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TACK!  För att du valde Lincoln Electrics KVALITETSPRODUKTER. 
 Vänligen undersök paketet och utrustningen med avseende på skador.  Anspråk på material som skadats under 

transporten ska omedelbart anmälas till återförsäljaren. 
 För framtida hänvisning ska du skriva in identifieringsinformationen för utrustningen i tabellen nedan.  Modellnamn, 

kod och serienummer kan hittas på maskinskylten. 
 

Modellnamn: 
 

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Kod och serienummer: 

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

Datum och plats där produkten köptes: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Tekniska Specifikationer 
 

NAMN INDEX 

LADI K14152-1 

INMATNING 

Inspänning U1 Ingång Ampere I1 EMC-klass 

42 V AC 4A A 

MÄRKEFFEKT 

Driftcykel 40°C 
(baserat på en 10-minuters period) 

Utström 

100% 385A 

60% 500A 

UTGÅNGSINTERVALL 

Svetsningens strömområde Toppström öppen kretsspänning 

5 ÷ 500 A 113 V DC eller V AC toppström 

DIMENSION 

Vikt Höjd Bredd Längd 

4,5 kg 72 mm 213 mm 345 mm 

 

Skyddsklass Drifttemperatur Förvaringstemperatur 

IP23 från -10°C till +40°C från -25°C till 55°C 
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Säkerhet 
01/11 

 VARNING 
Denna utrustning ska användas av kvalificerad personal.  Se till att allt installations-, drifts-, underhålls- och 
reparationsarbete endast utförs av kvalificerade personer.  Läs och förstå denna handbok innan du använder denna 
utrustning.  Underlåtenhet att följa instruktionerna i den här handboken kan orsaka allvarliga personskador, förlust av liv 
eller skador på utrustningen.  Läs och förstå följande förklaringar av varningssymbolerna.  Lincoln Electric ansvarar inte 
för skador som orsakas av felaktig installation, felaktig skötsel eller onormal drift. 
 

 

VARNING:  Denna symbol anger att instruktionerna måste följas för att undvika allvarliga 
personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen.  Skydda dig själv och andra från eventuell 
allvarlig personskada eller dödsfall. 

 

LÄS OCH FÖRSTÅ INSTRUKTIONERNA:  Läs och förstå denna handbok innan du använder denna 
utrustning.  Bågsvetsning kan vara farlig.  Underlåtenhet att följa instruktionerna i den här handboken 
kan orsaka allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på utrustningen. 

 

ELSTÖTAR KAN DÖDA:  Svetsutrustning genererar höga spänningar.  Rör inte elektroden, 
jordklämman eller anslutna arbetsstycken när utrustningen är på.  Isolera dig från elektroden, 
jordklämman och anslutna arbetsstycken. 

 

ELEKTRISK UTRUSTNING:  Stäng av ingångsströmmen med huvudbrytaren på säkringsdosan innan 
något arbete utförs på denna utrustning.  Jorda utrustningen i enlighet med lokala elektriska 
föreskrifter. 

 

ELEKTRISK UTRUSTNING:  Inspektera regelbundet ingången, elektroden och arbetsklämmans 
kablar.  Om några isoleringsskador föreligger byt ut kabeln omedelbart.  Placera inte elektrodhållaren 
direkt på svetsbordet eller annan yta i kontakt med arbetsklämman för att undvika risken för oavsiktlig 
tändning av ljusbågen. 

 

ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT KAN VARA FARLIGA:  Elektrisk ström som flyter genom 
varje ledare skapar elektriska och magnetiska fält (EMF).  EMF-fält kan störa vissa pacemakers och 
svetsare som har pacemaker bör rådgöra med sin läkare före svetsning. 

 

CE-ÖVERENSSTÄMMELSE:  Denna utrustning överensstämmer med EU-direktiven. 

 

ARTIFICIELL OPTISK STRÅLNING:  Enligt kraven i 2006/25/EG och  
EN 12198 standarden tillhör utrustningen kategori 2.  Det är obligatoriskt att använda personlig 
skyddsutrustning (PPE) med filter som har en kapslingsklass upp till högst 15, i enlighet med EN169-
standarden. 

 

RÖK OCH GASER KAN VARA FARLIGA:  Svetsning kan orsaka rök och hälsoskadliga gaser.  
Undvik inandning av rök och gaser.  För att undvika dessa faror måste operatören använda tillräckligt 
med ventilation eller punktutsug för att hålla rök och gaser borta från andningszonen. 

 

BÅGSTRÅLAR KAN GE BRÄNNSKADOR:  Använd ett skydd med rätt filter och täckplåtar för att 
skydda dina ögon mot gnistor och strålar från ljusbågen vid svetsning eller observation.  Använd 
lämpliga kläder gjorda av slitstark brandsäkert material för att skydda din hud och dina medhjälpare.  
Skydda annan personal i närheten med lämplig, icke brännbara skärmar och varna dem för att inte 
titta på eller utsätter sig för bågen. 

 

SVETSLOPPOR KAN ORSAKA BRAND ELLER EXPLOSION:  Avlägsna brandriskerna från 
svetsområdet och se till att du har en brandsläckare lätt tillgänglig.  Svetsloppor och varma material 
från svetsningsprocessen lätt kan gå genom små sprickor och öppningar till angränsande områden.  
Svetsa inte på tankar, cylindrar, behållare, eller material tills lämpliga åtgärder har vidtagits för att 
säkerställa att inga brandfarliga eller giftiga ångor kommer att vara närvarande.  Använd aldrig 
utrustningen när brännbara gaser, ångor eller flytande bränslen är närvarande. 

 

SVETSAT MATERIAL KAN GE BRÄNNSKADOR:  Svetsning genererar en stor mängd värme.  Heta 
ytor och material i arbetsområdet kan orsaka allvarliga brännskador.  Använd handskar och tång vid 
beröring eller då du flyttar material i arbetsområdet. 
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SÄKERHETSMÄRKE:  Denna utrustning är lämplig för tillförsel av ström vid svetsningsarbeten som 
genomförs i en miljö med ökad risk för elstötar. 

 

CYLINDERN KAN EXPLODERA OM DEN SKADAS:  Använd bara gasflaskor som innehåller rätt 
skyddsgas för den process som används och väl fungerande regulatorer avsedda för gas och tryck 
som används.  Håll alltid cylindrarna i upprätt läge säkert fastkedjade vid ett fast stöd.  Flytta inte eller 
transportera gasflaskor med skyddskåpan avlägsnad.  Låt inte elektroden, elektrodhållaren eller andra 
elektriskt strömförande delar vidröra en gasflaska.  Gasflaskor ska placeras på avstånd från områden 
där de kan utsättas för fysisk skada eller svetsprocessen inklusive gnistor och värmekällor. 

HF 
FÖRSIKTIGT:  Den höga frekvensen som används för en kontaktlös tändning av TIG-svetsning 
(GTAW), kan störa funktionen för otillräckligt skärmad datorutrustning, EDP-centra och industrirobotar 
och till och med leda till att systemen går sönder.  TIG-svetsningen (GTAW) kan störa de elektroniska 
telefonnätverken och radio- och TV-mottagningar. 

 

UTRUSTNINGSVIKT ÖVER 30 kg:  Flytta denna utrustning med omsorg och med hjälp av en annan 
person.  Lyft kan vara farligt för din fysiska hälsa. 

 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar och/eller förbättringar i designen utan att samtidigt uppdatera 
bruksanvisningen. 
 

Installations- och driftsanvisningar 
 

Allmän beskrivning 
LADI-lådan är ett analogt/digitalt 
kommunikationsgränssnitt som möjliggör användning av 
ArcLink® (5P) strömmatare med analoga (14P) 
strömkällor. 
 
Läs hela detta avsnitt före maskinens installation eller 
drift. 
 

Kontroll- och driftsfunktioner 

 
Figur 1 

 
1. Statuslampa:  En tvåfärgad lampa som 

indikerar fel i systemet. Normal drift indikeras 
av en lampa som lyser grönt. Feltillstånd 
indikeras, som i Tabell 1. 

 
ANMÄRK!  Statuslampan tänds med ett grönt sken 
och blinkar ibland med ett rött och grönt sken, i upp 
till en minut när maskinen sätts på. När strömkällan 
strömsätts kan det ta så mycket som 60 sekunder 
innan maskinen är klar för svetsning. Det här är en 

normal situation eftersom maskinen går igenom 
initieringen. 

 
 
Tabell 1 

LED-lampans 
tillstånd 

Betydelse 

Endast maskiner som använder 
ArcLink®-protokollet för 

kommunikation 

Lyser grön System OK. Strömkällan är på och 
kommunicerar normalt med all 
fungerande perifer utrustning. 

Blinkar grön Inträffar under igångsättningen eller 
systemnollställningen och indikerar 
att strömkällan håller på med 
kartläggningen (identifikationen)  
varje komponent i systemet. Normal 
under de första 1-10 sekunderna 
efter att strömmen sätts på eller om 
systemet konfigurationen ändras 
under driften. 

Växlar mellan 
grönt och rött 

Om statuslamporna blinkar med en 
kombination av rött och grönt, finns 
det fel i strömkällan. 
Individuella kodsiffror blinkar med ett 
rött sken med en lång paus mellan 
siffrorna. Om det finns mer än en 
kod, kommer koderna att separeras 
av ett grönt sken. Läs av felkoden 
innan du stänger av maskinen. I så 
fall ska du vänta stänga AV 
maskinen, vänta i några sekunder 
och sedan sätta PÅ den igen. Om 
felet kvarstår, krävs underhåll. 
Kontakta närmaste auktoriserade 
tekniska servicecenter eller Lincoln 
Electric och rapportera 
felkodsavläsningen. 
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Lyser röd Indikerar att det inte finns någon 
kommunikation mellan strömkällan 
och anordningen som har anslutits till 
denna strömkälla. 

 
2. Matarens kontrollanslutning:  5 stift uttag för 

trådmatare. ArcLink®-protokollet används för 
trådmatarens kommunikation med 
strömkällan. 

 
3. Svetsutgångens uttag:  Möjliggör anslutning 

till trådmataren med elkabeln.  
 
4. Svetsens ingångskablar:  Möjliggör 

anslutningen till strömkällan. 
 
5. Kontrollkabelns ingång:  14-stifts anslutning. 

Analog kontroll används för LADI-
kommunikation med strömkälla. 

 

 
Figur 2 

 
6. Monteringshål:  Möjliggör fastsättning med 

fyra skruvar (M5x20), vid strömkällan. Använd 
bifogad borrmask (R-0010-599-1) för att 
placera LADI på strömkällan. 

 
7. USB-uttag:  Möjliggör anslutning till PC:n med 

USB-kabeln (A-A-typ). USB-porten används 
för programvaruuppdateringar av LADI- eller 
ArcLink® trådmatare. 

 

Konfiguration för svetsning 
För att starta svetsningen med LADI-anordningen: 
 Fäst LADI vid strömkällan - använd borrmasken och 

monteringsinstruktionerna som bifogas med LADI-
förpackningen. 

 Anslut systemet enligt kapitlet Anslutningsdiagram. 
 Anslut strömkällan till tillförselnätverket - se till att du 

läser och förstår strömkällans och trådmatarens 
handböcker innan du ansluter dem till tillförselnätet. 

 Använd P.84 parametern i trådmatarens inställning 
för att välja strömkälla. 

 Starta svetsningen enligt strömkällans och 
trådmatarens riktlinjer som står i bruksanvisningen. 

 

USB-funktion 
USB-porten kan endast användas till 
programvaruuppdateringar av LADI eller ArcLink® 
trådmatare. 
För att använda LADI USB: 

 Installera Lincoln Electric USB seriella 
drivrutiner i din PC - kontakta din auktoriserade 
Lincoln-serviceanläggning (LASF) 

 Använd USB-kabeln av typen A-A för 
anslutning av en PC till LADI 

 

Rekommenderad utrustning 
Rekommenderade strömkällor:   

 CV420 
 CV425 
 CV505 
 CV510 

Rekommenderade matare: 
 Effektmatning 22 
 Effektmatning 26 
 Effektmatning 42 
 Effektmatning 44 
 Effektmatning 46 

Utrustningens begränsning 
 Effektmataren kan kräva en 

programuppdatering 
 Svetsningsprocesser måste vara inom 

driftcykeln och märkvärdet för strömkällan, 
trådmatare och LADI 

 Inkluderar inte svetskabeln 
 LADI fungerar med en 42 V CA ingångsmatning 
 Med LADI, får det endast finnas en trådmatare i 

systemet 
 

Kabelanslutningar 
Det finns två runda kontaktdon på framsidan av LADI (se 
5-stiftskontakten - Fig. 3 och 14-stiftskontakten - Fig. 4) 
 

 
Figur 3 

 
Se tabellen nedan: 
 

TRÅDMATARE 
STIFT FUNKTION 
A ArcLink 
B ArcLink 
C "67" 

spänningsavkänning 
D 40 V DC 
E Gemensam 

 
LADI 

STIFT FUNKTION 
A ArcLink 
B ArcLink 
C "67" 

spänningsavkänning 
D 40 V DC 
E Gemensam 

 

TRÅDMATARE LADI
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Figur 4: 14-stift Anslutningsdiagram 

 
14 – STIFTKONTAKTDON FÖR STRÖMKÄLLAN 

Funktion Stift Kablage 

14-stifts 
kontaktdon 

för 
strömkällans 
anslutning 

A  
B jord 
C avtryckare, gemensam 
D avtryckarens ingång 
E fjärrstyrd potentiometer, 5K 
F fjärrstyrd potentiometer, torkare 

G 
fjärrstyrd potentiometer, 
gemensam 

H Spänningsavkänning 
I 42 V AC 
J  
K 42 V AC 
L  
M  
N  

 
 

Underhåll 
 VARNING 

För alla underhålls- och reparationsåtgärder 
rekommenderar vi att du kontaktar närmaste tekniska 
servicecenter eller Lincoln Electric.  Underhåll eller 
reparationer som utförs av obehöriga servicecentra eller 
personal annullerar tillverkarens garanti. 
 
Underhållsåtgärdernas frekvens kan variera enligt 
arbetsmiljön.  Alla märkbara skador måste rapporteras 
omedelbart. 
 
 Kontrollera att kablarna och anslutningarna är hela.  

Byt ut om nödvändigt. 
 
 Håll maskinen ren.  Använd en mjuk, torr trasa för 

att rengöra höljet, särskilt luftflödets in- och 
utloppsblad. 

 
 VARNING 

Öppna inte denna maskin och för inte in något i 
öppningarna.  Strömtillförseln måste kopplas ifrån 
maskinen före allt underhålls- och servicearbete.  Efter 
varje reparation, utför korrekta tester för att garantera 
säkerheten. 

 

Kundassistanspolicy 
Verksamheten som The Lincoln Electric Company ägnar 
sig åt är tillverkning och försäljning av högkvalitativ 
svetsutrustning, förbrukningsvaror och skärutrustning. 
Vår utmaning är att möta behoven hos våra kunder och 
överträffa deras förväntningar. Ibland kan köparna be 
Lincoln Electric om råd eller information om 
användningen av våra produkter. Vi svarar våra kunder 
baserat på den information som vi har vid den 
tidpunkten. Lincoln Electric är inte i stånd att motivera 
eller garantera sådana råd, och tar inget ansvar när det 
gäller sådan information eller råd. Vi frånsäger oss 
uttryckligen alla garantier av något slag, inklusive 
garantier om lämplighet för någon kunds speciella 
ändamål, med avseende på sådan information eller råd. 
Som en fråga om praktiska hänsyn, vi kan inte heller på 
sig något ansvar för att uppdatera eller korrigera sådan 
information eller råd som givits, inte heller kan 
tillhandahållande av information eller råd skapa, utöka 
eller ändra någon garanti när det gäller försäljningen av 
våra produkter. 
Lincoln Electric är en lyhörd tillverkare, men valet och 
användningen av specifika produkter som säljs av 
Lincoln Electric är enbart inom kundens kontroll och han 
förblir ensam ansvarig för den. Många variabler bortom 
Lincoln Electrics kontroll påverkar de resultat som 
uppnåtts i tillämpningen av dessa typer av 
tillverkningsmetoder och servicebehov. 
Kan ändras - Den här informationen är korrekt enligt vår 
kännedom vid tidpunkten för tryckning. Se 
www.lincolnelectric.com för uppdaterad information 
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WEEE 
07/06 
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Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga hushållsavfallet! 
Enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) och dess genomförande i 
enlighet med nationell lagstiftning, måste elektrisk utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in 
separat och lämnas in för miljövänlig återvinning.  Som ägare av utrustningen, ska du skaffa dig information 
om godkända insamlingssystem från vår lokala representant. 
Genom att tillämpa detta direktiv bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa! 

 

Reservdelar 
12/05 

Läsinstruktioner för reservdelslistan 
 Använd inte den här reservdelslistan för en maskin om dess kodnummer inte finns.  Kontakta Lincoln Electrics 

serviceavdelning för varje kodnummer som inte nämns. 
 Använd bilden på monteringssida och tabellen nedan för att avgöra var delen ligger för just din maskinkod. 
 Använd endast delarna som är märkta "X" i kolumnen under rubriken behövs i monteringssidan (# tyder på en 

förändring i denna utskrift). 
 
Först ska du läsa Reservdelslistans instruktioner ovan och sedan läsa bruksanvisningen ”Reservdelar” som medföljer 
maskinen, som innehåller en bild med artikelnummer korshänvisningar. 
 

Platser där det finns auktoriserade serviceverkstäder 
09/16 

 Köparen måste kontakta en serviceverkstad som auktoriserats av Lincoln (LASF) om någon defekt reklameras 
under Lincolns garantiperiod. 

 Kontakta din lokala Lincoln säljrepresentant för att få hjälp med att hitta en LASF eller gå till 
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Kopplingsschema 
 
Vi hänvisar till ”Reservdelshandboken" som medföljer maskinen. 
 

Föreslagna tillbehör 
 
K14130-1 LACI kommunikationsgränssnitt. 
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Anslutningsdiagram 
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