
IM3136 
09/2021 
REV02 

INVERTEC 275TP 
 

BRUGERVEJLEDNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DANISH 

 
Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Polen 
www.lincolnelectric.eu



Dansk I Dansk 

 
12/05 

TAK! Fordi du har valgt den KVALITET som Lincoln Electrics produkter tilbyder. 
 Undersøg venligst emballagen og udstyret for skader. Krav i forbindelse med materielle skader ved forsendelsen 

skal straks meddeles forhandleren. 
 For nem brug indtast venligst dine produktidentifikationsdata i nedenstående tabel. Modelnavn, kode og 

serienummer kan findes på maskinens typeplade. 

 
Modelnavn: 

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

Kode og serienummer: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Dato og sted købt: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Tekniske specifikationer 
 

NAVN INDEKS 

INVERTEC 275TP K14243-1 

INPUT 

 Indgangsspænding U1 EMC-klasse 

INVERTEC 
275TP 

400V +/- 15% 3 faser A 

I1eff I1max 

9.8A 13.8A 

NOMINEL EFFEKT 

 
Arbejdscyklus 40° C 

(Baseret på en periode på 10 min.) 
Udgangsstrøm I2 

GTAW 

100% 200A 

60% 230A 

40% 270A 

SMAW 

100% 180A 

60% 230A 

35% 250A 

EFFEKTOMRÅDE 

 Spændingsområde for svejsning Maksimum spænding åbent kredsløb U0 

GTAW 5 - 270A 
72V 

SMAW 5 - 250A 

DIMENSIONER OG VÆGT 

 Vægt Højde Bredde Længde 

INVERTEC 
275TP 

16 kg 360 mm 230 mm 498 mm 

 

 Beskyttelsesgrad Maks. gastryk 

INVERTEC 
275TP 

IP23 0,5 MPa (5 bar) 

Driftstemperatur Opbevaringstemperatur 

fra -10° C til +40° C  fra -25° C til 55° C 

ANBEFALET INDGANGSKABEL OG SIKRINGSSTØRRELSER 

Sikringstype gR eller strømafbryder af Type Z Strømledning 

16A, 400V AC 4 ledere, 1,5mm2 
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ECO designinformation 
 
Udstyret er designet for at være i overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF og forordning 2019/1784/EU. 
 
Effektivitet og forbrug ved tomgang: 
 

Indeks Navn 
Effektivitet ved maksimalt strømforbrug 

/ forbrug ved tomgang 
Tilsvarende model 

K14243-1 INVERTEC 275TP 85% / 19W Ingen tilsvarende model 

 
Tomgang opstår under tilstanden angivet i tabellen nedenfor 
 

TOMGANG 

Tilstand Tilstedeværelse 

MIG-tilstand  

TIG-tilstand X 

STICK-tilstand  

Efter 30 minutter uden arbejde X 

Ventilator slukket X 

 
Værdien af effektivitet og forbrug i inaktiv tilstand er målt ved metode og betingelser defineret i produktstandarden 
EN 60974-1:20XX. 
 
Producentens navn, produktnavn, kodenummer, produktnummer, serienummer og produktionsdato kan aflæses 
på typeskiltet. 
 

XXXXXXXXXX
Code: XXXXX XXXXXX-X

S/N:  P1YYMMXXXXX

1 2

3 4

5

P1 YY MM XXXXX

5A5A 5B 5D5C

XXXXXXX

 
 
Som: 

1- Producentens navn og adresse 
2- Produktnavn 
3- Kodenummer 
4- Produktnummer 
5- Serienummer  

5A- Produktionsland 
5B- Produktionsår 
5C- Produktionsmåned 
5D- Løbenummer forskelligt for hver maskine 
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Tig-proces: 
 
I TIG-svejseprocessen afhænger gasforbruget af arealet på dysens tværsnit. For almindeligt anvendte brændere: 
 
Helium: 14-24 l/min 
Argon: 7-16 l/min 
 
Bemærk: For høje strømningshastigheder forårsager turbulens i gasstrømmen, der kan suge atmosfærisk forurening ind 
i svejsebrønden. 
 
Bemærk: En sidevind eller træk, kan forstyrre den dækningen på beskyttelsesgassen, for at spare på beskyttelsesgas, 
anvendes afskærmningen for at blokere luftstrømmen. 
 

 

 
Afslutningen af produktets levetid 
 

 
Ved afslutningen af produktets levetid skal det bortskaffes til genbrug i overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU 
(WEEE). Oplysninger om afmontering af produkter og kritisk råmateriale (CRM), der er en del af produktet kan findes 
på siden: https://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
01/11 

Denne maskine er udviklet i overensstemmelse med alle relevante direktiver og standarder. Det kan dog fremkalde 
elektromagnetiske forstyrrelser, der kan påvirke andre systemer såsom telekommunikation (telefon, radio og tv) eller 
andre sikkerhedssystemer. Disse forstyrrelser kan forårsage sikkerhedsproblemer i de berørte systemer. Læs og forstå 
disse afsnit for at fjerne eller reducere mængden af elektromagnetiske forstyrrelser, der frembringes af denne maskine. 
 

Denne maskine er udviklet til anvendelse i et industrielt område. For at kunne køre i et hjemmeområde er det 
nødvendigt at observere de specifikke forholdsregler for at udelukke mulige elektromagnetiske forstyrrelser. 
Operatøren skal installere og betjene dette udstyr som beskrevet i denne manual. Hvis der registreres 
elektromagnetiske forstyrrelser, skal operatøren iværksætte korrigerende foranstaltninger for at afhjælpe 

disse forstyrrelser, om nødvendigt med bistand fra Lincoln Electric. 
 

 ADVARSEL 
Forudsat, at den offentlige lavspændingssystemimpedans på stedet for fælles kobling er lavere end: 
 64,8mΩ for INVERTEC 275TP 
 
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-11 og IEC 61000-3-12 og kan tilsluttes offentlige 
lavspændingssystemer. Det er installatørens eller brugeren af udstyrets ansvar, om nødvendigt efter samråd med 
distributionsnetoperatøren, at sikre at systemimpedansen overholder impedansbegrænsningerne. 
 
 
Operatøren skal før installation af maskinen kontrollere arbejdsområdet for alle enheder, der kan opstå fejl på grund af 
elektromagnetisk forstyrrelse. Overvej følgende. 
 Ind- og udgangskabler, styrekabler, og telefonkabler, som er ved eller i nærheden af arbejdsområdet og maskinen. 
 Radio- og/eller TV-sendere og modtagere. Computere eller computerstyret udstyr. 
 Sikkerheds- og kontroludstyr til industrielle processer. Udstyr til kalibrering og måling. 
 Personlig medicinsk udstyr som pacemakere og høreapparater. 
 Kontrol af elektromagnetisk immunitet for udstyr, der betjenes ved eller i nærheden af arbejdsområdet. Operatøren 

skal sørge for, at alt udstyr er kompatibelt. Dette kan kræve yderligere beskyttelsesforanstaltninger. 
 Arbejdsområdets størrelse afhænge af områdets konstruktion og andre aktiviteter, der finder sted. 
 
Overvej følgende retningslinjer for begrænsning af elektromagnetisk udstråling fra maskinen. 
 Tilslut maskinen til indgangsforsyningen ifølge vejledningen. Hvis der opstår forstyrrelser, kan være nødvendigt at 

træffe yderligere sikkerhedsforanstaltninger såsom filtrering af indgangsforsyningen. 
 Udgangskablerne skal være så korte som muligt og placeres sammen så tæt som muligt ved siden af hinanden. Hvis 

det er muligt, sluttes emnet til jordforsyningen for at reducere den elektromagnetiske udstråling. Operatøren skal 
kontrollere, at emnets jordtilslutning ikke forårsager problemer eller usikre driftsforhold for personale og udstyr. 

 Afskærmning af kabler i arbejdsområdet kan reducere elektromagnetisk udstråling. Dette kan være nødvendigt for 
særlige anvendelser. 

 

 ADVARSEL 
EMC-klassificeringen af dette produkt er klasse A i henhold til standard EN 60974-10 om elektromagnetisk kompatibilitet, 
hvilket betyder at produktet udelukkende er beregnet til brug i et industrielt miljø. 
 

 ADVARSEL 
Klasse A-udstyr er ikke beregnet til brug i beboelsessteder, hvor den elektriske strøm leveres af et offentligt 
lavspændingsforsyningssystem. Der kan være potentielle vanskeligheder med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet 
på disse steder pga. ledede og udstrålende sforstyrrelser. 
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Sikkerhed 
01/11 

 ADVARSEL 
Dette udstyr må absolut kun bruges af kvalificeret personale. Sørg for, at alle anlæg, drift, vedligeholdelse og reparation 
udelukkende udføres af en kvalificeret person. Læs og forstå denne vejledning forud for betjening af dette udstyr. 
Manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning kan medføre alvorlig personskade, tab af liv eller 
udstyrsskade. Læs og forstå følgende forklaringer af advarselstegn. Lincoln Electric er ikke ansvarlig for skader 
forårsaget af forkert installation, forkert pleje eller unormal drift. 
 

 

ADVARSEL: Dette symbol angiver, at instruktionerne skal følges for at undgå alvorlig personskade, tab 
af liv eller udstyrsskade. Beskyt dig selv og andre mod risikoen for alvorlig tilskadekomst eller død.  

 

LÆS OG FORSTÅ ANVISNINGERNE: Læs og forstå denne vejledning forud for betjening af dette 
udstyr. Lysbuesvejsning kan være farligt. Manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning 
kan medføre alvorlig personskade, tab af liv eller udstyrsskade. 

 

ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE: Svejseudstyr genererer høje spændinger. Undlad at berøre 
elektroden, svejseklemmer eller tilknyttede arbejdsemner, når der er tændt for dette udstyr. Isoler dig 
mod elektroden, svejseklemmer og tilknyttede arbejdsemner. 

 

ELEKTRISK UDSTYR: Sluk for indgangsstrømmen med afbryderen i sikringsboksen, før der arbejdes 
på dette udstyr. Forbind dette udstyr med jord i overensstemmelse med lokale elforskrifter. 

 

ELEKTRISK UDSTYR: Efterse regelmæssigt indgang, elektroder, kabler og svejseklemmer. Hvis der er 
nogen skade på isoleringen, udskiftes kablet med det samme. Anbring ikke elektrodeholderen direkte 
på svejsebordet eller andre overflader, der er i kontakt med klemmen, for at undgå risikoen for utilsigtet 
lysbuetænding. 

 

ET ELEKTROMAGNETISK FELT KAN VÆRE FARLIGT: Den elektriske strøm, der løber gennem en 
leder, skaber et elektromagnetisk felt (EMF). EMF-felter kan forstyrre nogle pacemakere, og svejsere 
med en pacemaker, skal konsulterer deres læge, før de tager maskinen i brug. 

 

CE-OVERHOLDELSE: Dette udstyr er i overensstemmelse med EF-direktiverne. 

 

KUNSTIG OPTISK STRÅLING: I overensstemmelse med kravene i direktiv 2006/25/EF og standarden 
EN 12198 er udstyret i kategori 2. Det gør det obligatorisk at anvende personlige værnemidler 
(PPE) med et filter med en beskyttelsesgrad på op til maksimalt 15, som påkrævet i henhold til 
EN169 standarden. 

 

DAMPE OG GASSER KAN VÆRE FARLIGE: Svejsning kan udvikle røg og gasser, der er 
sundhedsskadelige. Undgå indånding af disse dampe og gasser. Operatøren skal sørge for udluftning 
eller udsugning til at holde dampe og gasser væk fra indåndingszonen for at undgå disse farer. 

 

ARC-STRÅLER KAN BRÆNDE: Brug en afskærmning med det korrekte filter og dækplader for at 
beskytte dine øjne mod gnister og strålerne fra buen ved svejsning eller ved observation. For at 
beskytte huden skal der bruges egnet tøj lavet af slidstærkt, brandsikkert materiale. Beskyt andet 
personale i nærheden med passende, ikke-brandbar afskærmning og advar dem om ikke at kigge på 
buen eller lade sig eksponere for buen. 
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SVEJSESPRØJT KAN FORÅRSAGE BRAND ELLER EKSPLOSION: Fjern brandfarer fra 
svejseområdet, og sørg for at have en ildslukker, der er nem at få fat i. Svejsesprøjt og varmt materiale 
fra svejsningen kan nemt gå gennem små sprækker og åbninger til nærtliggende områder. Du må ikke 
svejse på tanke, tromler, beholdere, eller materiale, indtil de rigtige foranstaltninger er taget for at sikre, 
at ingen brændbare eller giftige dampe er til stede. Brug aldrig dette udstyr, når der er antændelige 
gasser, dampe eller brandfarlige væsker til stede. 

 

SVEJSET MATERIALE KAN BRÆNDE: Svejsning genererer en stor mængde varme. Varme 
overflader og materialer på arbejdsstedet kan forårsage alvorlige forbrændinger. Brug handsker og 
tænger ved berøring eller flytning af materialer i arbejdsområdet. 

 

CYLINDEREN KAN EKSPLODERE HVIS BESKADIGET: Brug kun certificerede, komprimerede 
gasflasker med den korrekte gasbeskyttelse til den anvendte proces samt velfungerende regulatorer, 
der er konciperet til gassen og trykket. Sørg for, at cylinderne altid er i opretstående position og 
forsvarligt fastgjort til en fast støtte. Lad være med at flytte eller transportere gasflasker, hvis 
beskyttelseshætten er fjernet. Lad ikke elektroden, elektrodeholderne, svejseklemmen eller nogen 
anden spændingsførende del røre en gasflaske. Gasflasker skal være placeret væk fra områder, hvor 
de risikerer at blive udsat for fysiske skader eller svejseprocessen herunder gnister og varmekilder. 

 

BEVÆGELIGE DELE ER FARLIGE: Der er mekanisk bevægelige dele på denne maskine, hvilket kan 
medføre alvorlig personskade. Hold dine hænder, krop og tøj væk fra maskinen under opstart, drift 
og vedligeholdelse. 

HF 
ADVARSEL: Den høje frekvens, der bruges til kontaktfri tænding ved TIG-svejsning (GTAW), kan 
forstyrre driften af utilstrækkeligt afskærmet computerudstyr, EDP-centre og industrielle robotter og 
endda forårsage fuldstændigt systemnedbrud. TIG-svejsning (GTAW) kan forstyrre elektroniske 
telefonnetværk og radio- og tv-modtagelse. 

 

SIKKERHEDSMÆRKE: Dette udstyr er egnet til at tilføre strøm til svejseopgaver, der udføres 
i omgivelser med øget risiko for elektrisk stød. 

 
Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer og/eller forbedringer af design uden samtidig at opgradere 
brugervejledningen. 
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Introduktion 
 
INVERTEC 275TP er en GTAW og SMAW strømkilde 
 
Den komplette pakke indeholder: 
 Strømkilde 
 USB med brugervejledning 
 Mærket Lincoln 
 Gasslange 

Anbefalet udstyr, som kan købes af brugeren, er nævnt 
i kapitlet ”Anbefalet tilbehør”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installations- og brugervejledning 
 
Læs hele dette afsnit, før maskinen installeres 
eller betjenes. 
 

Udnyttelsesbetingelser 
Denne maskine kan køre i barske miljøer. Det er dog 
vigtigt at bruge følgende, enkle og forebyggende 
foranstaltninger, der sikrer en lang levetid og 
pålidelig drift: 
 Undlad at placere eller betjene maskinen på 

en overflade med en hældning, der er større end 
15° i forhold til vandret. 

 Brug ikke denne maskine til optøning af rør. 
 Denne maskine skal placeres, hvor der er fri 

bevægelighed af ren luft uden begrænsning af 
luftens bevægelser. Maskinen må ikke dækkes til 
med papir, stof eller klude, når den er tændt. 

 Snavs og støv, der kan trækkes ind i maskinen, skal 
holdes på et minimum. 

 Denne maskine har en beskyttelsesgrad på IP23. 
Opbevar den tørt, når det er muligt, og anbring den 
ikke på våd jord eller i vandpytter. 

 Anbring maskinen væk fra radiostyrede maskiner. 
Normal drift kan have en negativ indflydelse på 
nærliggende radiostyrede maskiner, hvilket kan 
resultere i personskade eller skade på udstyr. 
Læs afsnittet om elektromagnetisk kompatibilitet 
i denne vejledning. 

 Må ikke bruges i områder med en omgivende 
temperatur på over 40° C. 

 

Driftscyklus og overophedning 
Svejsemaskinens arbejdscyklus er den procentvise tid 
i en 10 minutters cyklus, hvorved svejseren kan betjene 
maskinen ved den nominelle svejsestrøm. 
 
Eksempel: 60% driftscyklus 

 
Svejsning i 6 minutter. Pause i 4 minutter. 

 
Uforholdsmæssig forlængelse af driftscyklussen vil 
aktivere det termiske beskyttelseskredsløb. 

 
 Minutter  eller formindske 

driftscyklus. 
 

 

Indgang til strømforsyning 
 
 

 ADVARSEL 
Kun en kvalificeret elektriker må tilkoble 
svejsemaskinen til forsyningsnetværket. Installationen 
skulle udføres i overensstemmelse med det nationale 
elektriske kodeks og den lokale lovgivning. 
 
Undersøg indgangsspænding, fase og frekvens leveret 
til denne maskine, inden der tændes for den. Undersøg, 
om svejseslangerne fra maskinen til inputkilden. 
Svejsemaskinen INVERTEC 275TP skal være tilsluttet 
til et stik med et jordben. 
Indgangsspændingen er 400 volt vekselspænding, 
50/60 Hz. For mere information om indgangsforsyning 
se tekniske specifikationer i denne vejledning samt 
maskinens typeskilt. 
 
Sørg for, at den tilgængelige strømforsyning fra 
indgangsforsyningen er tilstrækkeligt til normal drift af 
maskinen. De nødvendige tidsindstillede sikring eller 
afbryder og kabelstørrelser er angivet i afsnittet for 
tekniske specifikationer i denne vejledning. 
 

 ADVARSEL 
Svejsemaskinen kan forsynes fra en strømgenerator 
med en udgangseffekt, der er mindst 30% større 
svejsemaskinens indgangseffekt. 
 

 ADVARSEL 
Hvis maskinen drives fra en generator, skal man sørge 
for at slukke maskinen, før generatoren stoppes for at 
undgå at beskadige maskinen! 
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Kontrolfunktioner og driftsmæssige 
egenskaber 
 

Frontpanel INVERTEC 275TP 

 
Figur 1 

 
1. Udgang negativ stikkontakt til svejsekredsløbet  
 
2. Output positiv stikkontakt til svejsekredsløbet: 

Stikkontakt, hvor TIG -brænder skal tilsluttes 
 
3. C5B brænderstik 
 
4. Gas hurtigkoblingsstikkontakt. Til tilslutning 

af brændergasrøret  
 
5. Fjernbetjeningsstik Til tilslutning af et 

fjernbetjeningssæt  
 
6. Brugergrænseflade: Se afsnittet ”Brugergrænseflade”. 
 
7. USB -stik 
 

Bagpanel INVERTEC 275TP 

 
Figur 2 

 
1. Gas hurtigkoblingsstik: Til tilslutning af et 

gasrør. 
 
2. Afbryder:  

 ADVARSEL 
Svejsemaskinen understøtter alle egnede 
beskyttelsesgasser med et tryk på højst 5 bar. 
 

Brugerflade 
 

 
Figur 3 

 
1. Display: 5"TFT display viser svejseprocessernes 

parametre. 
 
2. Venstre knap: Hjem & Tilbage 
 
3. Central drejeknap: Parameteradgang og validering 

ved at trykke på knappen 
 
4. Højre knap: Adgang til specifikke parametre på den 

nuværende, valgte side. 
 

2 

1 

2 

7 

5 

3 

1 

4 
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Hovedmenu 
 

 
Figur 4 

 
I hovedmenuen er der 3 valgmuligheder 
 GTAW: giver adgang til TIG Home Menu 
 SMAW: giver adgang til MMA Home Menu 
 Information: Indtastning i dette afsnit giver brugeren 

mulighed for at konfigurere forskellige parametre 
for strømkilden. 

 

Home Menu beskrivelse 
 

 
Figur 5 

 
1. I området ”Hovedindstillinger” vil procestypen og de 

tilhørende oplysninger blive angivet som en lysbue, 
der viser TIG- og MMA-tilstand (Soft, Criss etc …) 

 
Hvis ”Guidet opsætningstilstand” er valgt, vises alle 
input i afsnittet. 

 
2. ”Statuslinje” giver yderligere oplysninger som valg af 

udløserlås, fjernbetjeningsstatus. 
 
3. ”Forudindstillet strøm” angiver den aktuelle værdi 

konfigureret af svejseren og svejsestrømværdi 
under svejsning. 

 
4. ”Spænding”: Angivelse af svejsespænding. 
 
5. ”Sekundære indstillinger” gør det muligt for 

brugeren at se de aktuelle værdier for 
svejsesekvensparametre. 

 
6. ”Indstillingsknapper/Koder og mærkater”, informerer 

brugeren om de funktioner, der er knyttet til greb 
og knapper 

 

Hovedindstillinger 

Statuslinje  

Forudindstil strøm Spænding 

Sekundære indstillinger 

Indstillingsknapper/Koder og mærkater 
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GTAW-svejseproces 
 

 
 
For at vælge TIG-tilstandsprocessen skal du vælge 
GTAW-ikonet og trykke på knappen. 
 
Home menu 

 
Figur 6 

 
1.  Adgang til ”Hovedmenu”, tryk på denne knap for 

at gå tilbage. 
 
2. Tryk på knappen for at konfigurere alle parametre 

i den aktuelle proces. 
Drej på knappen for at justere svejsestrømværdien. 

 
3.  ”Memories” adgang. Se dedikeret afsnit. 
 
Konfigurer parametre 
Lysbueslag 

 
Figur 7 

 
Sådan vælges typen af lysbue: HF eller Touch Start, 
vælg den tilsvarende menu, og tryk på knappen. 
 

 
Figur 8 

 
Vælg den ønskede lysbueslagstype. 
 
Svejsesekvenskonfiguration 

 
Figur 9 

 
Vælg menuen ”Weld Sequence” for at konfigurere 
følgende parametre: 
 Tid før gas 
 Start strøm 
 Ramp-up tid 
 Svejsestrøm 
 Nedtrapningstid 
 Afslut strøm 
 Eftergas 
 

 
Figur 10 

 
For hver parameter skal du bruge knappen til at gå til 
den tilsvarende del af svejsesekvensen og trykke 
på knappen. 
 

1 2 3 
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Pulstilstand 

 
Figur 11 

 
Vælg menuen ”Puls” for at aktivere/deaktivere 
pulstilstanden. 
 

 
Figur 12 

 
Når den er aktiveret, vises nogle ekstra ikoner 
i venstre side: 
 Pulsfrekvens 
 Baggrundsstrøm (procentdel af svejsestrøm) 
 Driftscyklus 
 
Type af udløserlås. 

 
 
Vælg menuen ”Trigger Interlock” for at ændre måden, 
hvorpå udløserlåsen på brænderen administreres. Tryk 
på knappen for at vælge den ønskede: 
 2-STEP 
 4-STEP 
 2-STEP AVANCERET 
 4-STEP AVANCERET 
 4 STEP-Bi-niveau 
 PUNKT 
 TFT 
 
Se dedikeret afsnit for yderligere beskrivelse. 
 

TIG udløsnings-sekvenser 
TIG-svejsning kan udføres enten i 2-trins- eller 
4-trinstilstand. De specifikke driftssekvenser for 
triggertilstande forklares nedenfor. 
 
Forklaring på de anvendte symboler: 

 Brænderknap 

 Udgangsstrøm 

 
Gas forudstrømning 

 

Gas 

 
Gas Efterstrøm 

 
2-trins udløsersekvens 
Med 2-trins udløsertilstand og en TIG-svejsetilstand 
valgt, vil følgende svejsesekvens forekomme. 

 
 
1. Tryk og hold TIG-brænderudløseren nede for at 

starte sekvensen. Maskinen åbner gasventilen for at 
starte strømmen af beskyttelsesgassen. Efter 
forløbstiden, for at rense luft fra brænderens slange, 
tændes maskinens output. På dette tidspunkt 
startes lysbuen i henhold til den valgte 
svejsetilstand. Når lysbuen er startet, øges 
udgangsstrømmen med en kontrolleret hastighed 
eller opadgående tid, indtil svejsestrømmen er nået. 
 
Hvis brænderudløseren slippes i løbet af den 
opadgående tid, vil buen stoppe øjeblikkeligt, og 
maskinens output slukkes. Slip udløseren for at 
stoppe svejsning. Maskinen reducerer nu 
udgangsstrømmen med en kontrolleret hastighed 
eller nedadgående tid, indtil kraterstrømmen er 
nået, og maskinens output er slukket. 

 
Når lysbuen er slukket, forbliver gasventilen åben for at 
fortsætte strømmen af beskyttelsesgassen til den 
varme elektrode og arbejdsemnet. 
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Som vist ovenfor er det muligt at trykke og holde 
TIG-brænderudløseren nede en gang til for at afslutte 
nedadgående funktion og opretholde udgangsstrømmen 
ved kraterstrømmen. Når TIG-udløseren slippes, slukkes 
udgangen, og efterstrømningstiden starter. Denne 
driftssekvens, 2-trins med genstart deaktiveret, er 
standardindstillingen fra fabrikken. 
 
2-trins udløsersekvens med genstartsmulighed 
Hvis 2-trins genstartsmulighed er aktiveret fra 
opsætningsmenuen, vil følgende sekvens forekomme: 

 
1. Tryk og hold TIG-brænderudløseren nede for at 

starte sekvensen som beskrevet ovenfor. 
2. Slip TIG-brænderudløseren for at starte nedturen. 

I løbet af denne tid skal du trykke og holde 
TIG-brænderudløseren nede for at genstarte 
svejsning. Udgangsstrømmen stiger igen med en 
kontrolleret hastighed, indtil svejsestrømmen er 
nået. Denne sekvens kan gentages så mange 
gange som nødvendigt. Når svejsningen er 
fuldstændig, slip TIG-brænderudløseren. Når 
kraterstrømmen er nået, slukkes maskinens output. 

 

4-trins udløsersekvens 
Med 4-trins udløsertilstand og en TIG-svejsetilstand 
valgt, vil følgende svejsesekvens forekomme. 

 
1. Tryk og hold TIG-brænderudløseren nede for at 

starte sekvensen. Maskinen åbner gasventilen for at 
starte strømmen af beskyttelsesgassen. Efter 
forstrømningstiden, for at rense luft fra brænderens 
slange, tændes maskinens output. På dette tidspunkt 
startes lysbuen i henhold til den valgte svejsetilstand. 
Når lysbuen er startet, vil udgangsstrømmen være 
ved startstrømmen. Denne betingelse kan 
opretholdes, så længe det er nødvendigt. 

 
Hvis startstrømmen ikke er nødvendig, må du ikke 
holde TIG-brænderudløseren som beskrevet i 
begyndelsen af dette trin. I denne tilstand vil 
maskinen passere fra trin 1 til trin 2, når buen 
startes. 

 
2. Slip TIG-brænderudløseren for at starte upslope -

funktionen. Udgangsstrømmen øges med en 
kontrolleret hastighed eller opadgående tid, indtil 
svejsestrømmen er nået. Hvis brænderudløseren 
trykkes i løbet af den opadgående tid, stopper buen 
med det samme, og maskinens output slukkes.  

 
3. Tryk og hold TIG-brænderudløseren nede, når 

hoveddelen af svejsningen er fuldført. Maskinen vil 
nu reducere udgangsstrømmen med en kontrolleret 
hastighed eller nedadgående tid, indtil 
kraterstrømmen er nået. 

 
4. Denne kraterstrøm kan opretholdes, så længe det 

er nødvendigt. Når TIG-brænderudløseren 
slippes, slukkes maskinens output, og 
efterstrømningstiden starter. 

 
Som vist her, efter at -
brænderudløseren hurtigt 
er trykket og frigivet fra 
trin 3A, er det muligt at 
trykke og holde 
TIG-brænderudløseren 
en gang til for at afslutte 
den nedadgående tid og 
vedligeholde 
udgangsstrømmen ved 
kraterstrømmen. Når 
TIG-brænderudløseren 
slippes, slukkes udgangen. 
 
Denne sekvenshandling, 4-trins med genstart 
deaktiveret, er standardindstillingen fra fabrikken. 
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4-trins udløsersekvens med genstartsmulighed 
Hvis 4-trins genstart er aktiveret fra 
opsætningsmenuen, vil følgende sekvens forekomme 
i trin 3 og 4 (trin 1 og 2 ændres ikke af 
genstartsmuligheden): 

 
3. Tryk og hold TIG-brænderudløseren nede. 

Maskinen vil nu reducere udgangsstrømmen med 
en kontrolleret hastighed eller nedadgående tid, 
indtil kraterstrømmen er nået. 

 
4. Slip TIG-brænderudløseren. Udgangsstrømmen vil 

igen stige til svejsestrømmen, ligesom i trin 2, for at 
fortsætte svejsning. 

 
Hvis svejsningen er helt færdig, skal du bruge følgende 
sekvens i stedet for trin 3 beskrevet ovenfor. 
 
3A Tryk hurtigt på og slip TIG-brænderudløseren. 
Maskinen reducerer nu udgangsstrømmen med 
en kontrolleret hastighed eller nedadgående tid, 
indtil kraterstrømmen er nået, og maskinens 
output er slukket. Når buen er slukket, 
starter efterstrømningstiden. 
 
Som vist her, efter at -
brænderudløseren hurtigt 
er trykket og frigivet fra 
trin 3A, er det muligt at 
trykke og holde 
TIG-brænderudløseren 
en gang til for at afslutte 
den nedadgående tid og 
vedligeholde 
udgangsstrømmen ved 
kraterstrømmen. Når 
TIG-brænderudløseren 
slippes, øges udgangen 
igen til svejsestrømmen, som i trin 4, for at fortsætte 
svejsning. Når hoveddelen af svejsningen er færdig, 
skal du gå til trin 3. 
 
Som vist her, igen efter at 
TIG-brænderudløseren 
hurtigt er blevet trykket og 
frigivet fra trin 3A, er det 
muligt hurtigt at trykke og 
slippe TIG -
brænderudløseren en 
anden gang for at afslutte 
nedadgående tid og 
stoppe svejsning. 
 
 
 
 
 
 

4-TRIN Bi-Level Trigger-sekvens 

 
 
Når denne sekvens er valgt, vises et nyt ikon til 
højre, der gør det muligt at konfigurere det 
aktuelle niveau på anden niveau. I dette eksempel 
vil baggrundsstrømniveauet være 25% af 
svejsestrømværdien. 
 
Med denne sekvens startes buen som i 4S-sekvensen, 
dvs. at trin 1 og 2 er de samme. 
 
3. Tryk hurtigt på og slip TIG-brænderudløseren. 

Maskinen skifter det aktuelle niveau fra A1 til A2 
(baggrundsstrøm). Hver gang denne triggerhandling 
gentages, skifter det aktuelle niveau mellem 
de to niveauer. 

3A Tryk og hold TIG-brænderudløseren nede, når 
hoveddelen af svejsningen er fuldført. Maskinen vil nu 
reducere udgangsstrømmen med en kontrolleret 
hastighed eller nedadgående tid, indtil kraterstrømmen 
er nået. Denne kraterstrøm kan opretholdes, så længe 
det er nødvendigt. 
 
BEMÆRK: Indstillingen Genstart og Pulse-funktionen 
er ikke tilgængelige for triggersekvens på to niveauer. 
 
Punkt sekvens. 

 
 
I punktsekvens starter triggeren (trin 1) 
svejsesekvensen. I modsætning til andre parametre 
afhænger slutningen af cyklussen ikke af udløseren: en 
tid, der er indstillet på brugergrænsefladen, starter den 
nedadgående fase automatisk. 
 
Tidskonfigurationen er mellem (2) og (3) pile. 
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Når Punkt er valgt, vil der være et nyt ikon 
til tidskonfiguration. 
 
Tack For Thin sekvens 
Tack for Thin-sekvens er meget lig punkt-sekvensen, 
men de opad-og nedadgående faser af 
svejsesekvensen er ikke til stede. Strømmen går 
direkte til svejsestrømmen. 
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SMAW-svejseproces 
 

 
Figur 13 

 
For at vælge stick mode-proces, skal du vælge SMAW -
ikonet og trykke på knappen. 
 
Home menu 

 
Figur 14 

 
1. Adgang til ”Hovedmenu”, tryk på denne knap for at 

gå tilbage til ”Hovedmenu”. 
 
2. Tryk på knappen for at konfigurere alle parametre 

i den aktuelle proces. 
Drej på knappen for at justere svejsestrømværdien. 

 
3.  ”Memories” adgang. Se dedikeret afsnit. 
 
4. ”Sekundære indstillinger” Brugeren kan se de 

aktuelle parameterværdier direkte på ”Startside”. 
 
Konfigurer parametre 
Stick-tilstand 
 

 
Figur 15 

 
Hvis du vil ændre Stick-tilstand, skal du vælge den 
dertil hørende menu og trykke på knappen. 
 

 
Figur 16 

 
Maskinen gør det muligt for brugeren at bruge 
4-stick-tilstand: 
 Blød: Til svejsning med lav stænkning. Hot Start og 

Arc Force er foruddefinerede og kan ikke ændres 
 Sprød: Til en aggressiv svejsning, med en øget 

bue stabilitet 
 Manuel: brugeren har fuld kontrol over parametre 

for Arc Force og Hot start. 
 Puls: brugeren kan definere frekvens, drift 

og svejsestrøm. 
 
Varm start 
Dette er en midlertidig stigning i den oprindelige 
svejsestrøm. Dette hjælper med at tænde lysbuen 
hurtigt og pålideligt. 
 

 
Figur 17 

 
Vælg ”Hot Start”, tryk på knappen, skift værdien og tryk 
igen for at validere. 
 
Enheden er i procent. I dette eksempel vil den 
indledende strøm være lig med svejsestrømmen med 
40% af svejsestrøm tilføjet.  
 
Eksempel: hvis svejsestrømmen er 100A, vil 
varmstartstrømmen være 40% 
 
Buestyrke 
Dette er en midlertidig stigning i udgangsstrømmen 
under normal stiksvejsning. Denne midlertidige stigning 
i udgangsstrøm bruges til at rydde intermitterende 
forbindelser mellem elektroden og svejsepølen, der 
opstår under normal stiksvejsning. 
 

3 2 1 

4 
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Figur 18 

 
Anti-Sticking 
Denne funktion kan ikke ændres af brugeren. 
 
Dette er en funktion, der reducerer maskinens 
udgangsstrøm til et lavt niveau, når operatøren laver en 
fejl og sætter elektroden fast på emnet. Dette fald 
i strøm gør det muligt for operatøren at fjerne 
elektroden fra elektrodeholderen uden at skabe store 
gnister, der kan beskadige elektrodeholderen. 
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Tilbehør 
 
Du kan få adgang til tilbehør og fakler fra startmenuen 
ved at trykke på knappen og vælge ikonet 
”Fjernbetjening” og trykke på knappen igen. 
 

 
 
Når det er aktiveret, vises et nyt ikon til højre for ikonet 
”Fjernbetjening” med navnet ”Fjernområde”. 
 

 
 
Håndfjernbetjening 
Kan bruges til GTAW- og SMAW-processer. 
 
Den viste strøm svarer til positionen for fjernbetjeningens 
potentiometer fra minimum til maksimal strøm. 
 
Minimum og maksimum kan defineres i ”Remote 
Range”. I ovenstående eksempel er 
minimumsstrømmen 5 A og maksimum er 270 A for 
GTAW og 250 A for SMAW  
 
Fodpedal 
Kan kun bruges i GTAW. 
 
Når den er valgt, er den maksimale strøm den, der er 
indstillet på ”Hjem”-siden med knappen. 
Minimumsstrømmen er, ligesom ved ”Fjernbetjening”, 
den, der er indstillet på fjerntliggende område. 
 
Så meget som pedalen er skubbet, så meget vil 
strømmen falde. 
 
Potentiometer-brænder 
Kan bruges i GTAW og SMAW 
 
”Potentiometerbrænder” har samme adfærd 
som ”Fodpedal” 
 

Amperetal for brænder, op og ned 
Kan kun bruges i GTAW. 
 
Der findes tre driftstilstande, der svarer til maskinens 
forskellige tilstande: 
 Inden svejsning: Tryk på OP- eller NED-tasten for at 

ændre værdien af den indstillede strøm 
 Under svejsning: Tryk på OP- eller NED-tasten for 

at ændre værdien af indstillingsstrømmen under 
alle faser af svejseprocessen undtagen 
under startfunktionerne, hvor OP/NED-funktionen 
er maskeret. 

 Før- og efterstrømningstid: tryk på OP- eller 
NED-tasten for at ændre værdien af den 
indstillede strøm. 

 
Ændringen sker på to forskellige måder afhængigt af 
den tid, der trykkes på knappen: 
 Trinfunktion 

Hvis du trykker på OP/NED-knappen i mindst 200 
ms og slipper den, stiger/falder den indstillede strøm 
stigning/fald med 1 A. 

 Rampefunktion  
Ved at trykke på OP/NED-knappen i mere end 
1 sek., vil den nuværende strømindstilling 
stige/falde med en (5A/s) rampe. Hvis der trykkes 
i mere end 5 sek, øges/formindskes der med 
en rampe på (10A/s). 

Den aktuelle rampe slutter, når OP/NED-knappen 
slippes igen. 
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Hukommelse 
 
Svejseprocessen og alle parametre, der tilhører en 
cyklus, kan gemmes i et hukommelsesslot og kaldes 
frem igen senere. 
 
”Memories”-menuen er tilgængelig for både 
TIG-processer og stikprocesser fra ”Home menu”. 

 
Figur 19 

 
Tryk på den højre knap for at få adgang 
til hukommelsesmenuen. 

 
Figur 20 

 
1. På toppen af hukommelsessiden vises de aktuelle 

indstillinger, der skal gemmes. 
 
2. Med knappen er det muligt at rulle op eller ned for at 

vælge et tomt eller brugt hukommelsesslot. Hvis 
pladsen allerede bruges, vises de parametre, der er 
knyttet til sikkerhedskopien. 

 
3. Vælg ”Tilføj ny hukommelse” for at bruge en 

tom plads. 
 
4. Tryk på knappen for at genkalde processen og de 

tilsvarende parametre, der er gemt i det valgte slot. 
 
5. For at gemme den nuværende indstilling 

i hukommelsen skal du trykke på den højre knap og 
holde den nede, indtil den er gemt. 

 

 
Figur 21 

Hvis knappen slippes inden afslutningen af 
lagringsprocessen, slettes slottet ikke  
 

1 

2 

3 
4 

5 
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Guidet opsætning 
 
Guide Setup er en funktion, der automatisk konfigurerer 
strømkilden i henhold til et sæt inputdata: 
 Type metalplade 
 Tykkelse 
 Type led 
 Wolfram diameter 
 
Baseret på disse data vil strømkilden automatisk 
blive indstillet til de bedst egnede parametre 
til konfigurationen. 
 
Guidet opsætning 
Guidet opsætning kan aktiveres i ”Systemmulighed” 
derefter ”Opsætning af svejsetilstand”. 
 
I ”Manuel tilstand” deaktiveres assistance. Den 
aktiveres med et tryk på en knap 
 

 
 
Brug af guidet opsætning 

 
 
Når guidet tilstand er aktiveret, justeres startsiden med: 
 Tilføjelse af liste over alle inputdata i sektionen 

”Hovedindstillinger”. 
 Forindstil en defineret strømværdi. 
 Ændring af det aktuelle områdebånd. 
 
Hovedindstillinger: 
For at ændre og konfigurere inputparametre skal du 
trykke på knappen og navigere til den ønskede 
parameter. Tryk derefter på knappen for at bekræfte. 
 

 
 

Når parametrene er ændret, justeres 
udgangssvejsestrømmen automatisk, så den passer 
til applikationen. 
 
Nuværende områdebånd 
Maskinen konfigurerer automatisk den bedste aktuelle 
værdi. Det er også muligt at justere strømmen omkring 
denne værdi. Så snart strømmen forbliver i det korrekte 
svejsestrømområde til applikationen,  
 

 
 
Hvis strømmen overstiger foreslået svejseområde, 
bliver båndet rødt, hvilket angiver, at det aktuelle valg 
ikke er det bedste. 
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Systemmenu 
 
Parametre 
For at konfigurere strømkildens parametre skal du 
vælge ikonet ”Information”. 
 

 
 
Efter at have klikket på ”Information” vil tre linjer være 
tilgængelige: 
 Opsætning af svejsetilstand 
 Avancerede indstillinger  
 Systeminformation 
 
Opsætning af svejsetilstand 
Se afsnittet ”Guidet opsætning” 
 
Avancerede indstillinger. 
I dette afsnit: 
 Spændingsreducerende enhed (Vrd) kan 

aktiveres/deaktiveres 
 Konfiguration af køler. 
 
Systeminformation. 
Softwarerevisionen vises i dette afsnit. 
 
Softwareopgradering. 
Der vil komme nyt software i strømkildens levetid, 
hvilket giver nye funktioner. 
 
For at opgradere softwaret skal du indsætte en 
USB-nøgle formateret i FAT32 med en ny 
softwarepakke ved roden af USB-nøglen. 
 

 
 
Der vil først vises et popup-vindue. Annuller det. 

 
 
Et nyt vindue beder dig acceptere installationen 
af ny software. Tryk på ”Bekræft”-knappen for at 
starte installeringen. 
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Gasforbindelse 
 ADVARSEL 

 

 CYLINDER kan eksplodere, hvis
beskadiget. 

 Fastgør altid gasflaske sikkert i oprejst
position på et cylindervægstativ eller en
vogn til formålet. 

 Hold gasflasken væk fra områder, hvor
den kan blive beskadiget, opvarmet eller
hvor der er elektriske kredsløb, for at
undgå fare for eksplosion eller brand. 

 Hold gasflasker væk fra svejse- eller
andre strømførende elektriske kredsløb. 

 Løft aldrig svejsemaskinen med en
tilsluttet gasflaske. 

 Svejseelektroden må aldrig røre
ved gasflasken. 

 Ophobning af beskyttelsesgas kan være
skadeligt for helbredet og kan dræbe.
Brug et godt ventileret område for at
undgå ophobning af gas. 

 Luk gasflaskens ventiler grundigt, når
gasflasken ikke er i brug for at
undgå lækage. 

 

 ADVARSEL 
Svejsemaskinen understøtter alle egnede 
beskyttelsesgas med et tryk på højst 5,0 bar. 
 

 ADVARSEL 
Før brug, skal man sikre, at gasflasken indholder gas, 
der er egnet til det tilsigtede formål. 
 
 Sluk for indgangsstrømmen på svejsemaskinens 

strømkilde. 
 Monter en korrekt gasflowregulator på gasflasken. 
 Tilslut gasslangen til regulatoren vha. 

slangeklemmen. 
 Den anden ende af gasslangen forbindes med 

gasstikket på strømkildens bagpanel eller direkte til 
hurtigstikket, der er placeret på bagpanelet 
på strømkilden. 

 Tilslut trådfremfører og strømkilde med et dedikeret 
forbindelseskabel (se kapitlet ”Tilbehør”). 

 Tænd for indgangsstrømmen på svejsemaskinens 
strømkilde. 

 Drej for at åbne gasflaskeventilen. 
 Juster gasregulatorens beskyttelsesgasflow. 
 Undersøg gasflowet med gastømningskontakten [13]. 
 

Transport og løft 
 

 

 ADVARSEL 
Faldende udstyr kan medføre 
personskader og beskadigelse af enheden. 

 
Under transport og løft med kran skal du overholde 
følgende regler: 
 Enheden indeholder elementer tilpasset til transport. 
 Til løft af en passende løfteudstyrskapacitet. 
 

 ADVARSEL 
Strømkilden må på ingen måde løftes 
 

Vedligeholdelse 
 ADVARSEL 

Hvis der skal udføres reparationer, ændringer eller 
vedligeholdelse, anbefales det at kontakte det 
nærmeste autoriserede servicecenter eller Lincoln 
Electric. Reparationer og ændringer udført af 
uautoriserede personer eller serviceleverandør 
medfører, at producentens garanti bortfalder. 
 
Eventuelle skader skal straks anmeldes og repareres. 
 
Rutinevedligeholdelse (daglig) 
 Undersøg tilstanden for isolering og tilslutningerne 

til svejseslanger samt netledningens isolering. 
Hvis isoleringen er beskadiget, skal slangen 
straks udskiftes. 

 Fjern svejsesprøjt fra svejsepistolens mundstykke. 
Sprøjt kan forstyrre beskyttelsesgastilførslen 
til lysbuen. 

 Undersøg svejsepistolens tilstand: udskift den 
om nødvendigt. 

 Undersøg køleventilatorens tilstand og drift. Sørg 
for, at luftstrømmens riller er rengjorte. 

 
Periodisk vedligeholdelse (for hver 200 driftstimer, 
men på listen en gang årligt) 
Udfør rutinevedligeholdelse og desuden: 
 Hold maskinen ren. Ved hjælp tør (og med lavt tryk) 

luftstrøm fjernes støvet fra det udvendige kabinet 
og fra kabinettet indvendigt. 

 Hvis det ønskes, rengøres og efterspændes 
alle svejseterminaler. 

 
Vedligeholdelsesopgavernes hyppighed kan variere 
i henhold til det arbejdsmiljø, hvor maskinen er placeret. 
 

 ADVARSEL 
Undlad at berøre spændingsførende dele. 
 

 ADVARSEL 
Før husningen fjernes skal maskinen slukkes, og 
netledningen skal afbrydes. 
 

 ADVARSEL 
Netspændingen skal frakobles maskinen før hvert 
eftersyn og service. Efter enhver reparation skal man 
udføre korrekte tests for at garantere sikkerheden. 
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Kundeservicepolitik 
Virksomheden Lincoln Electric Company fremstiller og 
sælger svejseudstyr, forbrugsvarer og skæreudstyr i høj 
kvalitet. Vores udfordring er at imødekomme vores 
kunders behov og at overgå deres forventninger.  
I nogle tilfælde spørger køberen måske Lincoln Electric 
om rådgivning eller information om brugen af vores 
produkter. Vi svarer vores kunder baseret på de bedste 
foreliggende oplysninger, som vi er i besiddelse af. 
Lincoln Electric stiller ingen garantier for ikke en sådan 
rådgivning og påtager sig intet ansvar for sådanne 
oplysninger eller rådgivning. Vi fraskriver os udtrykkeligt 
enhver garanti af nogen art, herunder garanti for 
egnethed til enhver kundes konkrete formål, for så vidt 
angår sådanne oplysninger eller rådgivning. Vi kan 
heller ikke rent praktisk påtage os noget ansvar for at 
ajourføre eller korrigere sådanne oplysninger eller 
rådgivning, når det er givet. Tilvejebringelse af 
information eller rådgivning udgør ligeledes heller ingen 
garanti med hensyn til salg af vores produkter. 
Lincoln Electric er en ansvarlig producent, men 
anvendelse og udvælgelse af specifikke produkter, der 
sælges af Lincoln Electric, er udelukkende kundens 
ansvar. Mange variabler, der ligger udenfor Lincoln 
Electrics kontrol, påvirker de opnåede resultater 
ved anvendelse af disse typer fremstillingsmetoder 
og servicekrav. 
Med forbehold for ændringer – Denne information er 
nøjagtig efter vores bedste viden på tidspunktet 
for trykningen. Se www.lincolnelectric.com for al 
opdateret information. 
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Fejlkoder og fejlfinding 
 
Når der opstår vedvarende fejl vises fejlmeddelelserne 
med rødt. 
 

 
 
Ved at trykke på knappen, vises fejlkodenummeret. 
 
Ved fejl blokeres den nye svejsesekvens, indtil 
fejlårsagen er tilbage. 
 

 

Når fejlen forsvinder er det muligt at bekræfte fejlen ved 
at trykke på knappen. Baggrundsfejlmeddelelsen 
bliver hvid 
 

 
 
Tabel 2 viser en liste over grundlæggende fejl, der kan 
vises. For at få den fulde liste over fejlkoder bedes du 
kontakte Lincoln Electric service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Udført", 
start af en 
ny sekvens 

er mulig 

Fejlkod
e 

Fejltyp
e 
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Bord 1 Fejlkoder 
Fejlkode Symptomer Årsag Anbefalet udbedring 

36 
Maskinen er lukket 
ned, fordi den er 
overopvarmet. 

Systemet har registreret et 
temperaturniveau. der ligger over 
den normale systemdriftsgrænse. 

 Sørg for, at processen ikke overstiger 
maskinens driftscyklusgrænse. 

 Undersøg opsætningen for 
korrekt luftventillation omkring og 
gennem systemet. 

 Undersøg, om systemet er 
blevet korrekt vedligeholdt, herunder 
fjernelse af samlet støv og snavs fra indog 
udløbslamellerne. 

 Brugergrænseflade viser oplysninger om, 
hvornår maskinen vil blive afkølet. Tryk 
venligst på venstre knap for at fortsætte 
svejsningen, eller start svejsningen ved 
hjælp af brænderudløseren. 

37 
Maskinen er lukket 
ned, fordi den 
er overopvarmet. 

Systemet har registreret et 
temperaturniveau. der ligger over 
den normale systemdriftsgrænse. 

 Sørg for, at processen ikke overstiger 
maskinens driftscyklusgrænse. 

 Undersøg opsætningen for 
korrekt luftventillation omkring og gennem 
systemet. 

 Undersøg, om systemet er blevet korrekt 
vedligeholdt, herunder fjernelse af samlet 
støv og snavs fra ind- og 
udløbslamellerne. 

 Brugergrænseflade viser oplysninger om, 
hvornår maskinen vil blive afkølet. Tryk 
venligst på venstre knap for at fortsætte 
svejsningen eller start svejsningen ved 
hjælp af brænderudløseren. Vent et 
stykke tid for at lade strømkilden køle af. 

266 Brænderen er for varm. Der flyder ingen væske 
i vandbrænderen. 

 Kontroller kølevæskestanden, og fyld 
væsken, hvis niveauet er for lavt. 

 Kontroller korrekt tilslutning 
af kølekredsløb. 

 

 ADVARSEL 
Hvis du af en eller anden årsag ikke forstår testprocedurerne eller ikke kan udføre testene/reparationerne sikkert, så 
kontakt den lokale Lincoln autoriserede serviceværksted for at få teknisk assistance, før du fortsætter. 
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WEEE 
07/06 

 

Bortskaf ikke elektrisk udstyr sammen med almindeligt affald! 
Under overholdelse af EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og dets 
gennemførelse i overensstemmelse med national lovgivning, skal elektrisk udstyr, der har nået slutningen af 
sin levetid, indsamles særskilt og sendes tilbage til et miljøvenligt genbrugsanlæg. Som ejer af udstyret, bør 
du få information om godkendte indsamlingsordninger fra vores lokale repræsentant. 
Ved anvendelse af dette europæiske direktiv beskytter du miljøet og menneskers sundhed! 

 

Reservedele 
12/05 

Læsevejledning til styklisten 
 Brug ikke denne stykliste til en maskine, hvis dens fejlkoden ikke fremgår. Kontakt Lincoln Electric serviceafdeling 

for eventuelle fejlkoder, der ikke er beskrevet. 
 Brug tegningens på montagesiden samt tabellen nedenfor for at bestemme, hvor delen er placeret på din 

specifikke maskine. 
 Brug kun de dele markeret med ”X” i kolonnen med det nummer, der henvises til på montagesiden(# indikerer en 

ændring i denne udgivelse). 

 
Læs først læsevejledningen til styklisten ovenfor, og se bagefter vejledningen ”Reservedele”, der følger med maskinen, 
som indeholder en billedbeskrivende krydshenvisning til reservedelsnummeret. 
 

REACh 
11/19 

Kommunikation i overensstemmelse med artikel 33.1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 - REACh. 
Nogle dele i dette produkt indeholder: 
Bisphenol A, BPA,  EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
Cadmium,   EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
Slange,    EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
Phenol, 4-nonyl-, forgrenet, EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
i mere end 0,1% vægt/vægt i homogent materiale. Disse stoffer står på ”Kandidatlisten over særligt problematiske 
stoffer for godkendelse” i REACh. 
Dit specifikke produkt kan indeholde et eller flere af de anførte stoffer. 
Brugervejledning for sikker brug: 
 Anvend i henhold til producentens instruktioner, vask hænder efter brug. 
 Opbevares utilgængeligt for børn og dyr, må ikke komme i munden. 
 Bortskaffelse skal ske i henhold til de gældende lokale regler og bestemmelser. 

 

Placering af godkendte serviceværksteder 
09/16 

 Køberen skal kontakte Lincoln Authorized Service Facility (LASF - et autoriseret serviceværksted) mht. enhver 
mangel, der påberåbes i henhold til Lincolns garantiperiode.  

 Kontakt din lokale Lincoln salgsrepræsentant for at få hjælp til at finde et LASF eller gå til  
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Elektrisk diagram 
 
Der henvises til ”reservedelsvejledningen”, der leveres sammen med maskinen. 
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Tilbehør 
 

TIG PREMIUM LUFTBRÆNDERE 5mt 8mt 

PROTIG IIIS 10 RL  W000382715-2 W000382716-2 

PROTIG IIIS 20 RL W000382717-2 W000382718-2 

PROTIG IIIS 30 RL  W000382719-2 W000382720-2 

PROTIG IIIS 40 RL  W000382721-2 W000382722-2 

PROTIG NGS 10 EB  W000278394-2 W000278395-2 

PROTIG NGS 20 EB  W000278396-2 W000278397-2 

PROTIG NGS 30 EB  W000278398-2 W000278399-2 

PROTIG NGS 40 EB  W000278400-2 W000278401-2 

TIG PREMIUM VANDBRÆNDERE 5mt 8mt 

PROTIG IIIS 35W RL  W000382725-2 W000382726-2 

PROTIG IIIS 40W RL  W000382727-2 

PROTIG NGS 35W EB  W000278404-2 000278405-2 

PROTIG NGS 40W EB  W000278406-2 W000278407-2 

TIG LUFTBRÆNDER 4mt 8mt 

WTT2 9 RL  W000278879 W000278922 

WTT2 9 EB  W000278875 

WTT2 17 RL  W000278884 W000278917 

WTT2 17 EB  W000278882 W000278919 

WTT2 26 RL  W000278890 W000278913 

WTT2 26 EB  W000278887 W000278915 

TIG VANDBRÆNDER 4mt 8mt 

WTT2 18W RL  W000278898 W000278899 

WTT2 18W EB  W000278896 W000278901 

WTT2 20W RL  W000278894 W000278905 

WTT2 20W EB  W000278892 W000278909 

TILBEHØR TIL BRÆNDERE   

Vandret potentiometer WP10529-3  

Lodret potentiometer WP10529-4  

Op- og ned-knapper WP10529-2  

FJERNBETJENINGER 

Manuel fjernbetjening K10095-1-15M 

Fod-fjernbetjening K870 

MULIGHEDER   

Coolarc 27 K14334-1  

Freezcool (9,6 l kølevæske) W000010167  

Vogn 24 W000355730  

Forlængerledning 15m (*) K14148-1  

 
Advarsel: Forøgelse af længden på brænder eller returkabler ud over producentens maksimale angivne længde øger 
risikoen for elektrisk stød. 
 
(*) Kun 2 forlængerledninger til en maksimal samlet længde på 45m kan bruges 
 
 
 


