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Deklaracja zgodności 

 

 
 

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. 
 
 
 
 

Deklaruje, że urządzenie: 
 
 
 

Interfejs analogowo-cyfrowy LADI K14152-1 
 
 

spełnia następujące wytyczne: 
 

2014/35/EU , 2014/30/EU 
 
 
 
 
 

i że zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami 
następujących norm: 

 

EN 60974-1:2012;  EN 60974-10:2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.10.2016 
 

Piotr Spytek 
Operations Director 

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland 
04/16 
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DZIĘKUJEMY!  Za docenienie JASKOŚCI produktów Lincoln Electric. 
 Proszę sprawdzić czy opakownie i sprzęt nie są uszkodzone.  Reklamacje uszkodzeń powstałych podczas 

transportu muszą być natychmiast zgłoszone do dostawcy (dystrybutora). 
 Dla ułatwienia prosimy o zapisanie na tej stronie danych identyfikacyjnych wyrobów.  Nazwa modelu, Kod i Numer 

Seryjny, które możecie Państwo znaleźć na tabliczce znamionowej wyrobu. 
 

Nazwa modelu: 
 

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Kod i numer Seryjny: 

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

Data i Miejsce zakupu: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Dane techniczne 
 

NAZWA  INDEKS 

LADI  K14152‐1 

PARAMETRY WEJŚCIOWE 

Napięcie zasilania U1  Znamionowy prąd zasilania I1  EMC Klasa 

42Vac  4A  A 

ZNAMIONOWE PARAMETRY WYJŚCIOWE 

Cykl pracy 40°C 
(oparty na 10 min. cyklu pracy) 

Prąd wyjściowy 

100%  385A 

60%  500A 

ZAKRES PARAMETRÓW WYJŚCIOWYCH 

Zakres prądu spawania  Napięcia w stanie jałowym 

5 ÷ 500A  113Vdc lub Vac w szczycie 

WYMIARY 

Waga  Wysokość  Szerokość  Długość 

4,5 kg  72 mm  213 mm  345 mm 

 

Stopień ochrony obudowy  Temperatura pracy 
Temperatura 

przechowywania 

IP23  od ‐10°C do +40°C   od ‐25°C do 55°C 
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Bezpieczeństwo Użytkowania 
01/11 

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

 

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

 

CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM INSTRUKCJĘ:  Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia 
przeczytaj niniejszą instrukcję ze zrozumieniem.  Łuk spawalniczy może być niebezpieczny.  
Nieprzestrzeganie instrukcji tutaj zawartych może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub 
uszkodzenie samego urządzenia. 

 

PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ:  Urządzenie spawalnicze wytwarza wysokie napięcie.  
Nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego lub podłączonego materiału spawanego, gdy 
urządzenie jest załączone do sieci.  Odizolować siebie od elektrody, uchwytu spawalniczego i 
podłączonego materiału spawanego. 

 

URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy tym 
urządzeniu odłączyć jego zasilanie sieciowe.  Urządzenie to powinno być zainstalowane i uziemione 
zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami. 

 

URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:  Regularnie sprawdzać kable zasilający i spawalnicze z 
uchwytem spawalniczym i zaciskiem uziemiającym.  Jeżeli zostanie zauważone jakiekolwiek 
uszkodzenie izolacji, natychmiast wymienić kabel.  Dla uniknięcia ryzyka przypadkowego zapłonu nie 
kłaść uchwytu spawalniczego bezpośrednio na stół spawalniczy lub na inną powierzchnię mającą 
kontakt z zaciskiem uziemiającym. 

 

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE:  Prąd elektryczny płynący przez 
jakikolwiek przewodnik wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne.  Pole elektromagnetyczne 
może zakłócać pracę rozruszników serca i spawacze z wszczepionym rozrusznikiem serca przed 
podjęciem pracy z tym urządzeniem powinni skonsultować się ze swoim lekarzem. 

 

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

 

SZTUCZNE PROMIENIOWANIE OPTYCZNE:  Zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie 
2006/25/EC oraz normie EN 12198, urządzenie przyporządkowane jest kategorii 2.  Wymagane jest 
stosowanie urządzeń ochrony osobistej, posiadające filtr zabezpieczający o stopniu ochrony 
maksimum 15, zgodnie z wymaganiem normy EN169. 

 

OPARY I GAZY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE:  W procesie spawania mogą powstawać opary i gazy 
niebezpieczne dla zdrowia.  Unikać wdychania tych oparów i gazów.  Dla uniknięcia takiego ryzyka 
musi być zastosowana odpowiednia wentylacja lub wyciąg usuwający opary i gazy ze strefy 
oddychania. 

 

PROMIENIE ŁUKU MOGĄ POPARZYĆ:  Stosować maskę ochronną z odpowiednim filtrem i osłony 
dla zabezpieczenia oczu przed promieniami łuku podczas spawania lub jego nadzoru.  Dla ochrony 
skóry stosować odpowiednią odzież wykonaną z wytrzymałego i niepalnego materiału.  Chronić 
personel postronny, znajdujący się w pobliżu, przy pomocy odpowiednich, niepalnych ekranów lub 
ostrzegać ich przed patrzeniem na łuk lub wystawianiem się na jego oddziaływanie. 

 

ISKRY MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR LUB WYBUCH:  Usuwać wszelkie zagrożenie pożarem z 
obszaru prowadzenia prac spawalniczych.  W pogotowiu powinny być odpowiednie środki gaśnicze.  
Iskry i rozgrzany materiał pochodzące od procesu spawania łatwo przenikają przez małe szczeliny i 
otwory do przyległego obszaru.  Nie spawać żadnych pojemników, bębnów, zbiorników lub materiału 
dopóki nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki zabezpieczające przed pojawieniem się 
łatwopalnych lub toksycznych gazów.  Nigdy nie używać tego urządzenia w obecności łatwopalnych 
gazów, oparów lub łatwopalnych cieczy. 

 

SPAWANY MATERIAŁ MOŻE POPARZYĆ:  Proces spawania wytwarza dużą ilość ciepła.  
Rozgrzane powierzchnie i materiał w polu pracy mogą spowodować poważne poparzenia.  Stosować 
rękawice i szczypce, gdy dotykamy lub przemieszczamy spawany materiał w polu pracy. 
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ZNAK BEZPIECZEŃSTWA:  Urządzenie to jest przystosowane do zasilania sieciowego, do prac spa-
walniczych prowadzonych w środowisku o podwyższonym ryzyku porażenia elektrycznego. 

 

BUTLA MOŻE WYBUCHNĄĆ JEŚLI JEST USZKODZONA:  Stosować tylko butle atestowane z 
gazem odpowiedniego rodzaju do stosowanego procesu i poprawnie działającymi regulatorami 
ciśnienia, przeznaczonymi dla stosowanego gazu i ciśnienia.  Zawsze utrzymywać butlę w pionowym 
położeniu, zabezpieczając ją łańcuchem przed wywróceniem się.  Nie przemieszczać i nie 
transportować butli z gazem ze zdjętym kołpakiem zabezpieczającym.  Nigdy nie dotykać elektrody, 
uchwytu spawalniczego, zacisku uziemiającego lub jakiegokolwiek elementu obwodu przewodzącego 
prąd do butli z gazem.  Butle z gazem muszą być umieszczane z dala od miejsca gdzie mogłyby ulec 
uszkodzeniu lub gdzie byłyby narażone na działanie iskier lub rozgrzanej powierzchni. 

HF 
UWAGA:  Wysoka częstotliwość stosowana do zapłonu łuku w metodzie TIG (GTAW) może zakłócać 
pracę nieodpowiednio zaekranowanego sprzętu komputerowego, komputerowo sterowanych centrów 
obróbczych i robotów przemysłowych, powodując nawet ich całkowite unieruchomienie.  Metoda spa-
wania TIG (GTAW) może zakłócać odbiór z sieci komórkowej lub odbiór radiowy lub telewizyjny. 

 

URZĄDZENIE O WADZE POWYŻEJ 30kg:  Przenosić urządzenie ostrożnie I z pomocą drugiej 
osoby.  Przenoszenie dużych ciężarów może być niebezpieczne dla zdrowia. 
 

 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie bez konieczności aktualizowania instrukcji 
obsługi. 
 

Installation and Operator Instructions 
 

Opis Ogólny 
Urządzenie LADI jest komunikacyjnym interfejsem 
analogowo-cyfrowym, który pozwala używać cyfrowe 
podajniki drutu (ArcLink®, 5P) z analogowymi źródłami 
spawania (14P). 
 
Przed Instalacją i rozpoczęciem użytkowania tego 
urządzenia należy przeczytać cały ten rozdział. 
 

Elementy Regulacyjne 

 
Rysunek 1 

 
1. Wskaźnik stanu urządzenia:  Dwukolorowa 

kontrolka sygnalizuje błędy systemowe. 
Podczas poprawnej pracy kontrolka świeci 
ciągłym światłem zielonym. Stany pracy 
opisane są w tabeli 1. 

 
UWAGA: Po pierwszym uruchomieniu urządzenia 
wskaźnik stanu urządzenia świeci przerywanym 
światłem zielonym lub na przemian zielono-

czerwonym. Ten stan może trwać do 60 sekund. To 
normalny stan, w którym następuje inicjalizacja 
systemu. 

 
Tabela 1 

Tryb 
sygnalizacji LED

Znaczenie 
Tylko dla urządzeń, które 
wykorzystują do komunikacji protokół 
ArcLink® 

Ciągłe, zielone 
światło 

Poprawny tryb pracy. Źródło prądu 
komunikuje się z peryferyjnym 
urządzeniem. 

Migające,  
zielone światło 

Pojawia się podczas resetu 
urządzenia i oznacza, że źródło prądu 
identyfikuje dodatkowe urządzenia 
podpięte do niego. Sytuacja pojawia 
się przez pierwsze 1-10 sekund po 
podłączeniu napięcia zasilania lub 
gdy ustawienia systemowe zostały 
zmienione podczas normalnej pracy. 
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Naprzemienne 
światło zielone i 
czerwone 

Jeżeli kontrolka świeci dowolną 
kombinacją kolorów zielonego i 
czerwonego, to oznacza, że wystąpił 
błąd w urządzeniu. 
 
Każda cyfra kodu odpowiada liczbie 
czerwonych błysków kontrolki. 
Poszczególne liczby kodu 
wyświetlane są na czerwono z 
dłuższą przerwą pomiędzy 
zakodowanymi cyframi. Jeżeli 
wystąpiło więcej błędów, to ich kody 
są oddzielone zielonym światłem. 
Należy odczytać kod błędu przed 
wyłączeniem urządzenia. 
 
Aby usunąć komunikat o błędzie 
należy wyłączyć urządzenie, 
odczekać kilka sekund i włączyć 
urządzenie ponownie. Jeśli sytuacja 
się powtórzy, należy skontaktować 
się z najbliższym autoryzowanym 
punktem serwisowym lub firmą 
Lincoln Electric i przekazać 
informację o kodzie błędu. 

Ciągłe światło 
czerwone 

Oznacza, brak komunikacji źródła ze 
współdziałającym urządzeniem. 

 
2. Gniazdo zdalnego sterowania:  Gniazdo 5-

pinowe do podłączenia podajnika drutu. Do 
komunikacji podajnika drutu ze źródłem 
spawania jest używany protokół ArcLink®. 

 
3. Gniazdo wyjściowe spawalnicze:  Umożliwia 

podłączenie podajnika drutu poprzez przewód 
zespolony. 

 
4. Przewód wejściowy spawalniczy:  Umożliwia 

podłączenie do źródła spawalniczego. 
 
5. Przewód wejściowy sterujący:  Połączenie 14-

pinowy. Do komunikacji LADI ze źródłem 
spawania jest używane sterowanie 
analogowe. 

 

 
Rysunek 2 

 
6. Otwory montażowe:  Umożliwiają 

przykręcenie urządzenia, za pomocą 4 
wkrętów (M5x20), do źródła spawalniczego. 
Użyj dołączonego szablonu (R-0010-599-1) 
do poprawnego u miejscowienia LADI na 
źródle spawalniczym. 

 
7. Gniazdo USB:  Umożliwia podłączenie do 

komputera za pomocą przewodu USB (typ A-
A). Gniazdo USB jest używane do aktualizacji 
oprogramowania LADI lub podłączonego 
podajnika drutu. 

 

Przygotowanie do Spawania 
Aby rozpocząć spawanie z urządzeniem LADI należy: 
 Umocować LADI na źródle spawalniczym – użyj 

szablonu i instrukcji montażu dołączonych do 
opakowania LADI. 

 Podłącz cały zestaw zgodnie z Diagramem 
Połączeń. 

 Podłącz źródła spawania do sieci zasilającej – 
przed podłączeniem źródła do sieci zasilającej 
przeczytaj uważnie instrukcję obsługi źródła i 
podajnika drutu. 

 Wybierz swoje źródło spawania z listy źródeł 
znajdującej się w menu konfiguracji podajnika drutu 
pod parametrem P.84. 

 Zacznij spawanie zgodnie z wytycznymi 
znajdującymi się w instrukcjach obsługi źródła i 
podajnika drutu. 

 

Działanie USB 
Gniazdo USB może być używane tylko do aktualizacji 
oprogramowania urządzenia LADI lub podłączonego 
podajnika drutu. 
Aby używać gniazdo USB w urządzeniu LADI należy: 

 Zainstalować na swoim komputerze sterowniki 
Lincoln Electric szeregowego portu USB – 
skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem 
Serwisowym Lincoln Electric (LASF) 

 Użyć przewodu USB typu A-A do połączenia 
komputera z LADI 

 

Zalecane Urządzenia 
Zalecane źródła spawania: 

 CV420 
 CV425 
 CV505 
 CV510 

Zalecane podajniki drutu: 
 Power Feed 22 
 Power Feed 26 
 Power Feed 42 
 Power Feed 44 
 Power Feed 46 

Ograniczenia sprzętowe: 
 Podajniki drutu mogą wymagać aktualizacji 

oprogramowania 
 Parametry procesów spawalniczych muszą być 

zgodne z cyklem pracy i parametrami 
znaminowym  użytego podajnika drutu, źródła 
spawania i urządzenia LADI 

 Przewody spawalnicze nie są dołączone do 
wyposażenia 

 Urządzenie LADI jest zasilane napięciem 
42Vac 

 Do urządzenia LADI może być podłączony tylko 
jeden podajnik drutu 

 

Połączenia Przewodów 
Urządzenie LADI posiada dwa okrągłe gniazda na 
panelu przednim (patrz Rysunek 3 - 5-pin i Rysunek 4 – 
14-pin). 
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Rysunek 3 

 
Patrz tabela poniżej: 
 
WIRE FEEDER (Patrz tabela poniżej) 
Pin Funkcja 
A ArcLink 
B ArcLink 
C Pomiar napięcia “67” 
D 40VDC 
E masa 

 
LADI 
Pin Funkcja 
A ArcLink 
B ArcLink 
C Pomiar napięcia “67” 
D 40VDC 
E uziemienie 

 

 
Rysunek 4: Diagram połączeń 14-pin 

 
14–PIN POŁĄCZENIE ZE ŹRÓDŁEM SPAWANIA 

Funkcja Pin Przewód 

14 pin 
połączenie 
ze źródłem 
spawania 

A  
B Uziemienie 
C Załączenie, masa 
D Załączenie, wejście 

E 
Potencjometr zdalnego 
sterowania, koniec 

F 
Potencjometr zdalnego 
sterowania, odczep 

G 
Potencjometr zdalnego 
sterowania, początek 

H Pomiar napięcia 
I 42VAC 
J  
K 42VAC 
L  
M  
N  

 

Przeglądy Okresowe 

 OSTRZEŻENIE 
Zalecamy wykonywanie wszelkich napraw i czynności 
konserwacyjnych w najbliższym serwisie lub w firmie 
Lincoln Electric.  Dokonywanie napraw przez osoby lub 
firmy nieposiadające autoryzacji spowoduje utratę praw 
gwarancyjnych. 
 
Częstotliwość przeglądów okresowych uzależniona jest 
od warunków pracy urządzenia.  Każde zauważone 
uszkodzenie musi być niezwłocznie zgłaszane. 
 
 Sprawdź przewody, wtyki i gniazda przyłączeniowe. 

Wymień jeżeli jest to konieczne. 
 
 Utrzymuj urządzenie w czystości.  Używaj suchej 

szmatki do wycierania obudowy oraz szczelin 
wentylacyjnych. 

 
 OSTRZEŻENIE 

Nie otwieraj tego urządzenia i nie dokonuj w nim żadnych 
zmian.  Urządzenie musi być odłączone od zasilania 
podczas przeglądów i napraw.  Po każdej naprawie należy 
wykonać odpowiedni test sprawdzający. 
 

Polityka obsługi klienta 
Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric jest 
produkcja i sprzedaż wysokiej jakości urządzeń 
spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń 
do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb 
klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient 
może poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje 
dotyczące zastosowania produktów firmy w konkretnym 
przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych 
klientów na podstawie najlepszych informacji jakie 
posiadamy w danym momencie. Jednak Lincoln Electric 
nie jest w stanie zagwarantować skuteczności tego 
rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego 
rodzaju informacje czy porady. Firma Lincoln Electric 
wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje, w tym gwarancje 
przydatności do określonego celu, w odniesieniu do 
takich informacji lub porad. Z przyczyn praktycznych 
firma Lincoln Electric nie może również ponosić 
odpowiedzialności za aktualizację bądź poprawki 
informacji czy rad, które kiedyś zostały udzielone. 
Dostarczenie tego rodzaju informacji lub porad nie 
powoduje przedłużenia lub zmiany gwarancji dla 
produktów firmy. 
Firma Lincoln Electric jest producentem dynamicznie 
reagującym na potrzeby klienta, ale wybór i 
wykorzystanie produktów sprzedawanych przez Lincoln 
Electric są wyłącznie pod kontrolą klienta, który ponosi 
za to pełną odpowiedzialność. Na efekty stosowania 
takich wymagań w zakresie metod produkcji i obsługi 
może mieć wpływ wiele czynników, które są niezależne 
od firmy Lincoln Electric. 
Informacje mogą ulec zmianie – Informacje podane w 
niniejszej instrukcji obsługi są dokładne i zgodne z 
najlepszą widzą firmy Lincoln Electric w chwili druku.  
Wszelkie aktualizacje informacji będą dostępne na 
stronie internetowej www.lincolnelectric.com. 
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Nie wyrzucać sprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami! 
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego 
(WEEE) i jej wprowadzeniem w życie zgodnie z międzynarodowym prawem, zużyty sprzęt elektryczny musi być 
składowany oddzielnie i specjalnie utylizowany. Jako właściciel urządzeń, powinieneś otrzymać informacje o 
zatwierdzonym systemie składowania od naszego lokalnego przedstawiciela. 
Stosując te wytyczne chronisz środowisko i zdrowie ludzi!

 

Części zamienne 
12/05 

Instrukcje dotyczące czytania listy części zamiennych 
 Nie stosować niniejszej listy części zamiennych do urządzenia, którego kod nie został wyszczególniony. W przypadku urządzeń, 

których kod nie figuruje w zestawieniu, należy skontaktować się z firmą Lincoln Electric - dział obsługi klienta. 
 Na podstawie rysunków podzespołów i poniżej tabeli należy określić umiejscowienie danej części w konkretnym urządzeniu. 
 Używać wyłącznie części oznaczonych „X” w kolumnie po numerem nagłówka podanego na stronie z podzespołami (# wskazuje 

zmianę w druku). 
 
Najpierw należy zapoznać się z powyższymi instrukcjami dotyczącymi czytania listy części zamiennych, a następnie odnieść się do 
Podręcznika części zamiennych dostarczanego wraz z urządzeniem, który zawiera numery części i ich rysunki wraz z odsyłaczami. 
 

Lokalizacja autoryzowanych punktów sprzedaży 
09/16 

 W razie stwierdzenia wady produktu Lincoln w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, nabywca powinien 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem Lincoln. 

 Aby uzyskać pomoc w znalezieniu najbliższego autoryzowanego serwisu Lincoln, należy skontaktować się z 
lokalnym przedstawicielem handlowym lub odwiedzić stronę www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Schemat Elektryczny 
 
Patrz Podręcznik części zamiennych dostarczany wraz z urządzeniem. 
 

Sugerowane Akcesoria 
 
K14130-1 Moduł komunikacyjny LACI 
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Schemat Połączeń 
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