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TAKK!  For at du har valgt et KVALITETSPRODUKT fra Lincoln Electric. 
 Undersøk emballasje og utstyret for eventuell skade.  Erstatningkrav for utstyr som ødelegges under frakt må 

meldes til forhandleren umiddelbart. 
 For fremtidig referanse skriv inn i tabellen under identifikasjonsinformasjonen til utstyret ditt.  Modellnavn, kode og 

serienummer finner du på maskinens typeskilt. 
 

Modellnavn: 
 

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Kode og serienummer: 

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

Dato og hvor de ble kjøpt: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Tekniske spesifikasjoner 
 

NAVN INDEKS 

LADI K14152-1 

INNGANG 

Inngangsspenning U1 Inngangsstrøm I1 EMC-klasse 

42 V vekselstrøm (VAC) 4 A A 

NOMINELL EFFEKT 

Arbeidssyklus 40° C 
(Basert på en 10 min. periode) 

Utgangsstrøm 

100 % 385 A 

60 % 500 A 

EFFEKTSPEKTER 

Sveisestrømspekter Toppspenning åpen krets 

5 ÷ 500 A 113 V likestrøm (VDC) eller vekselstrøm (VAC) topp 

STØRRELSE 

Vekt Høyde Bredde Lengde 

4,5 kg 72 mm 213 mm 345 mm 

 

Beskyttelsesklasse Driftstemperatur Oppbevaringstemperatur 

IP23 + -10° C til + 40° C + -25° C til + 55° C 
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Sikkerhetsregler 
01/11 

 ADVARSEL 
Dette utstyret skal kun brukes av kvalifisert personell.  Forsikre deg om at all oppkobling, bruk, vedlikehold og reparasjon 
er utført av kvalifisert personell.  Les og forstå denne bruksanvisningen før utstyret tas i bruk.  Hvis bruksanvisningen 
ikke følges kan dette resultere i alvorlig personskade, død eller skade på utstyret.  Les og forstå de følgende eksempler 
og Advarsels- symboler.  Lincoln Electric er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av: feil installasjon, dårlig 
vedlikehold eller unormal bruk. 
 

 

ADVARSEL:  Dette symbolet indikerer at bruksanvisningen må følges for å unngå alvorlige 
personskader, død eller skade på utstyret.  Beskytt deg selv og andre fra personskade eller død. 

 

LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN:  Les og forstå denne bruksanvisningen før utstyret tas i 
bruk.  Elektrisk buesveising kan være farlig.  Hvis bruksanvisningen ikke følges kan dette resultere i 
alvorlig personskade, død eller skade på utstyret 

 

ELEKTRISK STØT KAN DREPE:  Sveiseutstyr genererer høye spenninger.  Ikke berør elektroden, 
arbeidsklemmen, eller tilkoblede arbeidsstykker når dette utstyret er slått på.  Isoler deg selv fra 
elektroden, arbeidsklemmen, og tilkoblede arbeidsstykker. 

 

ELEKTRISK UTSTYR:  Husk alltid å slå av maskinen og koble fra nettspenningen når det skal utføres 
arbeid på sveisemaskinen.  Jording skal være iht. gjeldende regler. 

 

ELEKTRISK UTSTYR:  Hold elektrodeholderen, godsklemme, sveisekabel og sveisemaskin i god 
operativ stand.  Reparer defekt isolasjon. Dypp aldri elektrodeholderen i vann for avkjøling.  Bruk 
sikkerhetsbelte når det arbeides over gulvnivå, for å sikre mot fall som følge av elektriske støt. 

 

ELEKTRISK OG MAGNETISK FELT KAN VÆRE FARLIG:  Elektrisk strøm gjennom en leder vil 
forårsake elektriske og magnetiske felt (EMF).  EMF-felt kan forstyrre enkelte pacemakere, og 
sveisere som har pacemaker må rådføre seg med lege før de bruker dette utstyret. 

 

CE GODKJENNING:  Dette produktet i samsvar med europeiske direktiver. 

 

KUNSTIG OPTISK STRÅLING:  Ifølge kravene i direktivet 2006/25/EF og standarden  
EN 12198 Standard, er utstyret i kategori 2.  Det gjør det påbudt å bruke personlig verneutstyr (PVU) 
som har filter med en beskyttelsesgrad opp til et maksimum på 15, slik det kreves i standarden 
EN169. 

 

RØYK OG GASS KAN VÆRE FARLIG:  Sveising kan produsere røyk og helseskadelige gasser.  
Unngå å puste inn denne røyken og disse gassene.  For å unngå slik fare må operatøren må bruke 
tilstrekkelig ventilasjon eller avtrekk til å holde røyk og gasser borte fra pustesonen. 

 

STRÅLING FRA LYSBUEN KAN BRENNE:  Bruke en skjerm med riktige filter og dekkplater for å 
beskytte øynene mot gnister og stråler fra lysbuen ved sveising eller observasjon av sveising.  Bruk 
passende klær laget av slitesterk t, flammehemmende materiale for å beskytte deg og huden din, og 
de som hjelper deg.  Beskytt annet personell som er i nærheten med egnet, ikke brennbar 
avskjerming, og advar dem om at de ikke må se på lysbuen eller utsette seg selv for lysbuen. 

 

SVEISESPRUT KAN FORÅRSAKE BRANN OG EKSPLOSJON:  Fjern brannfarlige objekter fra 
sveiseområdet, og har et brannslukningsapparat lett tilgjengelig.  Sveisegnister og varme materialer 
fra sveiseprosessen kan lett trenge gjennom små sprekker og åpninger til tilstøtende områder.  Ikke 
sveis på tanker, tromler, beholdere eller materialer, til riktige forholdregler er blitt truffet for å sikre at 
ingen brennbare eller giftige damper vil være til stede.  Bruk aldri dette utstyret når brennbare gasser, 
damper eller flytende brennstoff er til stede. 

 

SVEISTE MATERIALER KAN GI BRANNSKADE:  Sveising genererer høy temperatur.  Varme 
materialer og overflater kan gi alvorlige brannskader.  Bruk egnet verktøy og hansker når du skal 
arbeide med varmt materiale. 
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SIKKERHETSMERKE:  Dette utstyret er egnet til å levere strøm til sveiseoperasjoner som utføres i 
miljøer hvor man har økt fare for elektrisk støt. 

 

GASSFLASKER KAN EKSPLODERE HVIS DE ER SKADET:  Bruk bare sylindere med komprimert 
gass som inneholder den riktige beskyttelsesgassen for prosessen, og regulatorer som fungerer 
korrekt. og som er utformet for den gassen og det trykket som brukes.  Hold alltid gassylinderne i 
oppreist stilling og godt festet til en fast støtte.  Ikke flytt eller transporter gassylinderne med 
beskyttelseshetten fjernet.  Ikke la elektroden, elektrodeholder, arbeidsklemmen eller andre 
strømførende del berøre en gassflaske.  Gassflasker skal oppbevares borte fra områder der de kan bli 
utsatt for fysisk skade eller for sveiseprosessen, inkludert gnister og varmekilder. 

HF 
ADVARSEL:  Den høye frekvensen som benyttes til berøringsfri tenning med TIG (GTAW)-sveising, 
kan forstyrre driften til datautstyr som ikke er tilstrekkelig skjermet, databehandlingssentraler og 
industriroboter, og til og med forårsakefullstendige sammenbrudd i systemene.  TIG (GTAW)-sveising 
kan påvirke elektroniske telefonnettverk og radio og TV-mottak. 

 

UTSTYRSVEKT OVER 30 kg:  Flytt dette utstyret varsomt og få hjelp av en annen person.  Løfting 
kan være farlig for din fysiske helse. 

 
Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer og/eller forbedringer i utformingen, uten å dermed måtte 
oppdatere bruksanvisningen samtidig. 
 

Installasjons- og brukeranvisning 
 

Generell beskrivelse 
LADI-boksen er et analogt-digitalt 
kommunikasjonsgrensensnitt som lar deg bruke 
ArcLink® (5P) krafttrådmatere med analoge (14P) 
strømkilder. 
 
Les hele dette avsnittet før man installerer eller tar i bruk 
maskinen. 
 

Kontroller og tilleggsutstyr 

 
Figur 1 

 
1. Statuslampe:  En lampe med to farger som 

angir systemfeil. Ved normal drift lyser grønt 
lys. Feiltilstander angis, som vist i tabell 1. 

 
MERK:  Statuslampen blinker grønt, og noen 
ganger rødt og grønt, i opptil ett minutt etter at 
maskinen er blitt slått på. Når strømforsyningen er 
slått på, kan det ta inntil 60 sekunder før maskinen 
er klar til å sveise. Dette er en normal tilstand, som 

kommer av at maskinen går gjennom 
oppstartprosedyren. 

 
 
Tabell 1 

LED-lystilstand

Betydning 

Kun maskiner som benytter ArcLink®-
protokollen til kommunikasjon 

Jevnt grønt lys Systemet er OK. Strømkilden 
fungerer, og kommuniserer normalt 
med alt velfungerende periferutstyr. 

Blinkende grønt 
lys 

Vises under oppstart eller nullstilling 
av systemet, og angir at strømkilden 
kartlegger (identifiserer) 
hver av komponentene i systemet. 
Normalt de første 1-10 sekundene 
etter at strømmen er slått på, eller 
dersom system- 
konfigurasjonen endres under drift. 

Lys som veksler 
mellom grønn og 

rød 

Hvis statuslampene blinker en 
blanding av rødt og grønt, er det feil 
på strømkilden. 
Individuelle kodesiffer blinker rødt 
med en lang pause mellom sifrene. 
Dersom det er mer enn en kode 
tilstede, vil kodene være atskilt med 
grønt lys. Les av feilkoden før du slår 
maskinen av. Dersom dette skjer, 
prøv å slå av maskinen for å fjerne 
feil, vent noen sekunder, og slå så på 
(ON) igjen. Hvis feilen vedvarer, 
trenger man å utføre vedlikehold. Ta 
kontakt med nærmeste autoriserte, 
tekniske servicesenter, eller med 
Lincoln Electric og rapporter 
feilkoden du har lest av. 
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Jevnt rødt lys Indikerer at det ikke er noen 
kommunikasjon mellom strømkilden 
og enheten som er blitt koblet til 
denne strømkilden. 

 
2. Trådmater kontrollforbindelse:  5-pins 

mottaker for trådmater. Til kommunikasjon 
mellom trådmateren og strømkilden benyttes 
ArcLink®-protokollen. 

 
3. Sveiseutgangkontakt:  Muliggjør tilkoplingen, 

via strømkabelen til trådmateren.  
 
4. Sveiseinngangskabler:  Gjør det mulig å koble 

til strømkilden. 
 
5. Kontrollinngangskabler:  14-pins tilkobling. Til 

kommunikasjon mellom LADI og strømkilden 
benyttes analog kontroll. 

 

 
Figur 2 

 
6. Monteringshull:  Gjør det mulig å feste til 

strømkilden ved hjelp av 4 skruer (M5x20). 
Bruk vedlagte boremaske (R-0010-599-1) til å 
posisjonere LADI på strømkilden. 

 
7. USB-mottaker:  Muliggjør tilkobling, via USB-

kabel (A-A-typen), til PC. USB-porten brukes 
til programvareoppdateringer av LADI eller 
ArcLink® trådmater. 

 

Konfigurasjon for sveising 
For å starte sveising med LADI-enhet: 
 Fest LADI til strømkilden - bruke boremaske og 

monteringsanvisningen festet til LADI-pakken. 
 Koble til systemet henhold til koblingsskjemaet i 

eget kapittel. 
 Koble strømforsyningen til forsyningsnettet. Du må 

lese og ha forstått håndbøkene for strømkilden før 
du kobler dem til forsyningsnettet. 

 Bruk parameter P.84 i oppsettet til trådmateren for å 
velge strømkilden. 

 Start sveisearbeidet i samsvar med retningslinjene 
for strømkilden og trådmateren i håndbøkene. 

 

USB-drift 
USB-porten må kun brukes til programvareoppdateringer 
av LADI or ArcLink® trådmatere. 
For å styre ved hjelp av LADI USB: 

 Installer Lincoln Electric USB serielle drivere på 

PC-en. Ta kontakt med et servicested autorisert 
av Lincoln 

 Bruk en kabel av typen USB A-A til å koble en 
PC-en til LADI 

 

Anbefalt utstyr 
Anbefalte strømkilder:   

 CV420 
 CV425 
 CV505 
 CV510 

Anbefalte trådmatere: 
 Power Feed 22 
 Power Feed 26 
 Power Feed 42 
 Power Feed 44 
 Power Feed 46 

Utstyrsbegrensninger 
 Krafttrådmaterne kan ha behov for en 

programvareoppdatering 
 Sveiseprosessene må være innenfor 

driftssyklusen og klassifiseringen til 
strømkilden, trådmaterne og LADI 

 Inkluderer ikke sveisekabel 
 LADI drives med 42 V vekselstrøm (VAC) 

inngangsforsyning 
 Med LADI kan kun én trådmater være tilstede 

uansett hvor i systemet 
 

Kabeltilkoblinger 
Det finnes sirkulære kontakter på forsiden av LADI (se 5-
pin - Figur 3, og 14-pin - figur 4) 
 

 
Figur 3 

 
Se tabellen under: 
 

TRÅDMATER 
PIN FUNKSJON 
A ArcLink 
B ArcLink 
C «67» 

spenningsdeteksjon 
D 40 V likestrøm 

(VDC) 
E Felles 

 
 
 
 
 
 
 
 
LADI 

PIN FUNKSJON 
A ArcLink 
B ArcLink 

TRÅDMATER LADI
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C «67» 
spenningsdeteksjon 

D 40 V likestrøm 
(VDC) 

E Felles 
 

 
Figur 4: 14-pin koblingsskjema 

 
14-PINS KONTAKT FOR STRØMKILDE 
Funksjon PIN Kabling 

14-pins 
kontakt for 

tilkobling av 
strømkilde 

A  
B jord 
C utløser, felles 
D utløser inngang 
E fjernpotensiometer, 5 K 
F fjernpotensiometer, visker 
G fjernpotensiometer, felles 
H Spenningsdeteksjon 
I 42 V vekselstrøm (VAC) 
J  
K 42 V vekselstrøm (VAC) 
L  
M  
N  

 
 

Vedlikehold 
 ADVARSEL 

For vedlikehold og/eller reparasjoner anbefalses fet å 
kontakte Lincoln Electric, eller et godkjent Lincoln 
Electric serviceverksted.  Dersom service og/eller 
reparasjoner utføres av personale eller verksteder som 
ikke er autoriserte, vil dette ugyldiggjøre Lincoln Electric 
garantibetingelser. 
 
Vedlikeholdsfrekvensen kan variere etter typen 
driftsmiljø.  Alle tydelige skader må rapporteres med en 
gang. 
 
 Sjekk at kabler og tilkoblinger er hele.  Erstatt dem, 

om nødvendig. 
 
 Hold maskinen ren.  Bruk en myk, tørr klut til å 

rengjøre det ytre dekslet, spesielt sprossene ved 
innløp/utløp for luft. 

 
 
 
 

 ADVARSEL 
Man må ikke åpne maskinen, og heller ikke føre noe inn 

i åpningene på den.  Strømforsyning må kobles fra 
maskinen før man utfører vedlikehold og service.  Etter 
hver reparasjon, må man utføre de nødvendige testene 
for å ivareta sikkerheten. 
 

Retningslinjer for kundeassistanse 
Virksomheten til The Lincoln Electric Company dreier 
seg om produksjon og salg av høy-kvalitets sveiseutstyr, 
forbruksmateriell, og skjæreutstyr. Vår utfordring er å 
møte kundenes behov, og å overgå deres forventninger. 
Det hender fra tid til annen at kjøperne ber Lincoln 
Electric om råd eller informasjon om bruk av våre 
produkter. De svarene vi gir kundene, er basert på den 
beste informasjonen vi er i besittelse av, til enhver tid. 
Lincoln Electric er ikke i en slik stilling at de kan knytte 
garantier til slike råd, og påtar seg intet ansvar med 
hensyn til slik informasjon eller råd. Vi fraskriver oss 
uttrykkelig enhver garanti, inkludert garantier om 
egnethet for bestemte forhold hos kundene, med hensyn 
til slik gitt informasjon eller råd. Av praktiske hensyn kan 
vi heller ikke påta oss noe ansvar for å oppdatere eller 
korrigere slik informasjon eller råd når de har blitt gitt, og 
formidling av informasjon eller råd vil ikke på noen måte 
skape, utvide eller endre noen garanti knyttet til salget 
av våre produkter. 
Lincoln Electric er en ansvarlig produsent, men valg og 
bruk av bestemte produkter solgt av Lincoln Electric 
faller utelukkende innenfor kundens kontroll, og vil være 
kundens eneansvar. Mange variabler som ligger utenfor 
Lincoln Electrics kontroll vil påvirke resultatene oppnådd 
ved anvendelse av disse framstillingsmetodene og 
servicekravene. 
Mulige endringer - Denne informasjonen er korrekt så 
langt vi kjenner til på trykketidspunktet. Se 
www.lincolnelectric.com for oppdatert informasjon. 
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WEEE 
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Ikke kast elektrisk utstyr sammen med vanlig husholdningsavfall! 
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), og tilpasning til 
nasjonale regelverk, må elektrisk utstyr som har nådd slutten av sin levetid, samles inn separat og 
returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.  Som eier av utstyret, vil du få informasjon om godkjente 
innsamlingssystemer fra vår lokale representant. 
Ved å følge dette EU-direktivet, vil du beskytte miljøet og menneskers helse! 

 

Reservedeler 
12/05 

Deleliste leseanvisninger 
 Ikke bruk denne deleliste for en maskin dersom kodenummeret til denne ikke står oppført.  Kontakt Lincoln Electric 

serviceavdeling for kodenummer som ikke er oppført. 
 Bruk illustrasjonen for montering og tabellen under for å bestemme hvor en del er plassert for den maskinkoden du 

har. 
 Bruk kun de delene som er merket «X» i kolonnen under overskriftsnummeret som nevnes i monteringanvisningen 

(# indikerer en endring i utskriften). 
 
Les først leseanvisningen for delelisten, over, å se så i håndboken for «Reservedeler» som leveres sammen med 
maskinen, og som inneholder en illustrert beskrivelse med delenummeret som kryssreferanse. 
 

Plasseringen til autoriserte servieverksted. 
09/16 

 Kjøperen må kontakte et serviceverksted som er autorisert av Lincoln om eventuelle feil man gjør krav for innenfor 
Lincolns garantiperiode. 

 Kontakt din lokale salgsrepresentant for Lincoln salgsrepresentant for hjelp til å finne et autorisert serviceverksted 
(LASF), eller gå til www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Elektrisk skjema 
 
Se håndboken for «Reservedeler» som leveres sammen med maskinen. 
 

Foreslått tilleggsutstyr 
 
K14130-1 LACI kommunikasjonsgrensesnitt. 
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Koblingsskjema 
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