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Veiligheid 
11/04 

 WAARSCHUWING 
Deze apparatuur moet gebruikt worden door gekwalificeerd personeel. Zorg ervoor dat installatie, gebruik, onderhoud en 
reparatie alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Lees deze gebruiksaanwijzing goed alvorens te 
lassen. Negeren van waarschuwingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzingen kunnen lijden tot verwondingen, 
letsel, dood of schade aan het apparaat. Lees en begrijp de volgende verklaringen bij de waarschuwingssymbolen. 
Lincoln Electric is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerde installatie, slecht onderhoud of 
abnormale toepassingen. 
 

 

WAARSCHUWING:  Dit symbool geeft aan dat alle navolgende instructies uitgevoerd moeten worden 
om letsel, dood of schade aan de apparatuur te voorkomen.  Bescherm jezelf en anderen tegen letsel. 

 

LEES DE INSTRUCTIES GOED:  Lees deze gebruiksaanwijzing alvorens het apparaat te gebruiken.  
Elektrisch lassen kan gevaarlijk zijn.  Het niet opvolgen van de instructies uit deze gebruiksaanwijzing 
kan letsel, dood of schade aan de apparatuur tot gevolg hebben. 

 

ELEKTRISCHE STROOM KAN DODELIJK ZIJN:  Lasapparatuur genereert hoge spanning.  Raak 
daarom de elektrode, werkstukklem en aangesloten werkstuk niet aan.  Isoleer jezelf van elektrode, 
werkstukklem en aangesloten werkstukken. 

 

ELEKTRISCHE APPARATUUR:  Schakel de voedingsspanning af m.b.v. de schakelaar aan de 
zekeringkast als u aan de machine gaat werken.  Aard de machine conform de nationaal (lokaal) 
geldende normen. 

 

ELEKTRISCHE APPARATUUR:  Controleer regelmatig de aansluit-, de las- en de werkstukkabel.  
Vervang kabels waarvan de isolatie beschadigd is.  Leg de elektrodehouder niet op het werkstuk of 
een ander oppervlak dat in verbinding met de werkstukklem staat om ongewenst ontsteken van de 
boog te voorkomen. 

 

ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN:  Elektrische stroom, 
vloeiend door een geleider, veroorzaakt een lokaal elektrisch- en magnetisch veld (EMF).  EMF-
velden kunnen de werking van pacemakers beïnvloeden.  Personen met een pacemaker dienen hun 
arts te raadplegen alvorens met lassen te beginnen. 

 CE OVEREENSTEMMING:  Deze machine voldoet aan de Europese richtlijnen. 

 

ROOK EN GASSEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN:  Lassen produceert rook en gassen die gevaarlijk 
voor de gezondheid kunnen zijn.  Voorkom inademing van rook of gassen. Om deze gevaren te 
voorkomen moet er voldoende ventilatie of een afzuigsysteem zijn om rook en gassen bij de lasser 
vandaan te houden. 

 

BOOGSTRALING KAN VERBRANDING VEROORZAKEN:  Gebruik een lasscherm met de juiste 
lasglazen om de ogen te beschermen tegen straling en spatten. Draag geschikte kleding van een 
vlamvertragend materiaal om de huid te beschermen.  Bescherm anderen in de omgeving door 
afscherming van de lasboog en zeg dat men niet in de lasboog moet kijken. 

 

LASSPATTEN KUNNEN BRAND OF EXPLOSIES VEROORZAKEN:  Verwijder brandbare stoffen uit 
de omgeving en houd een geschikte brandblusser paraat. 

 

AAN GELASTE MATERIALEN KUNT U ZICH BRANDEN:  Lassen genereert veel warmte.  Aan hete 
oppervlakken en materialen in de werkomgeving kunt u zich lelijk branden. Gebruik handschoenen en 
tangen om werkstukken en materialen in de werkomgeving vast te pakken of te verplaatsen. 

 

VEILIGHEIDSMARKERING:  Deze machine is geschikt voor gebruik als voedingsbron voor lasstroom 
in omgevingen met een verhoogd risico en kans op elektrische aanraking. 

 

GASFLESSEN KUNNEN EXPLODEREN BIJ BESCHADIGING:  Gebruik alleen gasflessen die het 
juiste beschermgas voor uw lasproces bevatten en gebruik bijbehorende reduceerventielen. Houd 
gasflessen altijd verticaal en zet ze vast op een onderstel of andere daarvoor geschikte plaats.  
Verplaats of transporteer geen flessen zonder kraanbeschermdop. Voorkom dat elektrode, 
elektrodehouder of andere elektrisch hete delen in aanraking komen met de fles. Plaats flessen 
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zodanig dat geen kans bestaat op omverrijden of blootstelling aan andere materiële beschadiging en 
een veilige afstand tot las- of snijwerkzaamheden en andere warmtebronnen, vonken of spatten 
gewaarborgd is. 

 

Installatie en Bediening 
Lees dit hoofdstuk geheel alvorens de machine te 
installeren of te gebruiken. 
 

Plaats en omgeving 
Deze machine werkt onder zware omstandigheden.  
Enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen garanderen 
een betrouwbare werking en lange levensduur. 
 
 Plaats de machine niet op een ondergrond die 

meer dan 15° uit het lood ligt (van horizontaal). 
 Gebruik deze machine niet voor het ontdooien van 

waterleidingen. 
 Plaats de machine daar waar er een vrije circulatie 

van schone lucht is, zonder beperking van de 
uitgaande lucht vanuit de ventilatieopeningen.  
Bedek de ingeschakelde machine niet met papier, 
doek of iets dergelijks. 

 Beperk het opzuigen van stof en vuil tot een 
minimum. 

 Deze machine heeft een IP23 beschermingsgraad.  
Houd de machine zo goed mogelijk droog en 
plaats hem niet op vochtige grond of in plassen. 

 Plaats de machine zo mogelijk weg van radio- 
bestuurde apparatuur.  Normaal gebruik kan de 
werking van dichtbijzijnde radiobestuurde 
apparatuur negatief beïnvloeden, met ongevallen 
of schade tot gevolg.  Lees het hoofdstuk 
Elektromagnetische Compatibiliteit van deze 
gebruiksaanwijzing. 

 Niet gebruiken in ruimtes met een 
omgevingstemperatuur van 40°C of hoger. 

 

Inschakelduur en oververhitting 
De inschakelduur van de machine komt overeen het 
percentage van de tijd dat een lasser de machine kan 
gebruiken bij een aangegeven lasstroom. 
 
Voorbeeld:  60% inschakelduur: 

 
6 minuten lassen. 4 minuten pauze. 

 
Excessieve verlenging van de inschakelduur activeert 
het thermisch beveiligingscircuit. 
 
Deze draadkoffer is door middel van een thermostaat 
beschermd tegen oververhitting.  Wanneer de machine 
oververhit is schakelt de draadkoffer de lasstroom van 
de machine "UIT" en indicator voor thermische 
overbelasting (op het voorpaneel van de draadkoffer) 
gaat branden.  Wanneer de draadkoffer voldoende 
afgekoeld is gaat de de indicator uit en kan de machine 
normaal gebruikt worden. Let Op: uit 
veiligheidsoverwegingen zal de machine niet uit zijn 
thermische beveiliging komen als de toortsschakelaar 
ingedrukt blijft. 
 

 
 Minuten  Of verlaag de 

inschakelduur
 

 

Primaire aansluiting 
Controleer de voedingsspanning, aantal fasen en 
netfrequentie van de stroombron die op deze 
draadkoffer aangesloten wordt. De toelaatbare 
voedingsspanning staat aangegeven op het typeplaatje 
van de draadkoffer. Controleer de aansluiting van de 
aardedraad tussen de stroombron en de primaire 
voeding. 
 

Gasaansluiting 
Monteer een geschikt reduceerventiel op de gasfles.  
Sluit de gasslang van het kabelpakket aan op het 
reduceerventiel zodra de gasfles deugdelijk geplaast is.  
Sluit vervolgens de gasslang uit het kabelpakket aan op 
de gasconnector ingang achterop de draadkoffer.  Zie 
ook punt [1] van figuur 2.  De Draadkoffer is geschikt 
voor alle gangbare beschermgassen inclusief 
kooldioxide, argon en helium bij een maximale druk van 
5,0 bar. 
 

Aansluitingen 
Zie punt [9] van figuur 1. 
 

Bediening en Functies 
 

 
Figuur 1. 

 
1. Linker display:  Toont draadsnelheid of amperage. 
 
2. Linker knop:  Wijzigt waarde in het linker display. 
 
3. MSP4 Display:  Toont gedetailleerde informatie 

over lasproces en instellingen. 
 
4. Set Knop:  Wijzigt de waarden in het MSP4 

display. 
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5. Linker drukknop:  Toont in het MSP4 display de 
lasmodus en smoorspoelwerking (Arc –Control). 

 
6. 12-pen Connector:  Connector voor 

Afstandsbediening of push-pull laspistool. 
 
7. Waterkoeling:  Warm water van de toorts. 
 
8. Waterkoeling:  Koud water naar de toorts. 
 
9. EURO Connector. 
 
10. Rechter drukknop:  Toont in het MSP4 Start- en 

Stop opties. 
 
11. Set-Up:  Brandt wanneer de draadkoffer in set-up 

modus staat. 
 
12. Thermische beveiliging:  Brandt wanneer de 

draadaanvoermotor overbelast of oververhit is. 
 
13. Rechter knop:  Wijzigt waarde in het rechter 

display. 
 
14. Rechter Display: Toont de lasspanning of trim 

waarde. 
 

 
Figuur 2. 

 
1. Gas Connector:  Aansluiting voor de gasslang. 
 
2. 5-pen Connector:  ArcLink connector naar de 

stroombron. 
 
3. Dinsekoppeling:  Aansluiting elektrodekabel 

lasstroom. 
 
4 - 5. Water snelkoppelingen:  Wanneer er een 

watergekoelde lastoorts gebruikt wordt, sluit 
men hier de aanvoer- en afvoerslang van de 
waterkoeler aan.  Zie ook de richtlijnen voor de 
toorts en waterkoeler voor verdere details over 
koelvloeistof en doorstroomvolume. 

 

 
Figuur 3. 

 
1. Draadaanvoerunit:  4-Rol draadaanvoerunit met 37 

mm draadaanvoerrollen. 
 
2. Schakelaar Koude draad/Gas Spoelen:  Deze 

schakelaar maakt het mogelijk gas te spoelen of 
draad aan te voeren zonder dat de lasspanning 
ingeschakeld wordt. 

 
3. Haspeldrager:  Maximum 15 kg haspels. Is 

geschikt voor plastic, stalen en fiber spoelen met 
een 50 mm spindel. 

 
 WAARSCHUWING 

De Linc Feed draadkoffers mogen alleen gebruikt 
worden wanneer de deur volledig gesloten is tijdens het 
lassen. 
 
Gebruik nooit de hendel om de Linc feed bewegen 
tijdens de werking. 
 

Invoeren Lasdraad 
Open het zijpaneel van de machine. 
 
Neem de moer van de haspeldrager. 
 
Schuif de haspel op de as, zodanig dat de haspel met 
de klok meedraait wanneer de draad in het 
draadaanvoersysteem wordt gevoerd. 
 
Zorg ervoor dat de pen van de haspeldrager in de 
uitsparing van de haspel / adapter valt. 
 
Plaats de borgmoer van de haspeldrager. 
 
Gebruik de juiste draadaanvoerrol voor de bijbehorende 
draadsoort / draaddiameter. 
 
Maak het einde van de lasdraad los van de haspel knip 
het eerste stukje af en zorg ervoor dat er geen knikken 
in de draad zitten. 
 

 WAARSCHUWING 
Het scherpe eind van de draad kan verwonding 
veroorzaken. 
 
Draai haspel met de klok mee en voer de draad in, in 
het draadaanvoersysteem tot aan de euroconnector. 
 
Stel de juiste kracht in van de aandrukrollen. 
 

Afstellen rem haspelas 
Om spontaan en ongewenst afrollen van de lasdraad te 
voorkomen is de haspelas voorzien van een rem. 
 
Afstellen van de rem is mogelijk door het draaien aan 
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de M10 schroef die aan de binnenzijde van de as 
geplaatst is.  Zichtbaar na verwijderen van de 
bevestigings schroef van de as. 
 

 
Figuur 4. 

 
20. Bevestigingsschroef. 
21. Afstelschroef M10. 
22. Drukveer. 
 
Door de schroef met de klok mee te draaien neemt de 
veerdruk toe en wordt de remkracht hoger. 
 
Door de schroef tegen de klok in te draaien neemt de 
veerdruk en ook de remkracht af. 
 
Na afstelling kan men de bevestiging schroef weer 
bevestigen. 
 

Afstellen druk draadaanvoerrol 
 

 WAARSCHUWING 
EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN DODELIJK ZIJN. 
 Schakel de primaire spanning van de stroombron 

UIT voor installatie of voor het wisselen van 
draadaanvoerrollen of draadgeleiders. 

 Raak geen onderdelen aan die onder spanning 
staan of kunnen staan. 

 Wanneer men de lasdraad met behulp van de 
pistoolschakelaar door het laspistool voert, staan 
de de lasdraad en draadaanvoerrollen onder 
spanning.  Nadat de pistoolschakelaar losgelaten 
is kan de spanning kan nog enkele seconden 
aanwezig blijven. 

 Gebruik de machine of draadkoffer niet in 
geopende toestant of wanneer er plaatwerk 
ontbreekt. 

 Alleen kundig en gekwalificeerd personeel mag 
onderhoud aan draadkoffer en machine uitvoeren. 

 
De drukkracht is af te stellen door de afstelschroef te 
draaien. Met de klok mee draaien geeft een hogere 
draaddruk, tegen de klok draaien geeft een lagere druk. 
 
De drukregelaar, [32] in figuur 5, regelt de hoeveelheid 
kracht die de draadaanvoerrol uitoefent op de lasdraad.  
Een juiste afstelling van de drukregelaar geeft de beste 
resultaten.  Stel de drukregelaars als volgt in: 
 Aluminium draden:   tussen 1 en 3 
 Gevulde draden:   tussen 3 en 4 
 Massieve draden:    tussen 4 en 6 
 

 WAARSCHUWING 
Als de draaddruk te laag is slipt de draadaanvoerrol 
over de lasdraad. Als de draaddruk te hoog is bestaat 
de kans op vervorming van de lasdraad, wat op zijn 
beurt weer draadaanvoerproblemen veroorzaakt in het 
laspistool. De juiste druk moet ingesteld worden.  
Verminder de druk geleidelijk totdat de draad juist 
begint te slippen. Draai vervolgens de afstelmoer één 

slag met de klok mee om de druk weer op de voeren. 
 

Invoeren van lasdraad in de toorts 
Sluit een passende lastoorts aan op de machine.  De 
specificaties van de lastoorts moeten overeen komen 
met de lasmachine. 
 
Verwijder de gasverdeler en contac tip uit het laspistool. 
 
Schakel de Koude draad/ Gas spoelen schakelaar [2] 
(zie ook figuur 3) in de stand "Cold Inch" en houd deze 
in deze stand totdat de lasdraad uit het uiteinde van de 
lastoorts komt. 
 
Stel met behulp van linker knop [2] (figuur 1) de 
draadaanvoersnelheid in op ongeveer 10 m/min. 
 

 WAARSCHUWING 
Houd ogen en hand ver van einde van het laspistool 
gedurende draadaanvoer. 
 

 WAARSCHUWING 
Wanneer er voldoende lasdraad uit het pistool komt 
moet de machine uitgeschakeld worden alvorend de 
gasverdeler en contacttip weer te plaatsen. 
 

Draadaanvoerrollen wisselen 
De machine wordt standaard vanaf de fabriek geleverd 
met draadaanvoerrollen voor 1.0 en 1.2 mm.  Voor 
andere draadiameters en draadsoorten zijn sets met 
aangepaste draadaanvoerrollen beschikbaar.  
Hieronder de werkwijze voor het wisselen van de 
draadaanvoerrollen: 
 Schakel de machine uit. 
 Zet de drukrolbrug vrij [32]. 
 Verwijder de borgschroeven [33]. 
 Open de beschermkap [34]. 
 Wissel de draadaanvoerrollen [35] met de rollen 

behorend bij de gebruikte draad. 
 

 WAARSCHUWING 
Voor draden dikker dan 1.6 mm, moeten ook 
onderstaande onderdelen verwisselt worden: 
 De draadinvoernippel en draaddoorvoernippel 

[36] en [37]. 
 De geleidebuis in de euroconnector [38]. 

 
 Plaats en bevestig de beschermkap [34] voor de 

draadaanvoerrollen. 
 Plaats de borgmoeren [33]. 
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Figuur 5. 
 

Lassen met Waveform Control 
stroombronnen 
 

 WAARSCHUWING 
De bruikbaarheid van een product of structuur met 
behulp van lasprogramma's is uitsluitend de 
verantwoordelijkheid van de lasser/gebruiker. Veel 
variabelen buiten de lasapparatuur en lasprogramma’s 
van Lincoln Electric hebben invloed op de verkregen 
resultaten. Deze variabelen omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot de procedure lassen, chemische 
eigenschappen van het werkstuk, temperatuur, lasnaad 
geometrie, fabricagemethoden en service-eisen. Het 
beschikbare bereik van een lasprogramma kan niet 
geschikt zijn voor alle toepassingen, en de 
lasser/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de 
programma-keuze. 
 
De stappen voor het bedienen van de stroombron 
zullen variëren afhankelijk van de gebruikersinterface 
van de totale combinatie.  De flexibiliteit van de 
stroombron biedt de mogelijkheid de machine optimaal 
in te stellen voor de beste prestaties. 
 Houd in de eerste plaats rekening met het te 

lassen werkstuk.  Kies een passende elektrode, 
juiste diameter, beschermgas en lasproces 
(GMAW, SMAW, enz.) 

 Kies het lasprogramma dat het beste past bij het 
gewenste lasproces.  De standaard software 
meegeleverd met de stroombron omvat een breed 
scala van gemeenschappelijke processen en zal 
voldoen aan de meeste behoeften.  Alle 
aanpassingen worden gemaakt op de 
gebruikersinterface.  Vanwege de verschillende 
configuratieopties en daarbij verschillende 
stroombronnen kan het voorkomen dat uw systeem 
niet alle onderstaande functies ondersteunt. 

 
Ongeacht of het aanwezig is in uw configuratie of 
stroombron worden alle mogelijk opties hieronder 
beschreven. 
 

SMAW (Elektrode) Lassen 
SMAW wordt meestal buitenshuis gebruikt voor de 
bouw, pijplassen en algemene reparaties.  De 
draadkoffer regelt ampèrage, uitgang aan/uit en Arc 
Force.  Tijdens het elektrodelassen  stelt men op de 
draadkoffer de lasparameters in.  In de stand 
SMAW/Stick werkt de draadaanvoermotor niet.  De 
linkerknop wordt gebruikt voor de stroominstelling, met 
de rechterknop schakelt men de lasstroom IN of UIT 
(zie onderstaande figuur). 
 

O F F5

S t i c k

C C  S t i c k

 
Figuur 6. Display SMAW (Elektrode) Lassen 

 

GTAW (TIG) Lassen 
De SpeedTec is ideaal voor gebruik als LIFT TIG 
machine.  Tijdens het TIG lassen stelt men op de 
draadkoffer de lasparameters in.  In de stand 
GTAW/TIG werkt de draadaanvoermotor niet.  De 
linkerknop wordt gebruikt voor de stroominstelling, met 
de rechterknop schakelt men de lasstroom IN of UIT 
(zie onderstaande figuur). 
 

O F F5

TIG

3

 
Figuur 7. Display GTAW (TIG) lassen 

 

Synergisch GMAW (MIG) Lassen 
Synergische CV lasprogramma’s zijn voorzien van een 
voorgeprogrammeerde lasspanning die het beste past 
bij de gekozen draadsnelheid.  Gebruik deze waarde 
als uitgangspunt en pas deze naar persoonlijke 
voorkeur aan. 
 

1 7. 51. 2 7

S t e e l             1. 0 mm

C V         C O 2

1 0

 
Figuur 8. Display Synergisch GMAW (MIG) lassen 

 
Display Synergische CV lasspanning 
Wanneer men aan de voltageknop draait verschijnt er 
een indicator welke aangeeft of de ingestelde 
lasspanning boven of onder de geprogrammeerde 
lasspanning is. 
 
 Preset voltage boven de ideale lasspanning 

(Streep bovenin display) 

 
 
 Preset voltage is gelijk aan de ideale lasspanning 

(Geen streep in display) 
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 Preset voltage onder de deale lasspanning 

(Streep onderin display) 

 
 

Werking MSP4 
Linker drukknop: 

Lasmodus 

Draad Gas 
Draaddiameter 

0.8 1.0 1.2 1.6 
Staal CO2 93 10 20 24 
Staal Ar(mix) 94 11 21 25 
RVS Ar(mix) 61 31 41 --- 
RVS Ar/He/CO2 63 33 43  

Al(Si) Ar --- 148 71 --- 
AlMg (Mn) Ar --- 151 75 77 

FCAW Gas Shld   155  
 

Arc Control / Boogregeling 
Bereik Effect Omschrijving 
Pinch Effect 

(-10.0 tot +10.0) 
Verandert de smoorspoelwerking tijdens 
het kortsluitboog lassen. 

 
Memory / Geheugen 

Bereik effect Omschrijving 
Job1..Job8 Maakt het mogelijk de geselecteerde 

lasmodus op te slaan. 
 
Rechter drukknop: 

Start Opties 
Bereik Effect Omschrijving 

Gas voorstroomtijd 
0-25.0 seconden 

Regelt de gasvoorstroomtijd bij het 
indrukken van de pistoolschakelaar. 

Run-in WFS 
Uit, 1 tot 12 m/min 

Run-in stelt de draadaanvoersnelheid in 
vanaf het moment dat de 
pistoolschakelaar ingedrukt wordt, tot 
het moment dat de lasboog ontstoken 
is. 

Start Procedure De Start Procedure regelt de 
lasspanning en draadaanvoersnelheid 
gedurende een vooraf ingestelde tijd bij 
het starten met lassen.  Gedurende 
deze periode gaat de lastroom 
geleidelijk omhoog of omlaag tot de 
ingestelde laswaarde. 

 
Eind opties 

Bereik Effect Omschrijving 
Proplassen 

0 tot 120.0 seconden 
Regelt de lastijd, zelfs wanneer de 
pistoolschakelaar ingedrukt blijft.  Deze 
functie werkt niet in 4-takt Modus. 

Gasnastroomtijd 
0 tot 25.0 seconden 

Regelt de gasnastroomtijd na het stoppen 
met lassen. 

Afbrandvertraging  Afbrandvertraging is de tijd dat de 
lasstroom ingeschakeld blijft nadat de 
draadaanvoer gestopt is.  Dit voorkomt 
het vastvriezen van de lasdraad in het 
smeltbad. 

Kraterprocedure Kraterprocedure regelt de lasspanning en 
draadaanvoersnelheid gedurende een 
vooraf ingestelde tijd nadat de 
pistoolschakelaar losgelaten wordt.  
Gedurende deze periode gaat de 
lasstroom geleidelijk omhoog of omlaag 
tot de ingestelde krater procedure. 

 
2/4 Takt modus 

Bereik Effect Omschrijving 
2-Takt, 4-Takt Selecteer de gewenste 2-takt of 4-takt  

modus. 
 

2- Takt, 4- Takt Modus 
Pistoolschakelaar 
De 2-takt - 4-takt modus verandert de functie van de 
pistoolschakelaar.  In 2-takt modus schakelt de 
lasstroom Aan-Uit in directe respons met de 
pistoolschakelaar.  In 4-Takt modus biedt een “houd” 
functie en zorgt ervoor dat met behulp van de 
toortsschakelaar gebruik gemaakt kan worden van de 
Start en kraterfuncties.  Druk op de drukknop of het 
voorpaneel om te wisselen tussen 2- Takt en 4-Takt 
modus.  De 2-Takt , 4-Takt modus heeft geen effect 
tijdens het elektrodelassen of gutsen. 
 
2-Takt Modus 
2-Takt modus is de meest gebruikte modus.  Wanneer 
de pistoolschakelaar ingedrukt wordt, start de machine 
de lascyclus, ontsteekt de lasboog en last met de 
ingestelde lasparameters.  De machine last net zo lang 
als de pistoolschakelaar ingedrukt wordt.  Zodra de 
pistoolschakelaar losgelaten wordt, start de 
afbrandvertraging en dooft de lasboog. 
 
4-Takt Modus 
4-Takt modus biedt de lasser extra mogelijkheden in de 
lascyclus.  Met 4-Takt modus heeft de lasser de 
mogelijkheid om start en krater functies te gebruiken.  
Daarnaast blijft de machine ingeschakeld tussen takt 2 
en 3. 
 
Voorbeeld 1: 
2 Takt modus: Eenvoudige werking 
De meeste eenvoudige bedizening voor de 
pistoolschakelaar noemen we 2 – takt.  De start, krater 
en bafbreandfuncties zijn allemaal uitgeschakeld.  (Zie 
onderstaande figuur).  Voor deze cyclus: 
 Gasvoorstroom:  Beschermgas begint direct te 

stromen nadat de pistoolschakelaar ingedrukt 
wordt. 

 RUN-IN:  Nadat de gasvoorstroomtijd afgelopen is 
schakelt de lasstroom in en de lasdraad wordt 
aangevoerd met de ingestelde Run-In 
draadsnelheid.  Als de lasboog niet binnen 1,5 
seconde ontstoken is, schakelt de draadsnelheid 
over op de lassnelheid. 

 Lassen : Lassen :  Zolang de pistoolschakelaar 
ingedrukt blijft.  Blijft de machine lasstroom en 
draad geven zoals ingesteld in de lasparameters. 

 Gasnastroom:  Zodra de pistoolschakelaar 
losgelaten wordt, schakelt e machine lasstroom en 
draadaanvoer uit.  Het beschermgas blijft 
gedurende de ingestelde tijd stromen. 
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Voorbeeld 2: 
2 Takt modus: Verbeterde Start en Stop. 
Het aanpassen van de Start en Stop parameters is een 
veel gebruikte methode voor het reduceren van spatten 
tijdens de start en het verbeteren van de algehele 
laskwaliteit.  Dit kan gedaan worden door de 
startfuncties en afbrandvertraging optimaal in te stellen 
en de Kraterfunctie uit te schakelen (zie ook het figuur 
hieronder).  Voor deze cyclus: 
 Gasvoorstroom:  Beschermgas begint direct te 

stromen nadat de pistoolschakelaar ingedrukt 
wordt. 

 RUN-IN:  Nadat de gasvoorstroomtijd afgelopen is 
schakelt de lasstroom in en de lasdraad wordt 
aangevoerd met de ingestelde Run-In 
draadsnelheid.  Als de lasboog niet binnen 1,5 
seconde ontstoken is, schakelt de draadsnelheid 
over op de lassnelheid. 

 START & UPSLOPE:  Zodra de lasdraad het 
werkstuk raakt en de lasboog ontsteekt, start de 
machine de startprocedure gedurende de 
ingestelde lastijd.  De tijd die de machine gebruikt 
om op te lopen van startprocedure naar 
lasprocedure wordt UPSLOPE genoemt. 

 Lassen:  Na de upslope, schakelt de machine over 
op de ingestelde lasstroom en 
draadaanvoersnelheid. 

 Afbrandvertraging:  Zodra de pistoolschakelaar 
losgelaten wordt, stopt de draadaanvoer.  De 
lasstroom blijft nog ingeschakeld gedurende de 
afbrandvertragingstijd. 

 Gasnastroom:  De lasstroom wordt uitgeschakeld.  
Het beschermgas blijft gedurende de ingestelde tijd 
stromen. 
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Voorbeeld 3: 
2 Takt modus: Speciale Start, Krater en Stop. 
Het biedt soms voordelen om speciale start-, krater- en 
stopparameters in te stellen.  Vaak is het instellen van 
kraterparameters nodig voor het lassen van aluminium.  
Dit kan gedaan worden door de start, krater en 
afbrandvertraging optimaal in te stellen voor de 
gewenste lascyclus ( zie ook het figuur hieronder): 
 Gasvoorstroom:  Beschermgas begint direct te 

stromen nadat de pistoolschakelaar ingedrukt 
wordt. 

 RUN-IN:  Nadat de gasvoorstroomtijd afgelopen is 
schakelt de lasstroom in en de lasdraad wordt 
aangevoerd met de ingestelde Run-In 
draadsnelheid.  Als de lasboog niet binnen 1,5 
seconde ontstoken is, schakelt de draadsnelheid 
over op de lassnelheid. 

 START & UPSLOPE:  Zodra de lasdraad het 
werkstuk raakt en de lasboog ontsteekt, start de 
machine de startprocedure gedurende de 
ingestelde lastijd.  De tijd die de machine gebruikt 
om op te lopen van startprocedure naar 
lasprocedure wordt UPSLOPE genoemt. 

 Lassen:  Na de upslope, schakelt de machine over 
op de ingestelde lasstroom en 
draadaanvoersnelheid. 

 KRATER & DOWNSLOPE:  Zodra de 
pistoolschakelaar losgelaten wordt, nemen de 
lasstroom en draadsnelheid af tot de ingestelde 
krater parameters gedurende de ingestelde 
kratertijd.  De tijd die nodig is om van de Ingestelde 
lasparameters  terug te gaan naar de 
kraterparameters noemen we DOWNSLOPE. 

 Afbrandvertraging:  nadat de kratertijd afgelopen 
is, stopt de draadaanvoer.  De lasstroom blijft nog 
ingeschakeld gedurende de afbrandvertragingstijd. 

 Gasnastroom:  De lasstroom wordt uitgeschakeld.  
Het beschermgas blijft gedurende de ingestelde tijd 
stromen. 
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Voorbeeld 4: 
4 Takt modus: Houd functie 
In 4 –takt modus kan de houd functie ingeschakeld 
worden.  Deze houd functie zorgt ervoor dat de lasser 
bij het maken van lange lassen, de pistoolschakelaar 
niet de gehele tijd ingedrukt hoeft te houden.  Nadat de 
pistoolschakelaar ingedrukt en weer losgelaten wordt 
start de machine.  Nogmaals drukken en weer loslaten 
schakelt de machine weer uit. (zie ook het figuur 
hieronder): 
 Gasvoorstroom:  Beschermgas begint direct te 

stromen nadat de pistoolschakelaar ingedrukt 
wordt 

 RUN-IN:  Nadat de gasvoorstroomtijd afgelopen is 
schakelt de lasstroom in en de lasdraad wordt 
aangevoerd met de ingestelde Run-In 
draadsnelheid.  Als de lasboog niet binnen 1,5 
seconde ontstoken is, schakelt de draadsnelheid 
over op de lassnelheid. 

 Lassen:  lasstroom en draadsnelheid blijven 
constant op de ingestelde lasparameters.  
Wanneer de pistoolschakelaar opnieuw ingedrukt 
wordt blijft de machine doorlassen. 

 Gasnastroom:  zodra de pistoolschakelaar voor 
de 2e keer losgelaten wordt, wordt de lasstroom 
uitgeschakeld.  Het beschermgas blijft gedurende 
de ingestelde tijd stromen. 
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Voorbeeld 5: 
4 Takt modus: Handmatige controle van start- en 
kratertijden met de afbrandvertraging aan. 
De 4 Takt modus is het meest flexibel wanneer de start, 
krater en afbrandvertragings functies actief zijn.  Dit is 
een veel gekozen methode voor het lassen van 
aluminium omdat er extra energie nodig kan zijn tijdens 
het starten en juist minder energie nodig is bij het 
stoppen.  In deze 4 takt modus regelt de lasser zelf de 
duur van de start- en kratercyclus door gebruik te 
maken van de pistoolschakelaar.  Afbrandvertraging 
voorkomt dat de lasdraad vastvriest in het smeltbad en 
zorgt ervoor dat de draad klaar is voor een herstart.  
(Zie ook het figuur hieronder): 
 Gasvoorstroom:  Beschermgas begint direct te 

stromen nadat de pistoolschakelaar ingedrukt 
wordt 

 RUN-IN:  Nadat de gasvoorstroomtijd afgelopen is 
schakelt de lasstroom in en de lasdraad wordt 
aangevoerd met de ingestelde Run-In 
draadsnelheid.  Als de lasboog niet binnen 1,5 
seconde ontstoken is, schakelt de draadsnelheid 
over op de lassnelheid. 

 START:  De stroombron last met de Startstroom 
en de bijbehorende draadsnelheid totdat de 
pistoolschakelaar losgelaten wordt. 

 UPSLOPE:  Gedurende de starttijd regelt de 
machine de upslope (lasstroom en draadsnelheid).  
De tijd die de machine gebruikt om op de lopen 
van startprocedure naar lasprocedure wordt 
UPSLOPE genoemt. 

 Lassen :  Na de upslope, schakelt de machine 
over op de ingestelde lasstroom en 
draadaanvoersnelheid. 

 DOWNSLOPE:  Zodra de pistoolschakelaar 
losgelaten wordt, nemen de lasstroom en 
draadsnelheid af tot de ingestelde krater 
parameters gedurende de ingestelde kratertijd.  De 
tijd die nodig is om van de Ingestelde 
lasparameters terug te gaan naar de 
kraterparameters noemen we DOWNSLOPE. 

 KRATER:  gedurende de kraterperiode geeft de 
machine lasstroom en draadaanvoer volgens de 
ingestelde waarden. 

 Afbrandvertraging:  Zodra de pistoolschakelaar 
losgelaten wordt, stopt de draadaanvoer.  De 
lasstroom blijft nog ingeschakeld gedurende de 
afbrandvertragingstijd. 

 Gasnastroom:  De lasstroom wordt uitgeschakeld.  
Het beschermgas blijft gedurende de ingestelde tijd 
stromen. 
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FUNCTIES SET-UP MENU 
Het Setup-menu geeft toegang tot de set-up 
configuratie.  In de set-up configuratie zijn parameters 
opgeslagen die in het algemeen alleen moeten worden 
ingesteld bij de installatie.  De parameters zijn als volgt 
gegroepeerd: 
 P.1 tot P.99 Open Parameters (altijd aan te 

passen). 
 P.101 tot P.199 Diagnostische Parameters (altijd 

alleen lezen). 
 P.501 tot.599 Beveiligde Parameters (Alleen 

bereikbaar met behulp van een a p.c. of palm 
applicatie). 
 

Voor toegang tot het set-up menu, drukt men tegelijk op 
de linker- en rechterknoppen van het MSP4 paneel.  
Het set-up menu is niet toegankelijk als het systeem in 
werking is (lassen) of als er een fout is opgetreden (De 
status-LED is niet groen).  Verander de waarde van het 
knipperende parameter door het draaien van de SET-
knop. 
 
Na het wijzigen van een parameter is het noodzakelijk 
om de rechter knop in te drukken om de nieuwe 
instelling op te slaan.  Door op de linker knop te 
drukken wordt de wijziging geannuleerd.  Als u het set-
up menu wilt verlaten, drukt u op elk gewenst moment 
tegelijk, op de linker en rechter knop van het MSP4 
paneel.  Na 1 minuut van inactiviteit sluit het setup-
menu automatisch. 
 

Open Parameters. 
P.0  Druk op de linker knop om het set-up menu te 
verlaten. 
 
P.1  Eenheid draadaanvoersnelheid 
 Metrisch = m / min 
 Engels = in / feed min (standaard) 
 
P.2  Arc Display Mode 
 Amps = Het linker display toont amperage tijdens 

het lassen. (standaard) 
 WFS = Het linker display toont 

Draadaanvoersnelheid  tijdens het lassen. 
 
P.4  Geheugen opvragen via pistoolschakelaar 
 Enable = selecteren opvragen met 2 tot 6 maal 

snel drukken op de pistoolschakelaar.  Is 

standaard ingeschakeld wanneer het optionele 
dubbele procedure / geheugenpaneel is 
geïnstalleerd.  De geheugens zijn op te roepen met 
de pistoolschakelaar.  Druk de pistoolschakelaar 
snel het aantal keren dat overeen komt met het 
geheugennummer.  Bijvoorbeeld, het geheugen 3 
opvragen:  Trek 3 maal snel de pistoolschakelaar.  
Geheugen opvragen kan alleen als er niet met de 
machine gelast wordt. 

 Switch = Geheugenselectie wordt alleen uitgevoerd 
door de knoppen op het optionele dubbele 
procedure / geheugenpaneel (standaard). 

 
P.5  Wisselen procedure met pistoolschakelaar 
 Snelle schakelaar = Hiermee kan schakelen tussen 

procedure A en B tijdens de procedure lassen.  Het 
optionele dubbele procedure / geheugenpaneel is 
vereist.  Werking: 
 Selecteer procedure "GUN" op het geheugen 

paneel. 
 Start met lassen door de pistoolschakelaar in 

te drukken.  Het systeem zal lassen met 
procedure A-instellingen. 

 Tijdens het lassen, laat de pistoolschakelaar 
snel los en druk deze meteen weer in.  Het 
systeem schakelt de instellingen naar 
procedure B. 

 Laat de schakelaar los om te stoppen met 
lassen.  Wanneer de volgende las gemaakt 
wordt, zal het systeem opnieuw beginnen met 
procedure A. 

 Geïntegreerde TrigProc = Gebruik 
pistoolschakelaar en procedure schakelaar bij 
gebruik van een Lincoln Dual Schedule pistool.  
Het systeem werkt identiek aan de voorgaande 
uitleg.  Uitleg werking in 4-takt: 
 Selecteer procedure "GUN" op het 

geheugenpaneel. 
 Start met lassen door de pistoolschakelaar in 

te drukken.  Het systeem zal las met 
procedure A-instellingen. 

 Tijdens het lassen, laat de pistoolschakelaar 
snel los en druk deze meteen weer in.  Het 
systeem schakelt de instellingen naar 
procedure B. 

 Laat de schakelaar los om te stoppen met 
lassen.  Wanneer de volgende las gemaakt 
wordt, zal het systeem opnieuw beginnen met 
procedure A. 

 Externe Schakelaar = dubbele procedureselectie 
kunnen uitgevoerd worden met behulp van de 
geheugen toets of een dubbel procedure laspistool. 

 
P.6  Push Pull pistool, instelling motorkoppel 
Deze instelling regelt het motorkoppel van de motor bij 
gebruik van een push-pull pistool.  De 
draadaanvoerkoffer wordt in de fabriek ingesteld zonder 
voorinstelling (maximaal).  Bij gebruik van een Push 
Pull laspistool kan het koppel worden teruggebracht om 
de kracht van de draadaanvoermotor te beperken en 
het teveel aanvoeren van lasdraad te voorkomen.  Een 
te laag koppel kan draadaanvoerproblemen tijdens het 
lassen opleveren waardoor de lasdraad in de tip vast 
kan branden.  Standaardwaarde voor deze instelling is 
75, Bereik van 5 - 100. 
 Gebruik de VOLTS / TRIM knop om het koppel in 

te stellen.  Verhogen van de factor verhoogt het 
motor koppel en het verminderen van de factor 
verlaagt het motor koppel.  Verhoog het koppel niet 
onnodig.  Een te hoog of te laag koppel kan 
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draadaanvoerproblemen geven kan de draad terug 
branden in de contacttip. 

 Druk op de rechterknop om de instelling op te 
slaan. 

 
P.7  Push Pull pistool aanpassing Offset 

draadmotor 
De PushPull offset kalibratie past de draad 
doorvoersnelheid aan op de  pull-motor.  De procedure 
mag alleen worden uitgevoerd wanneer alle andere 
mogelijke correcties niet het gewenste effect op de 
push-pull geeft.  Een rpm meter is nodig voor het 
uitvoeren van de motorkalibratie.  Uitvoeren van de 
kalibratieprocedure: 
 Plaatst de aandrukrollen op de beide 

draadaanvoereenheden. 
 Stel de draaddoorvoersnelheid in op 200 

omwentelingen per minuut. 
 Verwijder de draad uit het systeem. 
 Houd het toerentalmeter op de draadmotor van het 

laspistool. 
 Druk de pistoolschakelaar in. 
 Het toerental moet tussen de 115 en 125 Rpm 

liggen.  Verander indien nodig de kalibratie-
instelling om de pull motor te vertragen, of verhoog 
de kalibratie-instelling om de motor te versnellen.  
Het kalibratiebereik is -30 tot 30, met 0 als de 
standaard waarde. 

 Druk op de rechterknop om de nieuwe instelling op 
te slaan. 

 
P.8  TIG Gas Controle (Twee Instellingen) 
 1. "Valve (handmatig)", zal de interne gasklep niet 

bedienen tijdens het TIG-lassen, de gasstroom 
wordt handmatig gecontroleerd door een externe 
klep. 

 2. "Solenoid (auto)", zal als volgt de interne 
gasklep automatisch in- en uit schakelen tijdens 
het TIG lassen: 
 Gasvoorstroomtijd is niet toegankelijk op het 

MSP4 paneel. 
 Gasnastroomtijd is toegankelijk in het MSP4 

paneel "End Options" en heeft een bereik van 
Uit to 10,0 seconden. 

 De Gasnastroomtijd blijft gehandhaafd bij het 
overschakelen tussen MIG en TIG-modus. 

 Het instellen van de lasstroom wordt geregeld 
via de linkse encoder.  De gasstroom start 
zodra de wolfraamelektrode het werkstuk 
raakt.  Gasnastroom start op het moment dat 
de lasboog wordt verbroken. 

 De lasstroom wordt ingeschakeld via een 
toortsschakelaar of met de voet 
afstandsbediening.  Bij het gebruik van de 
toortsschakelaar of voetafstandsbediening 
gaat het gas stromen op het moment dat de 
lasstroom ingeschakelt wordt.  De 
gasnastroom start op het moment dat de 
lasstroom uitgeschakeld wordt. 

 
P.9  Kratervertraging 
Bij gebruik van de kratervertraging slaat de machine de 
kraterfunctie over bij het maken van korte hechtlassen.  
Wanneer de pistoolschakelaar losgelaten wordt voordat 
de kratervertragingstimer eindigt, dan wordt de krater- 
functie overgeslagen.  Als de pistoolschakelaar  daarna 
wordt losgelaten functioneert de kraterfunctie normaal. 
 Waarden = Uit tot 10,0 seconden (Uit is 

standaard). 

 
P.11  Timers 
Dit menu wordt gebruikt om de timerwaarden voor 
Upslope, Downslope en Restrike aan te passen.  Druk 
op de rechter knop om in het Set Timer-menu te 
komen.  Draai aan de knop om de timerwaarde aan te 
passen en druk vervolgens op de knop.  Druk op de 
linker MSP4 toets voor het uitlezen van de actuele 
waarde of om het menu te verlaten.  Druk indien nodig 
op de rechterknop om de andere timers aan te passen.  
Druk vervolgens op de linkerknop om het Set Timer 
menu te verlaten. 
 
P.12  Opties rijwagen 
Dit menu wordt gebruikt om de opties voor een rijwagen 
in te stellen, inclusief start- en stopfuncties.  Draai aan 
de rechterknop van het MSP4 paneel om het opties 
rijwagen menu te selecteren.  Druk op de rechter MSP4 
knop om de optie te selecteren.  Druk op de linker 
MSP4 toets om de actuele waarde uit te lezen.  Draai 
de encoder om andere opties te selecteren, of druk op 
de linker MSP4 knop om het menu te verlaten. 
 
P.13  Arc Force 
Gebruik dit menu om Arc Force waarden voor start, las 
en krater aan te passen.  Druk op de rechter MSP4 
knop om het menu te openen en draai aan de knop om, 
hetzij op Start, Weld of Crater kiezen.  Druk op de 
rechter MSP4 knop en draai aan de knop om de 
gewenste waarde aan te passen.  Druk op de linker 
MSP4 toets om de actuele waarde uit te lezen.  Ga 
terug naar het Arc Force menu om eventuele andere 
waarden aan te passen.  Druk op de linker MSP4 knop 
om het menu te verlaten. 
 
P.14  Reset gewicht lastoevoegmaterialen 
Deze parameter verschijnt alleen in systemen met 
Production Monitoring.  Gebruik deze parameter om 
opnieuw het oorspronkelijke gewicht van de 
lastoevoegmaterialen in te stellen. 
 
P.16  Push-Pull Gun Knop 
 Gun Pot Enabled = De draaddoorvoersnelheid 

wordt altijd gecontroleerd door de potentiometer op 
het push-pull gun (standaard). 

 Gun Pot handicap = De draaddoorvoersnelheid 
wordt altijd gecontroleerd door de linker display 
knop op de draadaanvoerkoffer. 

 Gun Pot Proc A = In procedure A, wordt de draad 
doorvoersnelheid ingesteld door de potentiometer 
op het push-pull pistool.  In procedure B, wordt de 
draad doorvoersnelheid bepaald door de linker 
display knop op de feeder. 

 
P.25  Joystick Configuratie 
De nieuwe analoge en digitale laspistolen zijn voorzien 
van een joystick.  De gebruiker kan zijn lasparameters 
op het laspistool op het laspistool instellen of 
aanpassen, in plaats van naar de draadaanvoerkoffer 
te lopen.  P.25 kan worden gebruikt om de functies van 
de joystick te configureren.  De draadsnelheid is altijd 
gekoppeld aand het vooruit en achteruit bewegen van 
de Joystick. 
 Wanneer P.25 is ingesteld op "Trim / Volt / etc." zal 

het naar links en rechts bewegen van de joystick 
de waarde van de booglengte Trim, Arc Voltage, 
Power of STT Achtergrond aanpassen. 

 Wanneer P.25 is ingesteld op "Geheugen + Trim / 
etc." kan de lasser met het naar links en naar 
rechts bewegen van de joystick een keuze maken 
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uit voorgeprogrameerde geheugens. 
 Wanneer P.25 is ingesteld op "Procedure A / B", 

zullen de linker en rechter joystick positie worden 
gebruikt om de procedure A en B te selecteren, 
zowel tijdens het lassen of in rust.  De linker 
joystick positie kiest procedure A, het rechter 
joystick positie kiest procedure B. 

 

Diagnostische parameters 
P.80  Meetdraad op stroomuitgang 
Gebruik deze parameter voor diagnostische 
doeleinden.  Wanneer de stroom wordt geretourneerd, 
wordt p.80 automatisch teruggezet op False. 
 False = meten van de  elektrode (67) en werkstuk 

(21) wordt bepaald door de DIP-schakelaars van 
het systeem. 

 Ware = meten van de elektrode (67) en werkstuk 
(21) wordt gemeten aan de uitgangen van de 
stroombron en de DIP-switch instellingen worden 
overschreven. 

 
P.99  Toon Test Modes 
Veel lastabellen omvatten speciale modi voor het testen 
en onderhoud van het lassysteem.  Stel deze 
parameter op YES om alle testmodi uit te lezen.  Als de 
stroomtoevoer wordt uitgeschakeld, schakelt de Toon 
Test Modi automatisch terug tot "NO". 
 
P.100  Bekijk Diagnostics 
Diagnostiek wordt alleen gebruikt voor het onderhoud 
van het Power Wave systeem. 
 YES = Toont P.101 t/m P.500 in het SETUP menu. 
 NO = Toont alleen P.0 t/m P.100 in het SETUP-

menu. 
 
P.101  Event Logs 
Druk op de rechter MSP4 knop om de Event Logs uit te 
lezen.  Draai de encoder om het object te lezen en druk 
vervolgens op de juiste MSP4 knop.  Diverse software-
informatie zal verschijnen over de belangrijkste 
gebeurtenissen in het systeem.  Druk op de linker 
MSP4 om af te sluiten. 
 
P.102  Fatal Logs 
Druk op de rechter MSP4 knop om de Fatale Logs uit te 
lezen. Draai de encoder om de module te lezen en druk 
vervolgens op de juiste MSP4 knop.  Diverse software-
informatie zal verschijnen over kritische module acties.  
Druk op de linker MSP4 om af te sluiten. 
 
P.103  Software Version 
Druk op de rechter MSP4 knop om de software versie 
in elke module (PC Board) uit te lezen.  Draai de 
encoder om de module te lezen en druk vervolgens op 
de juiste MSP4 knop.  Het panel geeft de belangrijkste 
software versie geladen in de modules.  Druk op de 
linker MSP4 om af te sluiten. 
 
P.104  Hardware Version 
Druk op de rechter MSP4 knop om de hardware-versie 
van elke module (PC Board) uit te lezen.  Draai de 
encoder om de module te lezen en druk vervolgens op 
de juiste MSP4 knop.  Het panel geeft de belangrijkste 
hardware-versie geladen in de modules.  Druk op de 

linker MSP4 om af te sluiten. 
 
P.105  Las Software 
Druk op de rechter MSP4 knop om de versie van de 
lassoftware te bekijken.  Druk op de linker MSP4 om af 
te sluiten. 
 
P.106  Ethernet IP-adres 
Druk op de rechter MSP4 knop voor het IP-adres van 
het Ethernet-bord.  Als er geen Ethernet- adres is 
geïnstalleerd, toont het display "NO Enet Found".  Druk 
op de linker MSP4 om af te sluiten. 
 
P.107  Stroombron 
Druk op de rechter MSP4 knop om het type stroombron 
die is aangesloten op de draadaanvoerkoffer uit te 
lezen.  Druk op de linker MSP4 om af te sluiten. 
 

Onderhoud 
 

 WAARSCHUWING 
Neem voor reparatie of onderhoud contact op met de 
dichtstbijzijnde  Lincoln Electric dealer of het Lincoln 
Electric service center zelf.  Ondeskundig onderhoud 
en of  reparatie uitgevoerd door niet bevoegde 
personen kunnen gevaarlijk zijn en zorgen ervoor dat 
de garantie vervalt. 
 
Het onderhoudsinterval kan variëren en is afhankelijk 
van verschillende  factoren in de werkomgeving waarin 
deze machine geplaatst is. 
 
Elke waarneembare schade moet onmiddellijk gemeld 
worden. 
 
Onderhoud 
 Controleer de conditie van de isolatie van de 

primaire- ,  de las- en werkstukkabels. 
 Verwijder lasspatten uit de gascup van het 

laspistool.  Lasspatten kunnen de gasstroom van 
het beschermgas beïnvloeden. 

 Controleer de staat van het laspistool en vervang 
dit indien nodig. 

 Controleer de werking van de koelventilator van de 
machine.  Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen 
van de machine schoon zijn en er voldoende 
ruimte is voor een vrije luchtstroom. 

 
Periodiek onderhoud 
Voer het dagelijks onderhoud uit, voer daarnaast de 
volgende werkzaamheden uit: 
 Maak de machine schoon.  Blaas de buitenkant en 

de binnenkant schoon met schone, droge perslucht 
(met een lage druk). 

 Controleer de conditie van alle aansluitingen en 
vervang deze indien nodig. 

 Controleer alle schroeven en draai deze indien 
nodig vast. 

 
 WAARSCHUWING 

De primaire netvoeding moet voor elk onderhoud of 
servicebeurt uitgeschakeld worden.  Controleer de 
veiligheid van de machine na iedere reparatie. 
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Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 
07/09 

Deze machine is ontworpen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde bepalingen en normen.  Desondanks 
kan de machine elektromagnetische ruis genereren die invloed kan hebben op andere systemen zoals 
telecommunicatiesystemen (radio, televisie en telefoon) of beveiligingssystemen.  Deze storing of interferentie kan leiden 
tot veiligheidsproblemen in het betreffende systeem. Lees deze paragraaf om elektromagnetische interferentie (storing), 
opgewekt door deze machine, te elimineren of te beperken. 
 

Deze installatie is ontworpen om in een industriële omgeving gebruikt te worden.  Het is belangrijk om voor 
gebruik in een huiselijke omgeving aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen om mogelijke 
elektromagnetische interferentie te elimineren.  De gebruiker dient deze machine te installeren en te 
gebruiken zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.  Indien elektromagnetische interferentie voorkomt, 

dient de gebruiker maatregelen te nemen om deze interferentie te elimineren.  Indien nodig kan hij hiervoor assistentie 
vragen aan de dichtstbijzijnde Lincoln Electric vestiging. 
 
Voordat de machine geïnstalleerd wordt dient de gebruiker de werkplek te controleren op apparatuur die t.g.v. 
interferentie slecht functioneert.  Let hierbij op: 
 Primaire- en secundaire kabels, stuurstroomkabels en telefoonkabels in de directe en nabije omgeving van de 

werkplek en de machine. 
 Radio en/of televisie zenders en ontvangers.  Computers of computergestuurde apparatuur. 
 Beveiligingen en besturingen van industriële processen. Meet- en ijkgereedschap. 
 Persoonlijke medische apparatuur zoals pacemakers en gehoorapparaten. 
 Controleer de elektromagnetische immuniteit van apparatuur op of nabij de werkplek.  De gebruiker dient er zeker 

van te zijn dat alle apparatuur in de omgeving immuun is.  Dit kan betekenen dat er aanvullende maatregelen 
genomen moeten worden. 

 De dimensies van het gebied waarvoor dit geldt hangen af van de constructie en andere activiteiten die 
plaatsvinden. 

 
Neem de volgende richtlijnen in acht om elektromagnetische emissie van de machine te beperken. 
 Sluit de machine op het net aan zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.  Indien storing optreedt, kan het 

nodig zijn aanvullende maatregelen te nemen zoals het filteren van de primaire spanning. 
 Las- en werkstukkabels dienen zo kort mogelijk naast elkaar te liggen.  Leg, indien mogelijk, het werkstuk aan aarde 

om elektromagnetische emissie te beperken.  De gebruiker moet controleren of het aan aarde leggen van het 
werkstuk gevolgen heeft voor het functioneren van apparatuur en de veiligheid van personen. 

 Het afschermen van kabels in het werkgebied kan elektromagnetische emissie beperken.  Dit kan bij speciale 
toepassingen nodig zijn. 

 WAARSCHUWING 
De klasse A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in bewoonde plaatsen waar de elektrische stroom wordt geleverd 
door het openbare laagspanningsnetsysteem.  Er kan sprake zijn van potentiële moeilijkheden bij het waarborgen van de 
elektromagnetische compatibiliteit op die locaties, te wijten aan geleide en radiofrequente storingen.  

 
 

Technische Specificaties 
 

VOEDINGSSPANNING DRAADAANVOERSNELHEID 
34-44 Vdc 0.75-22 m/min 

NOMINALE CAPACITEIT BIJ 40°C
Inschakelduur 

(Op basis van een 10 min. periode) 
 

100% 
60% 

Secundaire stroom 
 
 

385 A 
500 A 

SECUNDAIRE ZIJDE
Stroombereik 

5-500 A 
Maximum Open Spanning 

113 Vdc of Vac piek 
DRAADDIAMETER (mm)

Massieve draden 
0.6 to 1.6 

Gevulde draad 
1.0 to 2.0 

Aluminium draden 
1.0 to 1.6 

FYSIEKE AFMETINGEN
Hoogte 
440 mm 

Breedte 
270 mm 

Lengte 
636 mm 

Gewicht 
17 Kg 

Werk Temperatuur 
–10°C tot +40°C 

Opslag Temperatuur 
-25°C tot +55°C 
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WEEE 
07/06 
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Gooi elektrische apparatuur nooit bij gewoon afval! 
Met inachtneming van de Europese Richtlijn 2012/19/EC met betrekking tot Afval van Elektrische en 
Elektronische Apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) en de uitvoering daarvan in 
overeenstemming met nationaal recht, moet elektrische apparatuur, waarvan de levensduur ten einde 
loopt, apart worden verzameld en worden ingeleverd bij een recycling bedrijf, dat overeenkomstig de 
milieuwetgeving opereert.  Als eigenaar van de apparatuur moet u informatie inwinnen over goedgekeurde 
verzamelsystemen van onze vertegenwoordiger ter plaatse. 
Door het toepassen van deze Europese Richtlijn beschermt u het milieu en ieders gezondheid! 

 

Reserve Onderdelen 
07/09 

Leessinstructie Onderdelenlijst 
 Gebruik deze onderdelenlijst niet voor machines waarvan de code niet in deze lijst voorkomt.  Neem contact op 

met de dichtstbijzijnde Lincoln dealer wanneer het codenummer niet vermeld is. 
 Gebruik de afbeelding van de assembly page en de tabel daaronder om de juiste onderdelen te selecteren in 

combinatie met de gebruikte code. 
 Gebruik alleen de onderdelen die met een "X" gemerkt zijn in de kolom onder het model type op de assembly 

page (# betekent een wijziging in het drukwerk). 
 
Lees eerst de instructie hierboven, refereer vervolgens aan de onderdelenlijst zoals geleverd bij de machine. Deze lijst is 
voorzien van explosietekening met onderdeelreferentie.  
 

Elektrisch Schema 
 
Zie ook de onderdelenlijst zoals geleverd bij de machine. 
 

Accessoires 
 
K10349-PG-xM Luchtgekoeld tussenpakket, beschikbare lengtes 5, 10,15, 20, 25 of 30 meter. 
K10349-PGW-xM Watergekoeld tussenpakket, beschikbare lengtes 5, 10,15, 20, 25 of 30 meter. 
K10158 Kunststof adapter voor 15 kg.  Spoelen (= standaard). 
K10343 Adapter voor Innershield pistool. 

 
Draadaanvoerrollen en geleiders

 
KP14017-0.8 
KP14017-1.0 
KP14017-1.2 
KP14017-1.6 

Massieve draad: 
0,6-0,8mm 
0,8-1,0mm 
1,0-1,2mm 
1,2-1,6mm 

 
KP14017-1.6R 
KP14017-2.4R 

Gevulde draad: 
1.0-1.6mm 
1.6-2.4mm 

 
KP14017-1.2A 
KP14017-1.6A 

Aluminium draad: 
1,0-1,2mm 
1,2-1,6mm 

 


