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KIITOS!  Kiitos siitä, että valitsit Lincoln Electric -tuotteiden LAADUN! 
 Tarkasta, että pakkaus ja laite ovat vahingoittumattomat.  Jos lähetys on vahingoittunut kuljetuksen aikana, ilmoita 

siitä välittömästi jälleenmyyjälle. 
 Merkitse alla olevaan taulukkoon laitekilven tiedot mahdollista myöhempää tarvetta varten.  Mallin nimi, koodi ja 

sarjanumero on merkitty koneen arvokilpeen. 
 

Mallin nimi: 
 

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Koodi ja sarjanumero: 

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

Päivämäärä ja ostopaikka: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Tekniset tiedot 
 

NIMI SISÄLTÖ 

LADI K14152-1 

SYÖTTÖ 

Ottojännite U1 Syöttövirta I1 EMC-luokka 

42 Vac 4 A A 

NIMELLISTEHO 

Käyttösuhde 40 °C 
(pohjautuu 10 min. jaksoon) 

Antovirta 

100 % 385 A 

60 % 500 A 

ANTOALUE 

Hitsausvirran alue Tyhjäkäyntijännitteen huippuarvo 

5 – 500 A 113 Vdc tai Vac huippuarvo 

MITAT 

Paino Korkeus Leveys Pituus 

4,5 kg 72 mm 213 mm 345 mm 

 

Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila 

IP23 välillä -10 °C – +40 °C välillä -25 °C – +55 °C 
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Turvallisuus 
01/11 

 VAROITUS 
Laitetta saavat käyttää vain pätevät ammattilaiset.  Varmista, että vain pätevä ammattilainen tekee laitteen asennus-, 
käyttö-, huolto- ja korjaustoimia.  Lue tämä käsikirja huolella ja perehdy sen sisältöön ennen kuin käytät laitetta.  Tämän 
käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai laitteen 
vahingoittumisen.  Lue seuraavien varoitusmerkkien selitykset ja perehdy niihin hyvin.  Lincoln Electric ei vastaa 
vahingoista, jotka aiheutuvat koneen virheellisestä asennuksesta, virheellisestä käsittelystä tai virheellisestä käytöstä. 
 

 

VAROITUS:  Tämä symboli tarkoittaa, että ohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen, 
kuoleman tai laitevahinkojen välttämiseksi.  Suojaa itsesi ja muut vahinkojen ja kuoleman varalta. 

 

LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET:  Lue tämä käsikirja huolella ja perehdy sen sisältöön ennen kuin käytät 
laitetta. Kaarihitsaus voi olla vaarallista.  Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai laitevahinkoja. 

 

SÄHKÖISKU VOI TAPPAA:  Hitsauslaite kehittää korkean jännitteen.  Älä koske puikkoon tai 
maattopuristimeen, tai työkappaleeseen kun laite on päällä.  Eristä itsesi puikosta, elektrodista ja 
maattopuristimesta ja työkappaleesta. 

 

SÄHKÖLAITE:  Ennen kuin korjaat tai huollat laitetta, irrota se verkosta.  Maadoita laite 
paikallistenmääräysten mukaan. 

 

SÄHKÖLAITE:  Tarkista säännöllisesti syöttökaapeli ja hitsauskaapelit.  Mikäli on eristevikoja, vaihda 
kaapelit välittömästi.  Älä aseta puikonpidintä suoraan hitsauspöydälle, tai muuhun paikkaan, joka on 
kosketuksessa maattopuristimeen, valokaaren välttämiseksi. 

 

SÄHKÖ-, JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA:  Sähkövirran kulkiessa johtimen 
läpi, muodostuu sähkö-, ja magneettikenttiä (EMF).  EMF kentät voivat häiritä sydämentahdistimia, ja 
henkilö jolla on sydämentahdistin pitää neuvotella ensin lääkärinsä kanssa, ennen laitteen käyttöä. 

 

CE YHTEENSOPIVUUS:  Tämä laite yhteensopiva EU:n direktiivien kanssa. 

 

KEINOTEKOINEN OPTINEN SÄTEILY  Direktiivin 2006/25/EY ja standardin 
EN 12198 vaatimusten mukaan, laitteisto kuuluu luokkaan 2.  Sen vuoksi on pakollista käyttää 
henkilönsuojainta, joka sisältää suodattimen suojausasteella enintään 15 kuten vaaditaan 
standardissa EN169. 

 

KAASUT JA HUURUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA:  Hitsaus tuottaa terveydelle haitallisia kaasuja 
huuruja.  Vältä hengittämästä näitä kaasua ja huuruja.  Näiden haittojen välttämiseksi on käytettävä 
riittävää tuuletusta tai savunpoistoa, jotta kaasut ja huurut eivät joudu hengitykseen. 

 

KAAREN SÄTEILY VOI POLTTAA:  Käytä suojalaseja, joissa on riittävä suodatus ja suojalaseja, jotka 
suojaavat silmät säteiltä ja roiskeilta.  Käytä sopivaa vaatetusta liekin kestävästä materiaalista 
suojataksesi itsesi ja avustajasi ihon.  Suojaa muu henkilökunta sopivalla ei-palavalla verholla, varoita 
heitä katsomasta kaareen ja altistumasta kaarisäteilylle. 

 

HITSAUSKIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN:  Siirrä kaikki palonarat 
materiaali hitsausalueelta ja pidä sammutin lähellä.  Roiskeet voivat lentää pienistä aukoista 
lähialueelle.  Älä hitsaa säiliöitä, tynnyreitä tms, ennen kuin on tehty ennakoivat toimenpiteet, ettei 
läsnä ole räjähdysvaarallista tai myrkyllistä kaasua.  Älä koskaan käytä laitetta, kun läsnä on syttyvää 
kaasua tai nestettä. 

 

HITSATUT KAPPALEET VOIVAT POLTTAA:  Hitsaus tuottaa paljon lämpöä.  Pinnat ja materiaalit 
työalueella tai kosketuksissa kappaleeseen voivat palaa.  Käytä hanskoja tai pihtejä siirtäessäsi tai 
koskettaessasi työkappaletta. 
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TURVAMERKKI:  Kone soveltuu virran tuottamiseen hitsausta varten olosuhteissa, joissa sähköiskun 
vaara on tavanomaista suurempi. 

 

KAASUPULLO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE VAURIOITUU:  Käytä painekaasupulloja, joissa on 
asianmukainen kaasu prosessia varten ja asianmukaiset säätimet käytettyä kaasua ja painetta varten.  
Pidä pullo pystyssä ja ketjulla varmistettuna telineessä.  Älä siirrä kaasupulloa hattu irrotettuna.  Älä 
anna puikonpitimen, maattopuristimen, eikä minkään muunkaan osan, jossa on sähkö, koskettaa 
pulloa.  Sijoita kaasupullot etäälle alueilta, joilla ne ovat vaarassa kolhiintua tai vahingoittua 
hitsausprosessissa aiheutuvien kipinöiden, lämpölähteiden tai muiden seikkojen seurauksena. 

HF 
HUOMIO:  Kosketukseton korkeataajuussytytys TIG (GTAW) -hitsauksessa voi häiritä riittämättömästi 
suojattujen tietokoneiden, EDP-keskuksien tai teollisten robottien toimintaa aiheuttaen jopa 
järjestelmän täydellisen kaatumisen.  TIG (GTAW) -hitsaus saattaa häiritä elektronisia puhelinverkkoja 
ja radio- tai televisiolähetysten vastaanottoa. 

 

LAITTEISTON PAINO ON YLI 30 kg:  Liikuta tätä laitteisto huolella ja toisen henkilön avustuksella.  
Nostaminen voi olla vaarallista fyysiselle terveydellesi. 

 
Valmistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia ja/tai parannuksia muotoiluun päivittämättä samalla käyttäjän ohjekirjaa. 
 

Asennus- ja käyttöohjeet 
 

Yleiskuvaus 
LADI-boksi on analoginen-digitaalinen 
tietoliikenneliitäntä, jonka avulla voidaan käyttää 
ArcLink® (5P) tehosyöttölaitteita analogisilla (14-
nastaisilla) virtalähteillä. 
 
Lue tämä kappale kokonaan ennen koneen asennusta 
tai käyttöä. 
 

Säätimet ja käyttöominaisuudet 

 
Kuva 1 

 
1. Tilan merkkivalo:  Kaksivärinen merkkivalo, 

joka osoittaa järjestelmävirheet. 
Normaalitoimintaa osoittaa kiinteä vihreä valo. 
Virhetilat osoitetaan taulukossa 1. 

 
HUOMAUTUS:  Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä ja 
joskus punaisena ja vihreänä jopa yhden minuutin, 
kun kone kytketään päälle. Kun virtalähde on 
virroitettu, voi kestää jopa 60 sekuntia ennen kuin 
kone on valmis hitsausta varten. Tämä on 
normaalia, koska kone käy läpi alustusvaiheen. 

Taulukko 1 

Merkkivalon tila

Merkitys 

Vain koneille, jotka käyttävät 
ArcLink® -protokollaa tietoliikennettä 

varten 

Kiinteä vihreä Järjestelmä OK. Virtalähde on 
toiminnassa ja sen tietoliikenne toimii 
normaalisti kaikkien kunnossa 
olevien oheislaitteiden kanssa. 

Vilkkuva vihreä Tämä tapahtuu virroituksen tai 
järjestelmän resetoinnin aikana ja se 
osoittaa, että virtalähde on 
kartoittamassa (tunnistamassa) 
kaikki järjestelmän osat. Normaalisti 
ensimmäisten 1-10 sekunnin ajan 
virran päälle kytkemisen jälkeen tai 
jos järjestelmän 
kokoonpanoa on muutettu toiminnan 
aikana. 

Vuorotteleva 
vihreä ja 
punainen 

Jos tilan merkkivalot vilkkuvat 
punaisena ja vihreänä, virtalähteessä 
on olemassa virheitä. 
Yksittäiset koodinumerot vilkkuvat 
punaisena ja numeroiden välillä on 
pitkä tauko. Jos on olemassa 
useampia kuin yksi koodi, koodit 
erotetaan vihreällä merkkivalolla. Lue 
virhekoodi ennen koneen 
sammuttamista. Jos näin tapahtuu, 
virheen poistamiseksi kokeile 
sammuttaa kone, odota muutama 
sekunti ja kytke se sitten takaisin. Jos 
virheet jäävät päälle, on suoritettava 
huolto. Ota yhteys lähimpään 
valtuutettuun huoltopalveluun tai 
Lincoln Electric -yhtiöön ja ilmoita 
luettu virhekoodi. 

Kiinteä punainen Se osoittaa, että virtalähteen ja siihen 
liitetyn laitteen välillä ei ole 
tietoliikennettä. 
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2. Syöttölaitteen ohjausliitäntä:  5-nastainen liitin 

langansyöttölaitteelle. Langansyöttimen ja 
virtalähteen välinen tietoliikenne käyttää 
ArcLink®-protokollaa. 

 
3. Hitsauksen antoliitäntä:  Sallii liitännän 

langansyöttimeen sähköjohtoa käyttäen.  
 
4. Hitsauksen syöttökaapeli:  Sallii liitännän 

virtalähteeseen. 
 
5. Ohjauksen syöttökaapeli:  14-nastainen 

liitäntä. LADIn ja virtalähteen välinen 
tietoliikenne käyttää analogista ohjausta. 

 
Kuva 2 

 
6. Kiinnitysreiät:  Sallii kiinnityksen 4 ruuvilla 

(M5x20) virtalähteeseen. Sijoita LADI 
virtalähteeseen käyttämällä oheista 
porausmallia (R-0010-599-1). 

 
7. USB-liitin:  Liitä sen kautta tietokoneeseen 

käyttämällä USB-kaapelia (A-A-tyyppinen). 
USB-porttia käytetään LADIn tai ArcLink® 
langansyöttimen ohjelmistopäivityksiä varten. 

 

Kokoonpano hitsausta varten 
Hitsauksen aloittaminen LADI-laitteella: 
 Kiinnitä LADI virtalähteeseen – käytä porausmallia 

ja asennusohjeita, jotka toimitetaan LADIn 
pakkauksessa. 

 Liitä järjestelmä kuten osoitetaan luvussa, jossa on 
kytkentäkaavio. 

 Liitä virtalähde jakeluverkkoon - lue ja ymmärrä 
virtalähteen ja langansyöttimen ohjekirjat ennen 
niiden liittämistä jakeluverkkoon. 

 Valitse virtalähde käyttämällä parametria P.84 
langansyöttimen asetuksissa. 

 Käynnistä hitsaus virtalähteen ja langansyöttimen 
ohjekirjojen ohjeiden mukaisesti. 

 

USB:n käyttö 
USB-porttia voidaan käyttää ainoastaan LADIn tai 
ArcLink® langansyöttimien ohjelmistopäivityksiä varten. 
Toimintaohjeet LADI USB:lle: 

 Asenna Lincoln Electric USB-sarjaportin ajurit 
tietokoneeseen - ota yhteys valtuutettuun 
Lincoln-huoltopisteeseen (LASF) 

 Käytä USB A-A-tyyppistä kaapelia liitettäessä 
tietokone ja LADI 

 

Suositellut varusteet 
Suositellut virtalähteet:   

 CV420 
 CV425 
 CV505 
 CV510 

Suositellut syöttölaitteet: 
 Power Feed 22 
 Power Feed 26 
 Power Feed 42 
 Power Feed 44 
 Power Feed 46 

Varusteita koskevat rajoitukset 
 Tehosyöttölaitteille on mahdollisesti suoritettava 

ohjelmistopäivitys 
 Hitsausprosessien on noudatettava 

kuormitusaikasuhdetta ja virtalähteen, 
langansyöttimien ja LADIn nimellisarvoja 

 Ei sisällä hitsauskaapelia 
 LADI käyttää 42 Vac:n syöttövirtaa 
 LADIn kanssa, järjestelmässä voi olla vain yksi 

langansyöttölaite 
 

Kaapeliliitännät 
On olemassa kaksi pyöreää liitintä LADIn etupuolella 
(katso 5-nastainen – Kuva 3 ja 14-nastainen - Kuva 4) 
 

 
Kuva 3 

 
Katso alla olevaa taulukkoa: 
 

LANGANSYÖTTÄJÄ 
NASTA TOIMINTO 
A ArcLink 
B ArcLink 
C "67" jännite anturi 
D 40 VDC 
E Yhteis 

 
LADI 

NASTA TOIMINTO 
A ArcLink 
B ArcLink 
C "67" jännite anturi 
D 40 VDC 
E Yhteis 

 

LANGANSYÖTTÄJÄ LADI
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Kuva 4: 14-nastainen kytkentäkaavio 

 
14-NASTAINEN LIITIN VIRTALÄHDETTÄ VARTEN 
Toiminto Nasta Johdotus 

14-
nastainen 

liitin 
virtalähteen 

liitäntää 
varten 

A  
B maa 
C liipaisin, yhteis 
D liipaisimen syöttö 
E etäpotentiometri, 5K 
F etäpotentiometri, pyyhin 
G etäpotentiometri, yhteis 
H Jännite anturi 
I 42 VAC 
J  
K 42 VAC 
L  
M  
N  

 
 

Huolto 
 VAROITUS 

Mitä tahansa huolto- tai korjaustoimenpiteitä varten 
suositellaan ottamaan yhteys lähimpään huoltopalveluun 
tai Lincoln Electric -yhtiöön.  Valtuuttamattomien 
huoltoliikkeiden tai henkilöstön suorittamat huollot tai 
korjaukset mitätöivät valmistajan takuun. 
 
Huoltotoimenpiteiden suoritusvälit voivat vaihdella 
työympäristön mukaan.  On ilmoitettava välittömästi 
kaikista havaittavissa olevista vahingoista. 
 
 Tarkasta kaapelien ja liitäntöjen ehjyys.  Vaihda 

tarvittaessa. 
 
 Pidä kone puhtaana.  Käytä pehmeää kuivaa liinaa 

ulkoisen kotelon puhdistukseen, erityisesti 
ilmanotto- ja poistoaukoissa. 

 
 VAROITUS 

Älä avaa tätä konetta äläkä laita mitään sen aukkoihin.  
Virransyöttö on katkaistava koneesta ennen mitään 
huolto- ja korjaustoimenpiteitä.  Jokaisen korjauksen 
jälkeen suorita asianmukaiset testit turvallisuuden 
takaamiseksi. 

 

Asiakaspalvelupolitiikka 
Lincoln Electric Companyn liiketoiminta muodostuu 
laadukkaiden hitsauslaitteistojen, hitsauspuikkojen ja 
leikkuulaitteistojen valmistuksesta ja myynnistä. 
Haasteenamme on kohdata asiakkaiden tarpeet ja ylittää 
heidän odotukset. Joskus ostajat saattavat pyytää 
Lincoln Electric -yhtiöltä neuvoja tai tietoja tuotteiden 
käytöstä. Vastaamme asiakkaillemme kyseisellä hetkellä 
parhaan käytössämme olevan tiedon pohjalta. Lincoln 
Electric ei kykene antamaan takuuta tai vastaamaan 
kyseisistä neuvoista eikä se ota mitään vastuuta 
kyseisten tietojen ja neuvojen osalta. Kiistämme 
eksplisiittisesti kaiken tämän tyyppisen takuun, mukaan 
lukien mikä tahansa takuu sopivuudesta asiakkaan 
erityistarkoituksiin kyseisten tietojen tai neuvojen osalta. 
Käytännöllisesti katsoen, me emme voi myöskään ottaa 
vastuuta kyseisten tietojen tai neuvojen päivityksestä 
niiden antamisen jälkeen eikä kyseisten tietojen tai 
neuvojan antaminen aikaansaa, lisää tai muuta mitään 
takuuta tuotteiden myyntiin liittyvää takuuta. 
Lincoln Electric on vastuullinen valmistaja, mutta Lincoln 
Electric -yhtiön myymien erityistuotteiden valinta ja 
käyttö on yksinomaan asiakkaan hallittavissa ja 
vastuulla. Monet Lincoln Electric -yhtiön hallinnan 
ulkopuolella olevat tekijät vaikuttavat saataviin tuloksiin, 
kun sovelletaan tällaisia valmistusmenetelmiä ja 
huoltovaatimuksia. 
Mahdolliset muutokset – Nämä tiedot ovat 
asianmukaisia painatushetkellä saatavilla olevien 
parhaiden tietojemme pohjalta. Katso päivitetyt tiedot 
osoitteesta www.lincolnelectric.com. 
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU (WEEE) 
07/06 

S
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Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita normaalin sekajätteen mukana! 
Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) antaman direktiivin 2012/19/EY ja sen 
kansallisesti voimaan saatettujen sääntöjen mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erikseen 
niiden käyttöiän päätyttyä ja toimitettava kierrätyspisteeseen.  Koneen omistajana voit pyytää tietoja 
hyväksytyistä keräysjärjestelmistä paikalliselta edustajaltamme. 
Noudattamalla EU-direktiiviä voit suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä. 

 

Varaosat 
12/05 

Osaluettelon lukuohjeet 
 Älä käytä tätä osaluetteloa, jos koneen koodia ei ole mainittu.  Ota yhteyttä Lincoln Electricin huolto-osastoon, jos 

luettelosta puuttuu jokin koodinumero. 
 Määritä kokoonpanosivun kuvien ja jäljempänä olevan taulukon avulla kohta, jossa osa sijaitsee koodin perusteella 

tunnistettavassa koneessa. 
 Käytä vain osia, jotka on merkitty X:llä otsikkonumeron sarakkeeseen kokoonpanosivulla (# ilmaisevat muutoksen 

tässä painoversiossa). 
 
Lue ensin edempänä esitetyt osaluetteloa koskevat ohjeet ja katso sitten lisätietoja koneen mukana toimitetusta 
varaosaoppaasta, joka sisältää kuvien ja osanumeroiden ristiviitteet. 
 

Valtuutettujen huoltopisteiden sijainti 
09/16 

 Ostajan on otettava yhteys valtuutettuun Lincoln-huoltopisteeseen (Lincoln Authorized Service Facility, LASF), jos 
havaitaan mikä tahansa puute Lincolnin takuuaikana. 

 Ota yhteys paikalliseen Lincoln-jälleenmyyjään lähimmän LASF-huoltopisteen löytämiseksi tai etsi se verkkosivulta 
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Sähkökaavio 
 
Katso koneen mukana toimitettu varaosaopasta. 
 

Suositellut lisävarusteet 
 
K14130-1 LACI-tietoliikenneliitäntä. 
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Kytkentäkaaviot 
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