 

Série podem ser encontrados na chapa de características do equipamento. 
 

Modelo: 
 

………………...…………………………….………………………………………………………………………………………….. 
Código e Número de Série: 

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

Data e Local de Compra: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Segurança 
11/04 

 AVISO 
Este equipamento deve ser utilizado por pessoal qualificado. Verifique que toda a instalação, operação, manutenção e 
procedimentos de reparação são realizados apenas por pessoal qualificado. Leia e compreenda este manual antes de 
começar a usar este equipamento. Falha para com as seguintes instruções deste manual pode causar sérios danos 
pessoais, perda de vida ou danos no equipamento. Leia e compreenda as seguintes explicações de símbolos de aviso.  
A Lincoln Electric não é responsável por danos causados por instalação imprópria, manutenção imprópria 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 sérios ou morte. 

 

LER E COMPREENDER INSTRUÇÕES:  Leia e compreenda este manual antes de utilizar este 
equipamento.  Arco soldadura pode ser perigosa.  O não seguimento das instruções contidas neste 
manual pode causar sérios danos pessoais, perda de vidas ou danos a este equipamento. 

 

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

 

EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS:  Desligue a entrada de alimentação utilizando o interruptor na caixa 
de fusível antes de trabalhar com este equipamento.  Ligue este equipamento eléctrico á terra em 
conformidade com a regulamentação local. 

 

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

 

CAMPOS ELÉCTRICOS E MAGNÉTICOS PODEM SER PERIGOSOS:  A corrente eléctrica flui 
através de qualquer condutor cria campos eléctricos 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 directivas da Comunidade 
Europeia. 

 

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 operador deve utilizar 
ventilação ou exaustão suficiente para manter fumos e gases de distância da zona de respiração. 

 

RAIOS ARC 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 
chama-duráveis feitos de material resistente para protegê-lo de que a sua pele e 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 adoptadas 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 eléctrico. 
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GARRAFA PODE EXPLODIR SE DANIFICADA:  Use apenas cilindros de gás comprimido que 
contêm a correcta blindagem de gás para o processo de funcionamento devidamente utilizados e 
reguladores concebidos para o gás e da pressão utilizada.  Mantenha sempre as garrafas em uma 
posição vertical segura encadeada para um apoio fixo.  Não mova ou transporte garrafas de gás com 
a protecção tampa removida.  Não permitir o eléctrodo, eléctrodo titular, grampo trabalho ou de 
qualquer outra parte electricamente vivo para tocar um cilindro de gás.  As garrafas de gás devem 
estar situadas fora das áreas onde eles possam ser submetidos aos danos físicos ou a soldagem 
processo incluindo faísca e de fontes de calor. 

 

Instalação e Instruções de Funcionamento 
 
Leia toda esta secção antes da instalação ou utilização 
da máquina. 
 
Localização e Ambiente 
Esta máquina vai trabalhar em ambientes agressivos.  
No entanto, é importante que simples medidas 
preventivas sejam seguidas de modo a assegurar a 
viabilidade do equipamento. 
 
• Não coloque nem opere esta máquina em 

superfícies cuja inclinação exceda os 15° a partir 
da posição horizontal. 

• Não utilize esta máquina para derreter tubos. 
• Esta máquina deve estar localizada onde exista 

livre circulação de ar limpo, sem restrições de 
circulação de ar a partir da atmosfera e 
ventiladores.  Não cubra a máquina com papel, 
tecido ou trapos quando ligada. 

• Sujidade e pó que possam penetrar na máquina 
devem ser reduzidos ao mínimo. 

• Esta máquina tem um rating de protecção IP23. 
Mantenha-a seca, sempre que possível, e não a 
coloque em solo húmido ou em poças. 

• Coloque a máquina distante de equipamento de 
controlo de rádio. O funcionamento normal da 
máquina pode afectar o funcionamento de 
equipamento vizinho, o que pode resultar em 
prejuízo ou dano material. Leia a secção sobre 
compatibilidade electromagnética neste manual. 

• Não opere em áreas cuja temperatura exceda os 
40°C. 

 
Duty Cycle e Sobreaquecimento 
O duty cycle de uma máquina de soldadura é a 
percentagem de tempo num ciclo de 10 minutos em 
que o soldador pode operar a máquina à escala de 
corrente de soldadura. 
 
20% duty cycle: 

 
Soldar durante 2 minutos. Pausa de 8 minutos. 

 
O uso excessivamente demorado do equipamento no 
decorrer de um duty cycle irá condicionar a activação 
do circuito de protecção térmica. 
 
O transformador de soldadura da máquina é protegido 
do sobreaquecimento por um termóstato. Quando a 
máquina está em sobreaquecimento a saída da 
máquina vai desligar-se (“OFF”), e a luz indicadora da 
temperatura vai ligar-se (“ON”). Quando a máquina 
arrefecer para uma temperatura de segurança a luz do 
indicador térmico irá desligar-se e a máquina pode 

retomar o funcionamento normal.  Nota: Por razões de 
segurança a máquina não vai sair do estado de 
protecção térmica se o gatilho da arma não tiver sido 
libertado. 
 

 
 Minutos  ou diminua o 

duty cycle 
 

 
Conexão da Alimentação de Entrada 
A instalação e o principal encaixe de saída devem ser 
realizados e protegidos de acordo com regras 
apropriadas. 
 
Verifique a tensão de entrada, a fase e a frequência de 
alimentação desta máquina antes de a ligar. Verifique a 
conexão dos fios terra da máquina à fonte de entrada. 
A tensão de entrada permitida é 1x230V 50Hz/60Hz. 
Para mais informação sobre a alimentação de entrada 
ver a secção de especificações técnicas neste manual 
e a placa de características da máquina. 
 
Assegure-se que a quantidade de potência disponível 
da conexão de entrada é adequada para o 
funcionamento normal da máquina.  O fusível de atraso 
necessário (ou disjuntor com característica “D”) e 
tamanhos de cabos são indicados na secção de 
especificações técnicas deste manual. 
 
Controlos e Características de 
Funcionamento 

 
POWERTEC 191C/231C/271C POWERTEC 161C 
 
1. Manípulo de Controlo da Velocidade do 

Alimentador de Fio:  Permite o contínuo controlo 
da velocidade de alimentação do fio no intervalo 
de 1.0 a 20m/min. 

 
2. Interruptor de Alteração da Energia e Tensão da 

Soldadura:  Permite ligar a máquina e alterar a 
voltagem. A POWERTEC 161C tem um comutador 
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de 7 passos. 
 
3. Indicador Térmico de Sobreaquecimento:  Esta 

lâmpada acende-se quando a máquina estiver em 
sobreaquecimento e a saída tiver sido desligada.  
Mantenha a máquina ligada para permitir o 
arrefecimento dos componentes internos e quando 
a lâmpada desligar o funcionamento normal é 
novamente possível. 

 
4. Retorno do Cabo de Soldadura Fixado com 

Grampo. 
 
5. Comutador de Mudança de Voltagem de 

Soldadura:  A POWERTEC 191C tem um 
comutador de 8 passos.  As POWERTEC 231C e 
271C têm comutadores de 12 passos. 

 
6. Comutador e Indicador de Potência:  Após a 

conexão da potência de entrada e o comutador de 
potência ligado, o indicador acende-se para indicar 
que a máquina está pronta a soldar. 

 
7. Encaixe EURO:  Para conexão da tocha de 

soldadura. 
 
8. Encaixe:  Conector de saída para retorno do cabo 

de soldadura 
 
9. Painel Digital:  Disponível como opção K14044-1 

(vêr capítulo “Acessórios”).  Mostra os parâmetros 
de soldadura – voltagem de soldaduraem [V] e 
corrente de soldadura em [A].  Após o fim do 
processo de soldadura, mostra o valor médio dos 
parâmetros de soldadura. 

 

 
POWERTEC 191C/231C/271C POWERTEC 161C 
 
10. Mangueira do gás. 
 
11. Cabo de Entrada de Potência:  Conecte a ficha 

apropriada ao cabo de entrada á escala da saída e 
de acordo com as regras apropriadas (apenas 
para POWERTEC 191C, 231C e 271C).  Apenas 
pessoal qualificado deve conectar esta ficha. 

 
12. Buraco Tapado:  Para ligação do Kit de 

Aquecimento de gás CO2 - K14048-1 (vêr capítulo 
“Acessórios”). 

 

 
POWERTEC 191C/231C/271C POWERTEC 161C 
 
13. Manípulo de Controlo do Tempo de Soldadura:  

Permite o controlo do tempo num intervalo de 0.2 a 
8 s. 

 
14. Manípulo de Controlo do Tempo de Burnback:  

Permite obter o comprimento desejado do fio 
eléctrodo, a partir da ponta da tocha, após 
finalizada a soldadura; ajustando o intervalo de 20 
a 250ms. 

 
15. Interruptor do Modo da Tocha:  Este permite a 

selecção do modo da tocha de 2-passos ou 4-
passos. A funcionalidade de modos a 2T/4T é 
mostrado nos gráficos abaixo: 

 

 
 

↑ Gatilho pressionado 
↓ Gatilho solto 

 
A. Corrente de Soldadura. 
B. Tempo Burnback. 
C. WFS. 
G. Gás. 

 
16. Fusível:  Este fusível (1A) protege a Placa de 

Comando. 
 
17. Fusível:  Este fusível (4A) protege o motor de 

alimentação do fio. 
 
Carregar a Bobine de Fio 
Carregue a bobine de fio na manga, de modo a que a 
bobine gire em sentido horário quando o fio for 
alimentado no alimentador de fio. 
 
A máquina é concebida para utilizar bobine de fio de 
15kg (300mm).  Para bobines de fio de 5kg (200mm) 
utilize um adaptador fechado. 
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1. Manga 
2. Bobine de fio 
3. Fio Eléctrodo 
4. Unidade de Alimentação 
 
Certifique-se que o pino localizador da bobine na 
manga é colocado no buraco de encaixe da bobine. 
 
Liberte a ponta do fio e corte a ponta arqueada 
certificando-se que não tem rebarbas. 
 
Rode a bobine de fio no sentido horário e enfie a 
extremidade do fio na guia de fio da tocha de 
soldadura. 
 

 AVISO 
Aquando a substituição da bobine de fio, limpe o fio 
com ar comprimido, principalmente se utilizar fio FCAW 
1,1mm. 
 
Alimentação do Fio Eléctrodo 
Levante a cobertura lateral da máquina. 
 
Ponha a bobine do fio usando o correcto encaixe 
correspondente ao diâmetro do fio. 
 
Carregue a bobine de fio na manga da máquina. 
 
Liberte a ponta do fio e corte a ponta arqueada 
certificando-se que não tem rebarbas. 
 
Insira o fio eléctrodo no alimentador de fio. 
 
Ajuste convenientemente a tensão do braço do fio do 
alimentador. 
 
Ajuste da Torque do Travão da manga 
Para evitar o enrolamento espontâneo do fio de 
soldadura a manga é equipada com um travão. 
 
O ajustamento é realizado pela rotação do parafuso 
M10, que está localizado no interior da moldura da 
manga após o desaparafusamento do fecho da tampa 
da manga. 
 

 
 
1. Parafuso da tampa. 
2. Parafuso de Ajuste M10. 

3. Mola de pressão. 
 
Girando o parafuso M10 no sentido horário aumenta a 
tensão da mola e pode aumentar o travão do torque. 
 
Girando o parafuso M10 no sentido anti-horário diminui 
a tensão da mola e pode diminuir o travão do torque. 
 
Após terminar o ajuste, deve apertar o parafuso na 
tampa novamente. 
 
Ajuste da Força da Pressão da Bobine 
Antes de começar a soldar deve compreender como 
estabelecer apropriadamente a tensão do fio. 
 
A força da pressão é ajustada girando a porca de 
ajuste no sentido horário para aumentar a força e no 
sentido anti-horário para diminuir a força. 
 

 AVISO 
Se a pressão do rolete estiver muito baixa o rolete irá 
deslizar sobre o fio. Se a pressão do rolete estiver 
demasiado elevada o fio pode ser deformado, o que irá 
causar problemas na alimentação da pistola de 
soldadura. A força da pressão deve ser fixada 
correctamente. Diminua a pressão da força lentamente 
até que o fio apenas comece a deslizar para a unidade 
do rolete e, de seguida, aumente a força, pouco a 
pouco, girando a porca de regulação em uma volta. 
 
Inserir o Fio Eléctrodo na Tocha de 
Soldadura 
Remova o difusor de gás e a ponta de contacto da 
pistola de soldar. 
 
Coloque o botão da velocidade de alimentação do fio 
na posição central. 
 
Após ligar a máquina, pressione o botão da tocha até 
que o fio eléctrodo deixe a ponta de contacto da tocha 
de soldadura. 
 

 AVISO 
Tome precauções para manter os olhos e as mãos 
afastadas da extremidade da tocha enquanto o fio é 
alimentado. 
 

 AVISO 
Assim que o fio terminar de alimentar através da pistola 
de soldadura desligue a máquina antes de substituir a 
ponta de contacto e o gás difusor. 
 
Montar a Drive de Rolete do 
Alimentador de Fio 
A máquina tem drive de rolete V0.8/V1.0 como padrão.  
A imagem abaixo mostra a constituição de um drive de 
rolete para fio sólido 0.8. 
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1. Veio do Motor. 
2. Conjunto de Anéis. 
3. Drive de rolete. 
4. Tampa. 
 
Para desmontar a drive de rolete deve: 
• Libertar a tensão do braço do fio do alimentador de 

fio. 
• Desaparafuse o parafuso da tampa. 
• Tire a drive de rolete do conjunto de anéis. 
 
Para montar a drive de rolete deve: 
• Coloque a drive de rolete no conjunto de anéis. 
• Aperte o parafuso da tampa no conjunto de anéis. 
• Insira o fio eléctrodo. 
• Ajustar a tensão do braço do fio do alimentador. 
 
Fornecimento de Gás 
Coloque o cilindro de gás na prateleira da máquina em 
segurança com a correia. 
 
Tire a tampa de segurança da protecção do cilindro de 
gás e instale o fluxo regulador no mesmo. 
 
Ligue a mangueira do gás da máquina ao regulador 
com a faixa de grampo. 
 
Método de Soldadura MIG / MAG 
Para começar o processo de soldadura no método 
MIG/MAG deve: 
• Inserir a ficha do cabo de alimentação de entrada 

no encaixe principal. 
• Ligue a máquina com o “Interruptor de Potência”. 
• Insira o fio eléctrodo na tocha. 
• De acordo com o modo de soldadura seleccionado 

e a dureza do material estabeleça a tensão de 
soldadura e a velocidade de alimentação do fio.  A 
tabela abaixo pode ser útil para a selecção dos 
parâmetros de soldadura: 

 

 
 
• Obedecendo às regras apropriadas, pode começar 

a soldar. 
 

Alterar a Polaridade 
 

 
 
1. Para Polaridade Positiva (DC +): 

• conecte o cabo da tocha de soldadura ao 
terminal de saída positivo (+). 

• conecte o retorno do cabo de soldadura ao 
terminal de saída negative (-). 

 
Esta é a configuração típica para gás inerte de 
metal (MIG). 
 

2. Para Polaridade Negativa (DC -): 
• conecte o cabo da tocha de soldadura ao 

terminal de saída negative (-). 
• conecte o retorno do cabo de soldadura ao 

terminal de saída positive (+). 
 
Esta é a configuração típica para a maioria dos fios 
Innershield (Flux Cored Arc Welding Self-Shielded 
/ FCAW-S). 

 
Manutenção 
 

 AVISO 
Para qualquer tipo de manutenção ou reparação é 
recomendado que contacte o centro de serviço técnico 
mais próximo ou a Lincoln Electric. A manutenção e as 
reparações realizadas por centros de serviço ou 
pessoal não autorizado anulará e terminará a garantia 
do fabricante. 
 
A frequência da operação de manutenção pode variar 
de acordo com o ambiente de trabalho onde a máquina 
está localizada. 
 
Qualquer dano notável deve ser reportado 
imediatamente. 
 
Manutenção de Rotina (todos os dias) 
• Verifique os cabos e a integridade das conexões.  

Substitua, se necessário. 
• Remova os salpicos do nariz da pistola.  Os 

salpicos podem interferir com a protecção do fluxo 
de gás para o arco. 

• Verifique a condição da pistola de soldadura: 
substitua-a, se necessário. 

• Verifique a condição e operação da ventoinha de 
refrigeração.  Mantenha limpa as fendas de fluxo 
de ar. 

 
Manutenção Periódica (a cada 200 horas de 
trabalho mas raramente não mais do que uma 
vez por ano) 
Realize a manutenção de rotina e adicionalmente: 
• Mantenha a máquina limpa. Usando um 

compressor (e baixa pressão), remova a sujidade 
da caixa externa e da cabine interior. 

• Verifique e aperte todos os parafusos. 
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 AVISO 

A fonte de alimentação deve ser desligada da máquina 

antes de cada manutenção e serviços. Após cada 
reparação realize testes apropriados para garantir a 
segurança necessária. 

 

Compatibilidade Electromagnética (EMC) 
11/08 

Esta máquina foi concebida de acordo com todas as directivas e normas. No entanto, ela ainda pode gerar perturbações 
electromagnéticas que podem afectar outros sistemas como o de telecomunicações (telefone, rádio e televisão) ou 
outros sistemas de segurança. Estas perturbações podem causar problemas de segurança no sistema afectado. Ler e 
compreender esta secção para eliminar ou reduzir a quantidade de perturbação electromagnética gerada por esta 
máquina. 
 

Esta máquina foi concebida para funcionar em uma área industrial. Para operar em uma área doméstica, é 
necessário observar precauções especiais para eliminar possíveis perturbações electromagnéticas. O 
operador deve instalar e operar este equipamento como descrito neste manual. Se forem detectadas 
quaisquer perturbações electromagnéticas o operador deve pôr em prática acções correctivas para 

eliminar a estes distúrbios, se necessário, com a assistência de Lincoln Electric. 
 
Antes de instalar a máquina, o operador deve verificar a área de trabalho para qualquer dispositivo que pode mau 
funcionamento devido a perturbações electromagnéticas. Considere o seguinte. 
• Entrada e saída cabos, controle cabos, e que estão em cabos telefónicos ou adjacente à zona de trabalho e da 

máquina. 
• Rádio e / ou transmissores e receptores de televisão. Computadores ou equipamento informático controlada. 
• Segurança e equipamentos de controlo de processos industriais. Equipamento para calibração e de medição. 
• Dispositivos médicos pessoais tais como estimuladores cardíacos e de auxiliares de audição. 
• Verifique a imunidade electromagnética dos equipamentos operando em ou perto da zona de trabalho. O operador 

deve estar certo de que todos os equipamentos na área são compatíveis.  Isto poderá exigir medidas 
suplementares de protecção. 

• As dimensões da área de trabalho para que considerar dependerão da construção do espaço e de outras 
actividades que estão a ter lugar. 

 
Considere as seguintes orientações para reduzir as emissões electromagnéticas a partir da máquina. 
• Ligue a máquina para o fornecimento de entrada de acordo com este manual. Se ocorrerem perturbações pode ser 

necessário tomar precauções adicionais, tais como filtragem da alimentação de entrada. 
• A saída cabos devem ser mantidos tão curtas quanto possível e devem ser posicionado em conjunto. Se possível 

conectar a peça de trabalho ao solo, a fim de reduzir as emissões electromagnéticas. O operador deve verificar que 
ligar a peça de trabalho ao solo não causa problemas ou torna inseguras as condições de funcionamento para 
pessoal e equipamento. 

• Blindagem de cabos na zona de trabalho pode reduzir as emissões electromagnéticas. Isto pode ser necessário 
para aplicações especiais. 

 
 AVISO 

Os equipamentos de Classe A não são destinados para uso em localizações residenciais onde a potência eléctrica 
é fornecida pelo sistema público de fornecimento de baixa tensão.  Poderá haver dificuldades para assegurar a 
compatibilidade electromagnética nesses locais, devido a interferências por condução ou por rádio-frequência.  

 
 

 AVISO 
Este equipamento cumpre com IEC 61000-3-12 desde que a potência de curto-circuito Ssc seja maior ou igua a: 
 
POWERTEC 161C:  Ssc ≥ 9,3 MVA 
POWERTEC 191C:  Ssc ≥ 17,6 MVA 
POWERTEC 231C:   Ssc ≥ 17,6 MVA 
POWERTEC 271C:  Ssc ≥ 17,6 MVA 
 
No ponto de interface entre o fornecimento ao utilizador e o sistema público. É da responsabilidade do instalador ou 
utilizador do equipamento assegurar-se, consultando a rede de distribuição se necessário, que o equipamento está 
ligado apenas a uma rede com uma potência de curto-circuito Ssc maior ou igual aos valores da tabela acima. 
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Especificações Técnicas 
 
POWERTEC 161C, 191C, 231C & 271C 

ENTRADA 

Tensão de Entrada 
230 ± 10% 
Fase Única 

Potência de Entrada à Escala de Saída Grupo EMC / Classe 

Frequência 
50/60 Hz 

161C: 6.0 kVA @ 20% Duty Cycle II / A 
191C: 8.2 kVA @ 20% Duty Cycle II / A 
231C: 10.6 kVA @ 20% Duty Cycle II / A 
271C: 12.9 kVA @ 20% Duty Cycle II / A 

ESCALA DE SAÍDA A 40°C 
Duty Cycle 

(Baseado num período de 10 min.) 
Corrente de Saída 

 
Tensão de Saída 

 
161C: 20% 

60% 
100% 

 

150A 
87A 
70A 

 

21.5 Vdc 
18.7 Vdc 
17.5 Vdc 

 
191C: 20% 

60% 
100% 

 

180A 
105A 
80A 

 

23.0 Vdc 
19.3 Vdc 
18.0 Vdc 

 
231C: 20% 

60% 
100% 

 

220A 
130A 
100A 

 

25.0 Vdc 
20.5 Vdc 
19.0 Vdc 

 
271C: 20% 

60% 
100% 

255A 
150A 
120A 

26.8 Vdc 
21.5 Vdc 
20.0 Vdc 

ESCALA DE SAÍDA 
Escala da Corrente de Soldadura Tensão Máxima em Circuito Aberto 

161C: 30A - 150A 161C: 37 Vdc 
191C: 30A - 180A 191C: 42 Vdc 
231C: 30A - 220A 231C: 45 Vdc 
271C: 30A - 255A 271C: 47 Vdc 

TAMANHOS DOS CABOS DE ENTRADA E FUSÍVEIS RECOMENDADOS 
Tamanho de Fusível ou Disjuntor Cabo de Potência de Entrada 

161C: 16A Superlag 161C: 3 Condutores, 1.5mm2 
191C: 20A Superlag 191C: 3 Condutores, 2.5mm2 
231C: 25A Superlag 231C: 3 Condutores, 2.5mm2 
271C: 32A Superlag 271C: 3 Condutores, 4.0mm2 

DIMENSÕES FÍSICAS 
 Altura Largura Comprimento Peso 

161C: 615 mm 390 mm 825 mm 53 kg 
191C: 765 mm 427 mm 850 mm 70 kg 
231C: 765 mm 427 mm 850 mm 80 kg 
271C: 765 mm 427 mm 850 mm 83 kg 

Temperatura de Funcionamento 
-10°C a +40°C 

Temperatura de Armazenamento 
-25°C a +55°C 

 

REEE (WEEE) 
07/06 

Po
rt

ug
uê

s 

 

Não deitar fora o equipamento eléctrico juntamente com o lixo normal! 
Em conformidade com a directiva Europeia 2012/19/EC relativa a Resíduos Eléctricos e Equipamento 
Eléctricos (REEE) e de acordo com a legislação nacional, os equipamentos deverão ser recolhidos 
separadamente e reciclados respeitando o meio ambiente.  Como proprietário do equipamento, deverá 
informar-se dos sistemas e lugares apropriados para a recolha dos mesmos. 
Ao aplicar esta Directiva Europeia protegerá o meio ambiente e a saúde humana! 
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Lista De Peças Sobressalentes 
12/05 

Leitura de instruções de lista de peças sobressalentes 
• Não utilizar esta lista para participar de uma máquina se o seu número de código não estiver na lista.  Contacte o 

Departamento Lincoln Electric Serviço para qualquer número de códigos não listados. 
• Use a ilustração de página e de montagem da tabela abaixo para determinar a parte onde está localizado o seu 

código de máquina. 
• Utilize apenas as peças marcando o "X" na coluna sob o número da posição na chamada para a montagem página 

(# indicam uma mudança nesta impressão). 
 
Primeiro, leia as instruções de leitura da Lista de Peças acima, depois dirija-se ao Manual de “Peças Sobressalentes” 
fornecido com a máquina, que contém uma referência cruzada entre código da peça e a foto-descritiva. 
 

Esquema Eléctrico 
 
Dirija-se ao Manual de “Peças Sobressalentes”, fornecido com a máquina. 
 
 

Accessórios 
 

POWERTEC 161C: Roletos e Tubos Guia – 2 roletes 
 
KP14016-0.8 
KP14016-1.0 
KP1401-1.2 

Fios Sólidos: 
0,6 ÷ 0,8mm 
0,8 ÷ 1,0mm 
1,0 ÷ 1,2mm 

 
KP14016-1.1R 
KP14016-1.6R 

Fios Fluxados: 
1.0 ÷ 1.2mm 
1.2 ÷ 1.6mm 

 
POWERTEC 161C 

K14042-1 Adaptador para bobine de fio 5kg / 200mm. 
 

POWERTEC 191C, 231C, 271C: Roletos e Tubos Guia – 2 roletes 
 
KP14016-0.8 
KP14016-1.0 
KP14016-1.2 

Fios Sólidos: 
0,6 ÷ 0,8mm 
0,8 ÷ 1,0mm 
1,0 ÷ 1,2mm 

 
KP14016-1.2A 

Fios de Alumínio: 
1.0 ÷ 1.2mm 

 
KP14016-1.1R 
KP14016-1.6R 

Fios Fluxados: 
1.0 ÷ 1.2mm 
1.2 ÷ 1.6mm 

 
POWERTEC 191C, 231C, 271C 

K14042-1 Adaptador para bobine de fio 5kg / 200mm. 
K14048-1 Kit CO2.. 
K14044-1 Kit Voltímetro. 
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