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Svenska I Svenska 
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TACK!  För att du har valt en KVALITETSPRODUKT från Lincoln Electric. 
 Kontrollera om det finns skador på förpackning och utrustning. Transportskador måste omedelbart anmälas till 

återförsäljaren. 
 Ange dina produktidentifieringsuppgifter i tabellen nedan så underlättas användningen.  Modellbeteckning, kod och 

serienummer finns på maskinens märkplåt. 

 
Modellbeteckning: 

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

Kod- och serienummer: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Inköpsdatum och inköpsställe: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Tekniska specifikationer 
 

NAMN INDEX 

INVERTEC 275TP K14243-1 

INMATNING 

 Matningsspänning U1 EMC-klass 

INVERTEC 
275TP 

400 V ± 15%, 3-fas A 

I1eff I1max 

9.8A 13.8A 

SVETSDATA 

 
Intermittens 40°C 

(baserat på 10 min. period) 
Utström I2 

GTAW 

100% 200A 

60% 230A 

40% 270A 

SMAW 

100% 180A 

60% 230A 

35% 250A 

SVETSOMRÅDE 

 Svetsströmsområde Max. tomgångsspänning U0 

GTAW 5 - 270A 
72V 

SMAW 5 - 250A 

MÅTT OCH VIKT 

 Vikt Höjd Bredd Längd 

INVERTEC 
275TP 

16 kg 360 mm 230 mm 498 mm 

 

 Skyddsklass Maximalt gastryck 

INVERTEC 
275TP 

IP23 0,5 MPa (5 bar) 

Omgivningstemperatur vid användning Förvaringstemperatur 

-10°C till +40°C  -25°C till +55°C 

REKOMMENDERADE NÄTKABLAR OCH SÄKRINGAR 

Säkring av typ gR eller automatsäkring typ Z Strömkabel 

16A, 400 VAC Fyrledare, 1,5 mm2 

 



Svenska  2 Svenska 

ECO-designinformation 
 
Utrustningen är designad för att efterleva direktiv 2009/125/EC och regelverk 2019/1784/EU. 
 
Effektivitet och tomgångsströmförbrukning: 
 

Register Namn 
Effektivitet vid max. 

strömförbrukning/tomgångsströmförbrukning 
Motsvarande modell 

K14243-1 INVERTEC 275TP 85% / 19W Ingen motsvarande modell 

 
Tomgångsläge uppträder under det tillstånd som anges i nedanstående tabell 
 

TOMGÅNGSLÄGE 

Tillstånd Närvarande 

MIG-läge  

TIG-läge X 

STICK-läge  

Efter 30 minuter stillastående X 

Fläkt avstängd X 

 
Värdet för effektivitet och strömförbrukning i tomgångsläge har uppmätts med den metod och de förhållanden som 
definieras i produktstandard EN 60974-1:20XX. 
 
Tillverkarens namn, produktnamn, kodnummer, produktnummer, serienummer och tillverkningsdatum kan utläsas från 
märkplåten. 
 

XXXXXXXXXX
Code: XXXXX XXXXXX-X

S/N:  P1YYMMXXXXX

1 2

3 4

5

P1 YY MM XXXXX

5A5A 5B 5D5C

XXXXXXX

 
 
Var: 

1- Tillverkarens namn och adress 
2- Produktnamn 
3- Kodnummer 
4- Produktnummer 
5- Serienummer  

5A- tillverkningsland 
5B- tillverkningsår 
5C- tillverkningsmånad 
5D- progressivt nummer som är olika för varje maskin 
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TIG-process: 
 
Inom TIG-svetsning är gasförbrukningen beroende av munstyckets tvärsnittsarea. För allmänt använda brännare: 
 
Helium: 14-24 l/min 
Argon: 7-16 l/min 
 
Obs: Alltför stora flödeshastigheter orsakar turbulens i gasflödet vilket kan suga in atmosfärisk förorening i svetspoolen. 
 
Obs: En sidovind eller ett drag kan störa avskärmningsgasens täckning, så använd en skärm för att blockera luftflödet 
för att minska förbrukningen av skyddsgas. 
 

 

 
Uttjänt produkt 
 

 
När produkten är uttjänt ska den lämnas in för återvinning i enlighet med direktiv 2012/19/EU (WEEE). Information om 
demontering av produkten och det viktiga råvarumaterial (CRM) som finns i produkten, finns på 
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
01/11 

Denna maskin är konstruerad i enlighet med alla relevanta direktiv och standarder. Den kan emellertid ändå generera 
elektromagnetiska störningar som kan påverka andra system såsom telekommunikation (telefon, radio och TV) eller andra 
säkerhetssystem. Dessa störningar kan orsaka säkerhetsproblem i de berörda systemen Läs igenom och sätt dig in i detta 
avsnitt för att eliminera eller minska den elektromagnetiska störning som genereras av denna maskin. 
 

Denna maskin är konstruerad för att användas i ett industriellt område.  Om den skall användas i hemmiljö är 
det nödvändigt att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att undanröja de elektromagnetiska störningar som 
kan tänkas uppträda. Operatören måste installera och använda utrustningen enligt beskrivningarna 
i bruksanvisningen.  Om elektromagnetiska störningar detekteras, måste operatören vidta åtgärder för att 

eliminera störningarna, vid behov med hjälp från Lincoln Electric. 
 

 VARNING 
Under förutsättning att impedansen för det allmänna lågspänningssystemet vid den gemensamma kopplingspunkten är 
lägre än: 
 64,8 mΩ för INVERTEC 275TP 
 
Denna utrustning efterlever IEC 61000-3-11 och IEC 61000-3-12 och kan anslutas till allmänna lågspänningssystem. Det är 
installatörens eller utrustningsanvändarens ansvar att säkerställa, genom att vid behov konsultera med 
distributionsnätverkets operatör, att systemets impedans efterlever impedansrestriktionerna. 
 
 
Innan maskinen installeras måste man kontrollera arbetsområdet så att där inte finns några maskiner, apparater eller annan 
utrustning vars funktion kan störas av elektromagnetiska störningar. Beakta särskilt följande. 
 Nätkablar, svetskablar, manöverkablar och telefonkablar som befinner sig inom eller i närheten av maskinens 

arbetsområde. 
 Radio och/eller televisionssändare eller mottagare. Datorer och datorstyrd utrustning. 
 Säkerhets- och kontrollutrustning för industriella processer. Utrustning för kalibrering och mätning. 
 Medicinska hjälpmedel för personligt bruk som t.ex. pacemaker och hörapparater. 
 Kontrollera den elektromagnetiska immuniteten hos utrustning som används i eller nära arbetsområdet. Operatören 

måste vara säker på att all utrustning i området är kompatibel. Detta kan kräva ytterligare skyddsåtgärder. 
 Arbetsområdets storlek är beroende av områdets utformning och de övriga aktiviteter som kan förekomma där. 
 
Beakta följande riktlinjer för att reducera maskinens elektromagnetiska strålning. 
 Anslut maskinen till strömförsörjningen i enlighet med denna bruksanvisning. Om störningar uppstår kan det bli 

nödvändigt att installera ett filter på primärsidan. 
 Utgångskablarna ska vara så korta som möjligt och placeras tillsammans så nära varandra som möjligt. Om möjligt, 

anslut arbetsstycket till jord för att minska elektromagnetisk emission. Operatören måste kontrollera att anslutning av 
arbetsstycket till jord inte orsakar problem eller osäkra driftsförhållanden för personal eller utrustning. 

 Att använda skärmade kablar inom arbetsområdet kan reducera elektromagnetisk emission. Detta kan bli nödvändigt för 
vissa speciella tillämpningar. 

 

 VARNING 
Utrustningen har EMC-klassen A i enlighet med elektromagnetiska standarden EN 60974-10 och den är därför konstruerad 
enbart för användning i industrimiljö. 
 

 VARNING 
Denna klass A-svetsutrustning är inte avsedd att användas på platser där strömmen kommer från ett nät med 
lågspänningssystem. Det kan bli problem med att säkra den elektromagnetiska kompatibiliteten på dessa platser, beroende 
på att den kan störa känslig utrustning. 
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Säkerhet 
01/11 

 VARNING 
Utrustningen får endast användas av behörig personal. Låt endast behörig personal utföra installation, drift, underhåll och 
reparationer. Läs igenom och sätt dig in i den här bruksanvisningen innan utrustningen tas i drift.  Följs inte instruktionerna i 
bruksanvisningen kan det medföra allvarliga personskador, dödsfall eller skador på utrustningen.  Det är viktigt att läsa 
igenom och förstå förklaringarna till varningssymbolerna nedan. Lincoln Electric tar inte på sig något som helst ansvar för 
skador som orsakats av felaktig installation, eftersatt underhåll eller onormala driftförhållanden. 
 

 

VARNING: Symbolen innebär att instruktionerna måste följas för att allvarliga personskador, dödsfall eller 
skador på utrustningen skall kunna undvikas. Skydda dig själv och andra mot allvarliga skador eller 
dödsfall.  

 

LÄS IGENOM OCH SÄTT DIG IN I INSTRUKTIONERNA: Läs igenom och sätt dig in i den här 
bruksanvisningen innan utrustningen tas i drift. Ljusbågssvetsning kan vara farligt. Följs inte 
instruktionerna i bruksanvisningen kan det medföra allvarliga personskador, dödsfall eller skador på 
utrustningen. 

 

ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA: Svetsutrustningen skapar höga spänningar. Rör därför aldrig vid 
elektroden, klämman på arbetsstycket eller anslutna arbetsstycken när utrustningen är aktiv. Isolera dig 
från elektroden, jordklämman och anslutna arbetsstycken. 

 

ELEKTRISK UTRUSTNING: Stäng av matningsspänningen med hjälp av strömbrytaren på säkringsboxen 
innan arbete utförs på utrustningen. Jorda utrustningen i enlighet med lokala elektriska föreskrifter. 

 

ELEKTRISK UTRUSTNING: Kontrollera regelbundet inmatningen, elektroderna och kablarna till 
arbetsklämmorna. Byt omedelbart ut kablar med skadad isolering. För att undvika att det oavsiktligt 
uppstår en bågtändning får man aldrig placera elektrodhållaren direkt på svetsbordet eller på någon 
annan yta som är i kontakt med arbetsklämman. 

 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT KAN VARA FARLIGA Elektrisk ström som flödar genom en ledare skapar 
elektriska och magnetiska fält (EMF). EMF-fält kan störa vissa pacemakerenheter. Svetsare som har 
pacemaker ska rådfråga sin läkare innan de använder utrustningen. 

 

CE-MÄRKNING: Denna utrustning är tillverkad i enlighet med relevanta EU-direktiv. 

 

ARTIFICIELL OPTISK STRÅLNING: Enligt kraven i 2006/25/EG direktiv och EN 12198 standarden, tillhör 
utrustningen i kategori 2. Det innebär obligatorisk användning av personlig skyddsutrustning (PPE) med 
filter med en skyddsnivå upp till maximalt 15, vilket krävs enligt EN169-standarden. 

 

ÅNGOR OCH GASER KAN VARA FARLIGA: Vid svetsning kan det bildas hälsovådliga ångor och gaser. 
Undvik att andas in dessa ångor och gaser. För att undvika dessa risker måste operatören ha tillgång till 
tillräcklig ventilation eller utsug för att hålla ångorna och gaserna borta från andningsområdet. 

 

STRÅLNING FRÅN LJUSBÅGEN KAN GE BRÄNNSKADOR:  Använd en skärm med ett lämpligt filter 
eller en svetshjälm, för att skydda ögonen mot gnistor och strålning från ljusbågen under svetsningen och 
när ljusbågen betraktas. Använd lämpliga kläder av slitstarkt, brandsäkert material för att skydda huden. 
Skydda personal i närheten med en lämplig skärm av icke-brännbart material och varna dem så att de 
inte tittar på ljusbågen eller exponerar sig för ljusbågens strålning. 
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SVETSGNISTOR KAN FÖRORSAKA ELDSVÅDA ELLER EXPLOSION: Avlägsna brännbara föremål 
från svetsområdet och ha alltid en eldsläckare till hands. Svetsgnistor och heta partiklar från 
svetsprocessen kan lätt passera genom små springor eller öppningar in till närliggande områden. Svetsa 
aldrig på tankar, fat, containrar eller andra föremål innan du har förvissat dig om att det inte finns några 
brännbara eller giftiga ångor i närheten. Använd aldrig denna utrustning i närheten av brännbara gaser, 
ångor eller flytande brännbara ämnen. 

 

SVETSAT MATERIAL KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR:  Svetsning genererar stark hetta.  Heta ytor och 
material i arbetsområdet kan orsaka allvarliga brännskador.  Använd handskar och tänger när du ska 
vidröra eller flytta material i arbetsområdet. 

 

GASFLASKAN KAN EXPLODERA OM DEN SKADAS:  Använd endast gasflaskor med korrekt 
skyddsgas för den aktuella svetsprocessen och korrekt fungerande regulatorer som är konstruerade för 
den gas och det tryck som används.  Förvara alltid gasflaskor upprätt och förankrade med kedja.  Flytta 
inte och transportera inte gasflaskor utan skyddslock.  Låt inte elektrodhållaren, arbetsklämman eller 
någon annan spänningssatt del vidröra en gasflaska.  Gasflaskor får inte förvaras på platser där de kan 
utsättas för fysisk skada eller där svetsprocessen inkluderar gnistor och värmekällor. 

 

RÖRLIGA KOMPONENTER ÄR FARLIGA: Maskinen innehåller komponenter som rör sig, vilka kan 
orsaka allvarliga skador. Håll kroppsdelar och klädsel borta från dessa komponenter när maskinen startas 
och körs och när service utförs. 

HF 
FÖRSIKTIGHET:  Den höga frekvens som används för kontaktlös tändning vid TIG-svetsning (GTAW), 
kan störa otillräckligt skärmad datorutrustning, datacentraler och industrirobotar och t.o.m. förstöra dem 
helt.  TIG-svetsning (GTAW) kan störa elektroniska telenät och radio- och TV-mottagning. 

 

SÄKERHETSMÄRKNING:  Denna utrustning är lämplig att använda för svetsning i miljöer där det 
föreligger en förhöjd risk för elektriska stötar. 

 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra på eller förbättra konstruktionen utan att detta samtidigt återspeglas 
i bruksanvisningen. 
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Inledning 
 
INVERTEC 275TP är en strömkälla för GTAW- och 
SMAW-svetsning 
 
Hela paketet innehåller: 
 Aggregat 
 USB med bruksanvisning 
 Etikett Lincoln 
 Gasslang 

Rekommenderad utrustning som kan köpas av 
användaren finns i kapitlet ”Tillbehör”. 
 
 
 
 
 
 

Instruktioner för installation och handhavande 
 
Läs hela detta avsnitt innan utrustningen installeras och 
används. 
 

Användningsvillkor 
Maskinen är konstruerad för att arbeta under besvärliga 
förhållanden. Det är dock viktigt att använda följande 
enkla förebyggande åtgärder som säkerställer lång 
livslängd och tillförlitlig drift: 
 Placera aldrig maskinen på en yta som lutar mer än 

15° från horisontalplanet. 
 Använd inte denna maskin för att tina frusna rör 

genom kortslutning. 
 Aggregatet måste placeras så att luften kan cirkulera 

fritt utan att luftflödet hindras. Täck aldrig över 
maskinen med papper, trasor eller annat som kan 
hindra luftströmningen. 

 Mängden smuts och damm som kan sugas in i 
maskinen ska hållas på ett minimum. 

 Maskinen håller skyddsklass IP23.  Håll maskinen 
torr så långt det är praktiskt möjligt. Placera den inte 
på våt mark eller i vattenpölar. 

 Placera den inte på våt mark eller i vattenpölar.  
Normal drift kan störa radiostyrt maskineri i närheten, 
vilket kan orsaka personskada eller skada på 
utrustning.  Läs avsnittet om elektromagnetisk 
kompatibilitet i denna bruksanvisning. 

 Använd inte maskinen om omgivningstemperaturen 
överstiger 40°C. 

 

Intermittens och överhettning 
En svetsmaskins intermittens är andelen tid i procent av 
ett tiominutersintervall som svetsaren kan använda 
svetsmaskinen vid märkström. 
 
Exempel: 60% intermittens: 

 
6 minuters svetsning. 4 minuters uppehåll. 

 
Överskridning av intermittenstiden aktiverar 
överhettningsskyddet. 

 
 Minuter  eller minska 

intermittensen 
 

 

Anslutning av ingångsförsörjning 
 

 VARNING 
Endast behörig elektriker får koppla in maskinen till 
elnätet. Installationen måste utföras i enlighet med 
svenska elnormer. 
 
Kontrollera matningsspänning, fas och frekvens till denna 
maskin innan den sätts på. Verifiera anslutningen av 
jordledningar från maskinen till matningskällan. 
Svetsmaskinen INVERTEC 275TP ska anslutas till ett 
korrekt utformat och jordat uttag. 
Matningsspänningen är 400 VAC 50/60 Hz. Mer 
information om inmatningen finns i avsnittet med tekniska 
data i denna handbok och på märkplåten på maskinen. 
 
Säkerställ att mängden nätström från strömkällan är 
adekvat för normal drift av maskinen. Nödvändiga 
tidsfördröjd säkring eller kretsbrytare och kabelstorlekar 
finns angivna i avsnittet om Tekniska data. 
 

 VARNING 
Svetsmaskinen kan matas från ett elverk som har minst 
30 % högre märkeffekt än vad svetsmaskinen kräver. 
 

 VARNING 
Stäng av svetsen först innan elverket stängs så att 
skador på svetsen förhindras när den drivs av ett elverk 
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Reglage och funktioner 
 

Frontpanel INVERTEC 275TP 

 
Bild 1 

 
1. Negativt uttag för svetskretsen  
 
2. Positivt uttag för svetskretsen: Uttag där TIG-

brännaren måste anslutas 
 
3. C5B-brännaruttag 
 
4. Snabbkopplingsuttag för gas. För anslutning av 

svetsens gasslang  
 
5. Kontakt för fjärrkontroll För anslutning av 

fjärrkontrollsats   
 
6. Användargränssnitt: Se avsnittet 

”Användargränssnitt”. 
 
7. USB-kontakt 
 

Bakpanel INVERTEC 275TP 

 
Bild 2 

 
1. Snabbkopplingsuttag för gas: För 

anslutning av gasslang. 
 
2. Strömbrytare:  
 

 VARNING 
Maskinen kan använda alla lämpliga skyddsgaser vid ett 
högsta tryck på 5 bar. 
 

Manöverpanel 
 

 
Bild 3 

 
1. Displayer: 5-tums TFT-skärm visar parametrar för 

svetsprocesserna. 
 
2. Vänster knapp: Start & tillbaka 
 
3. Centralvred: Parameteråtkomst och bekräftelse när 

vredet trycks in 
 
4. Höger knapp: Åtkomst till specifik parameter för den 

aktuella valda sidan. 
 

2 

1 

2 

7 

5 

3 

1 

4 
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Huvudmeny 
 

 
Bild 4 

 
I huvudmenyn finns tre val 
 GTAW: leder till startmenyn för TIG 
 SMAW: leder till startmenyn för MMA 
 Information: I det här avsnittet kan användaren 

konfigurera olika parametrar för strömkällan. 
 

Beskrivning av startmenyn 
 

 
Bild 5 

 
1. I området ”Primary Settings” visas typ av process 

och tillhörande information, som typ av bågtändning 
för TIG och typ av MMA-läge (Soft, Crisp etc …) 

 
Om ”Guided Setup Mode” väljs visas alla ingångar 
i avsnittet. 

 
2. I ”Status Bar” finns ytterligare information som val 

av avtryckarinterlock, fjärrkontrollstatus. 
 
3. ”Preset Current” anger det aktuella värdet som 

konfigurerats av svetsaren och, under svetsning, 
svetsströmvärdet. 

 
4. ”Voltage”: Indikering av svetsspänningen. 
 
5. ”Secondary Settings” gör att användaren kan se de 

aktuella värdena för svetssekvensparametrar. 
 
6. ”Contextual Buttons / Encoders Labels” informerar 

användaren om funktioner kopplade till vredet och 
knapparna 

 

Primary settings 

Status Bar  

Preset current Spänning 

Secondary settings 

Contextual Buttons / Encoders Labels 
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Svetsa med GTAW-metod 
 

 
 
Välj GTAW-ikonen för att välja TIG-lägesprocess och 
tryck på vredet. 
 
Startmeny 

 
Bild 6 

 
1. Tryck på den här knappen för att gå tillbaka till 

huvudmenyn. 
 
2. Tryck på knappen för att konfigurera alla parametrar 

för strömprocessen.Vrid vredet för att justera 
svetsströmvärdet. 

 
3. Åtkomst till ”Memories”. Se särskilt avsnitt. 
 
Konfigurera parametrar 
Bågtändning 

 
Bild 7 

 
Så här väljer du typ av bågtändning: HF eller Touch 
Start, välj motsvarande meny och tryck på vredet. 
 

 
Bild 8 

 
Välj önskad typ av bågtändning. 
 
Konfiguration av svetssekvens 

 
Bild 9 

 
Välj menyn ”Weld Sequence” för att konfigurera 
följande parametrar: 
 Förgastid 
 Startström 
 Tid för upprampning 
 Svetsström 
 Tid för nedrampning 
 Slutström 
 Eftergas 
 

 
Bild 10 

 
Använd vredet för varje parameter för att nå 
motsvarande del av svetssekvensen och tryck på 
vredet. 
 

1 2 3 
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Pulsläge 

 
Bild 11 

 
Välj ”Pulse”-menyn för att aktivera/avaktivera pulsläget. 
 

 
Bild 12 

 
När det är aktiverat visas några ytterligare ikoner på 
vänster sida: 
 Pulsfrekvens 
 Bakgrundsström (procent av svetsström) 
 Arbetscykel. 
 
Typ av avtryckarinterlock. 

 
 
Välj menyn ”Trigger Interlock” för att hur avtryckaren på 
svetsen ska hanteras. Tryck på knappen för att välja 
önskad: 
 2-STEP 
 4-STEP 
 2-STEP RESTART 
 4-STEP RESTART 
 4 STEP-Bi Level 
 SPOT 
 TFT 
 
Se särskilt avsnitt för ytterligare beskrivning. 
 

Avtryckarsekvenser för TIG-svetsning 
TIG-svetsning kan göras i endera 2-takt eller 4-takt. 
Avtryckarsekvenserna beskrivs nedan. 
 
Symboler som används: 

 Handtagsavtryckare 

 Svetsström 

 
Gasförströmning 

 

Gas 

 
Gasefterströmning 

 
2-takts avtryckarsekvens 
Med 2-taktsavtryckarfunktion och TIG-svetsning vald 
genomgås följande svetssekvens. 

 
 
1. Tryck in och håll inne avtryckaren på TIG-handtaget 

så att sekvensen startar. Maskinen öppnar 
gasventilen så att skyddsgasflödet startar.  Efter 
förströmningstiden, då svetsslangen töms på luft, 
slås svetsströmmen på.  I detta läge tänds bågen 
efter vald svetsmetod.  När bågen tänts ökas 
svetsströmmen kontrollerat under upslope-tiden tills 
svetsströmmen uppnås. 
 
Släpps avtryckaren under upslope-tiden släcks bågen 
omedelbart och maskinen stängs av. Släpp 
avtryckaren för att avbryta svetsningen.  
Svetsströmmen sänks nu kontrollerat under 
downslope-tiden tills kraterströmmen uppnås och 
svetsströmmen stängs sedan av. 

 
När bågen släckts står gasventilen öppen så att gasflödet 
över den varma elektroden och arbetsstycket 
upprätthålls. 
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Som framgår ovan är det möjligt att trycka in avtryckaren 
på TIG-handtaget en andra gång under downslope-tiden 
och avbryta downslope-funktionen och bibehålla 
svetsströmmen på kraterströmvärdet.  När avtryckaren 
på TIG-svetsen släpps stängs strömmen av och 
efterströmningstiden påbörjas.  Denna sekvens, 2-takt 
med återstart inaktiverad, är standardinställningen från 
fabriken. 
 
2-takt avtryckarsekvens med återstart 
När alternativet 2-takt med återstart är aktiverad på 
inställningsmenyn sker följande: 

 
1. Tryck in avtryckaren på TIG-handtaget så att 

sekvensen beskriven ovan startas. 
2. Släpp avtryckaren på TIG-handtaget så att 

downslopen startar.  Tryck under denna tidsrymd in 
avtryckaren så att svetsningen återstartas.  
Svetsströmmen ökas igen kontrollerat tills 
svetsströmmen uppnås.  Sekvensen kan upprepas 
så många gånger som behövs. Släpp avtryckaren 
på TIG-handtaget när svetsningen är avslutad. När 
kraterströmmen uppnåtts stängs svetsströmmen av. 

 

4-takts avtryckarsekvens 
Med 4-taktsavtryckarfunktion och TIG-svetsning vald 
genomgås följande svetssekvens. 

 
1. Tryck in och håll inne avtryckaren på TIG-handtaget 

så att sekvensen startar.  Maskinen öppnar 
gasventilen så att skyddsgasflödet startar.  Efter 
förströmningstiden, då svetsslangen töms på luft, 
slås svetsströmmen PÅ. I detta läge tänds bågen 
efter vald svetsmetod.  När bågen tänts blir 
svetsströmmen som startströmmen. Detta läge kan 
bibehållas så länge som behövs. 

 
Håll inte inne avtryckaren som beskrivs för början av 
detta steg.  Maskinen går då från takt 1 till takt 2 när 
bågen tänts. 

 
2. Släpps avtryckaren startas upslope-funktionen. 

Svetsströmmen ökas kontrollerat under upslope-
tiden tills svetsströmmen uppnås. Om avtryckaren 
trycks in under upslope-tiden släcks bågen 
omedelbart och svetsströmmen stängs av.  

 
3. Tryck in och håll inne avtryckaren på TIG-handtaget 

när huvuddelen av svetsen är klar.  Maskinen 
sänker nu svetsströmmen kontrollerat under 
downslope-tiden tills kraterströmmen uppnåtts. 

 
4. Kraterströmmen kan upprätthållas så länge som 

krävs. När avtryckaren på TIG-brännaren släpps 
stängs svetsströmmen av och efterströmningstiden 
startar. 

 
Som framgår här är det 
möjligt att, efter att 
avtryckaren snabbt trycks 
in och släpps i takt 3A, 
trycka in och hålla inne 
avtryckaren en gång till så 
att downslope-tiden 
avbryts och bibehålla 
svetsströmmen på 
kratervärdet.  När 
avtryckaren släpps stängs 
svetsströmmen av. 
 
Denna sekvens, 4-takt med återstart inaktiverad är 
standardinställning från fabriken. 
 



Svenska 13 Svenska 

4-takts avtryckarsekvens med återstart 
När 4-takt med återstart är aktiverad på 
inställningsmenyn genomgås följande sekvens för 
takterna 3 och 4 (takterna 1 och 2 ändras inte med 
återstartsalternativet): 

 
3. Tryck in och håll inne avtryckaren på TIG-

handtaget.  Maskinen sänker nu svetsströmmen 
kontrollerat under downslope-tiden tills 
kraterströmmen uppnåtts. 

 
4. Släpp avtryckaren.  Strömmen ökas åter till 

svetsströmvärdet, precis som i takt 2 och 
svetsningen kan fortsätta. 

 
Använd följande sekvens i stället för takt 3 ovan om 
svetsen är helt klar. 
 
3A. Tryck in och släpp TIG-avtryckaren snabbt. 
Svetsströmmen sänks nu kontrollerat under downslope-
tiden tills kraterströmmen uppnås och svetsströmmen 
stängs sedan av.  När bågen släckts startar 
efterströmningstiden. 
 
Som framgår här är det 
möjligt att, efter att 
avtryckaren snabbt trycks 
in och släpps i takt 3A, 
trycka in och hålla inne 
avtryckaren en gång till så 
att downslope-tiden 
avbryts och bibehålla 
svetsströmmen på 
kratervärdet.  När 
avtryckaren släpps ökar 
åter strömmen till inställd 
svetsström, precis som i 
takt 4 och svetsningen kan fortsätta.  Gå till takt 3 när 
huvuddelen av svetsen är klar. 
 
Som framgår här är det 
möjligt att, återigen efter 
att avtryckaren snabbt 
trycks in och släpps i takt 
3A, snabbt trycka in och 
släppa avtryckaren en 
gång till så att downslope-
tiden avbryts och 
svetsningen avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-takts avtryckarsekvens med två nivåer 

 
 
När den här sekvensen väljs visas en ny ikon till höger 
som gör det möjligt att konfigurera det nuvarande värdet 
för den andra nivån. I det här exempel blir 
bakgrundsströmnivån 25 % av svetsströmvärdet. 
 
Med denna sekvens tänds bågen som i 
4-taktssekvensen, vilket innebär att takt 1 och 2 är 
desamma 
 
3. Tryck in och släpp TIG-avtryckaren snabbt.  

Svetsströmmen växlas från A1 till A2 
(bakgrundsström).  Varje gång man trycker in och 
släpper avtryckaren på samma sätt växlas 
svetsströmmen mellan de två nivåerna. 

3A. Tryck in och håll inne avtryckaren på TIG-handtaget 
när huvuddelen av svetsen är klar.  Maskinen sänker 
nu svetsströmmen kontrollerat under downslope-tiden 
tills kraterströmmen uppnåtts.  Kraterströmmen kan 
upprätthållas så länge som krävs. 
 
OBS: Återstartalternativet och pulsfunktionen kan inte 
aktiveras för tvånivåsekvensen. 
 
Spot-sekvens. 

 
 
I Spot-sekvens startas svetssekvensen med avtryckaren. 
Till skillnad från andra parametrar är slutet på cykeln inte 
beroende av en avtryckaråtgärd: en tid ställs in 
i användargränssnittet som automatiskt startar 
nedfasningen. 
 
Tidskonfigurationen är mellan pilarna (2) och (3). 
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När Spot-sekvens väljs visas en ny ikon för 
tidskonfigurationen. 
 
Tack For Thin-sekvens 
Tack-for-Thin-sekvensen är mycket identisk med Spot-
sekvensen men det finns inga uppstarts- och 
slutföringsfaser. Strömmen når svetsströmmen direkt. 
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Svetsa med SMAW-metod 
 

 
Bild 13 

 
Välj SMAW-ikonen för att välja metallbågsläget och tryck 
på vredet. 
 
Startmeny 

 
Bild 14 

 
1. Tryck på den här knappen för att gå tillbaka till 

huvudmenyn. 
 
2. Tryck på knappen för att konfigurera alla parametrar 

för strömprocessen. 
Vrid vredet för att justera svetsströmvärdet. 

 
3. Åtkomst till ”Memories”. Se särskilt avsnitt. 
 
4. ”Sekundära inställningar” Användaren kan se de 

aktuella parametervärdena direkt på ”Startsida”. 
 
Konfigurera parametrar 
Lägen för metallbågssvetsning 
 

 
Bild 15 

 
För att ändra lägena för metallbågssvetsning, välj 
motsvarande meny och tryck på vredet. 
 

 
Bild 16 

 
Maskinen har fyra lägen för metallbågssvetsning: 
 Soft: Svetsning med låg svetssprutbildning. Varmstart 

och bågtryck är fördefinierade och kan inte ändras 
 Crisp: För en aggressiv svetsning med ökad 

bågstabilitet. 
 Manual: användaren har full kontroll över 

parametrarna bågtryck och varmstart. 
 Pulse: användaren kan definiera frekvens, drift och 

svetsström. 
 
Varmstart 
Det här är en tillfällig ökning av svetsströmmen 
i startögonblicket. Detta underlättar en snabb och 
tillförlitlig start av ljusbågen. 
 

 
Bild 17 

 
Välj ”Hot Start” genom att trycka på knappen, ändra 
värdet och trycka igen för att bekräfta. 
 
Enheten är i procent. I det här exemplet är 
initialströmmen lika med svetsströmmen med 40 % 
tillagd svetsström.  
 
Exempel: om svetsströmmen är 100 A blir 
varmstartströmmen 40 % 
 
Bågtryck 
Det här är en tillfällig ökning av utströmmen vid normal 
metallbågsvetsning. Den här tillfälliga ökningen av 
utströmmen används för att rensa intermittenta 
förbindelser mellan elektroden och svetssmältan som 
uppstår under normal metallbågsvetsning. 
 

3 2 1 

4 
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Bild 18 

 
Anti-Sticking 
Den här funktionen kan inte ändras av användaren. 
 
Det här är en funktion som minskar svetsströmmen till ett 
minimum om operatören av misstag får elektroden att 
klibba fast mot arbetsstycket. Denna minskning av 
strömmen gör att elektroden kan lossas från 
elektrodhållaren utan att denna skadas av gnistor 
eller ljusbåge. 
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Tillbehör 
 
Tillbehör och brännare kan konfigureras via startmenyn 
om du trycker på vredet och väljer ikonen ”Remote 
Control” och trycker på vredet igen. 
 

 
 
När den har aktiverats visas en ny ikon till höger om 
ikonen ”Remote Control” som heter ”Remote range”. 
 

 
 
Handfjärrkontroll 
Passar för GTAW- och SMAW-processer. 
 
Strömmen som visas motsvarar positionen för 
fjärrkontrollens potentiometer från lägsta till högsta 
ström. 
 
Minsta och högsta kan definieras i ”Remote Range”. 
I exemplet ovan är minsta ström 5 A och högsta 270 A 
för GTAW och 250 A för SMAW  
 
Fotpedal 
Används endast för GTAW. 
 
När den är vald kan högsta ström ställas in på startsidan 
med hjälp av vredet. Lägsta ström ställs in i avsnittet 
Remote Range, precis som för handfjärrkontrollen. 
 
Strömmen minskar lika mycket som pedalen trycks ned. 
 
Potentiometerbrännare 
Används för GTAW och SMAW 
 
Potentiometerbrännaren fungerar på samma sätt som 
fotpedalen”. 
 

Strömstyrka UPP/NED i brännare 
Används endast för GTAW. 
 
Tre driftslägen, motsvarande maskinens olika tillstånd, 
identifieras: 
 Före svetsning: om du trycker på UPP- eller NED-

knappen ändras det inställda strömvärdet, 
 Under svetsning: om du trycker på UPP- eller NED-

knappen ändras det inställda strömvärdet under alla 
faser av svetsningsprocessen med undantag för 
startfunktionerna, för vilka UPP/NED-funktionen är 
dold. 

 Gasför-/efterströmning: om du trycker på UPP- eller 
NED-knappen ändras det inställda strömvärdet, 

 
Ändringen görs på två sätt beroende på hur länge 
knappen hållits in: 
 Stegfunktion 

Om du håller in UPP/NED-knappen i minst 200 ms 
och sedan släpper den, ökar/minskar det inställda 
strömvärdet med 1 A. 

 Rampfunktion  
Genom att trycka på UPP/NER-knappen i mer än 
1 sek. börjar den inställda strömmen att öka/minska 
med en (5 A/s) ramp. Om du trycker i mer än 5 sek 
ökar/minskar du med en ramp på (10 A/s). 

Detta upphör när du släpper UPP/NED-knappen. 
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Minnen 
 
Svetsprocessen och alla parametrar som tillhör cykeln 
kan sparas i en minneskortplats för senare användning. 
 
Menyn ”Memories” finns för både TIG- och 
metallbågsprocesser från startmenyn. 

 
Bild 19 

 
Tryck på den högra knappen för att komma till 
minnesmenyn. 

 
Bild 20 

 
1. Överst på minnessidan visas de aktuella 

inställningarna som kommer sparas. 
 
2. Med vredet går det att bläddra uppåt eller nedåt för 

att välja en tom eller använd minneskortplats. Om 
platsen redan används visas parametrarna som är 
kopplade till säkerhetskopian. 

 
3. Välj ”Add New Memory” för att använda en tom 

plats. 
 
4. Tryck på vredet för att återkalla processen och 

motsvarande parametrar som lagrats i den valda 
platsen. 

 
5. För att spara den aktuella inställningen i minnet, 

tryck på den högra knappen och håll den intryckt 
tills allt är sparat. 

 

 
Bild 21 

Om du släpper knappen innan allt är sparat raderas inte 
platsen.  
 

1 

2 

3 
4 

5 
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Guided Setup 
 
Guided Setup är en funktion som automatiskt 
konfigurerar strömkällan enligt en uppsättning 
ingångsdata: 
 Typ av metallplåt 
 Tjocklek 
 Typ av fog 
 Volframspetsdiameter 
 
Baserat på de här uppgifterna konfigureras strömkällan 
automatiskt för att få den mest lämpliga parametern för 
konfigurationen. 
 
Aktivering av Guided Setup 
Guided Setup kan aktiveras i ”System Option” sedan 
”Weld Mode Setup”. 
 
I ”Manual Mode” inaktiveras assistansen. Den aktiveras 
genom ett tryck på vredet 
 

 
 
Användning av Guided Setup 

 
 
När assistansläget är aktiverat justeras startsidan genom 
att: 
 Lägga till lista över alla ingångsdata i avsnittet 

”Primary Settings”. 
 Förinställa ett definierat strömvärde. 
 Ändra band för strömintervall. 
 
Primära inställningar: 
För att ändra och konfigurera ingångsparametrar, tryck 
på vredet och navigera till önskad parameter. Tryck 
sedan på vredet för att bekräfta. 
 

 
 

När parametrarna har ändrats justeras 
utgångssvetsströmmen automatiskt för att passa 
tillämpningen. 
 
Band för strömintervall 
Maskinen konfigurerar automatiskt det bästa 
strömvärdet. Det går också att justera strömmen kring 
detta värde. Så snart strömmen förblir i rätt 
svetsströmintervall för tillämpningen,  
 

 
 
Om strömmen överstiger det föreslagna svetsintervallet 
färgas bandet rött för att visa användaren att det aktuella 
valet inte är det bästa. 
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Systemmeny 
 
Parametrar 
Välj ikonen ”Information” för att konfigurera parametrarna 
för strömkälla. 
 

 
 
När du har klickat på ”Information” syns tre rader: 
 Weld Mode Setup 
 Advanced Settings  
 System Information 
 
Weld Mode Setup 
Se avsnittet ”Guided Setup” 
 
Advanced Setting. 
I det här avsnittet: 
 Spänningssänkningsenheten (Vrd) kan 

aktiveras/inaktiveras 
 Konfiguration av kylare. 
 
System Information. 
Programvaruversionen visas i det här avsnittet. 
 
Software upgrade. 
Programvara med nya funktioner släpps under 
strömkällans livstid. 
 
För att uppgradera programvaran, sätt in USB-minnet 
formaterad i FAT32 med nytt programvarupaket vid roten 
till USB-minnet. 
 

 
 
Ett första popup-fönster visas. Tryck på Cancel. 

 
 
I det andra fönstret får du frågan om du godkänner 
installationen av ny programvara. Tryck på ”Confirm” för 
att starta installationen. 
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Anslutning av gas 
 VARNING 

 

 GASFLASKAN kan explodera om den 
skadas. 

 Fäst alltid gasflaskan i upprätt läge i ett
väggfäste för gasflaskor eller en vagn
specialbyggd för gasflaskor. 

 Håll gasflaskor borta från områden där de
kan skadas eller hettas upp och elektriska
kretsar, för att förhindra explosion och
brand. 

 Låt inte gasflaskan komma i kontakt med
svetskretsen och andra spänningsförande
kretsar. 

 Lyft aldrig svetsaggregatet med
gasflaskan ansluten. 

 Låt aldrig elektroden beröra gasflaskan. 
 Ansamling av skyddsgas kan vara

hälsovådligt och dödande. Svetsa i
välventilerade utrymmen så att ansamling
av gas undviks. 

 Stäng kranarna på gasflaskor ordentligt
när de inte används så att läckage
undviks. 

 

 VARNING 
Svetsmaskinen har stöd för alla lämpliga skyddsgaser 
vid ett högsta tryck på 5,0 bar. 
 

 VARNING 
Kontrollera före svetsning att gasflaskan innehåller gas 
som passar för avsett ändamål. 
 
 Stäng av spänningen till svetsaggregatet. 
 Montera en lämplig gasflödesregulator på gasflaskan. 
 Anslut gasslangen till regulatorn med slangklämma. 
 Den andra änden av gasslangen ansluts till 

gasanslutningen på strömkällans bakpanel eller 
direkt till snabbkontakten på strömkällans bakpanel. 

 Anslut med en särskild anslutningskabel (se kapitlet 
”Tillbehör”), trådmatare och strömkälla. 

 Sätt på matningsspänningen till svetsaggregatet. 
 Öppna ventilen på gasflaskan. 
 Justera skyddsgasflödet med gasregulatorn. 
 Kontrollera gasflödet med gasspolningsfunktionen. 
 

Transport och lyft 
 

 

 VARNING 
Fallande maskiner kan orsaka 
personskador och skador på maskinen. 

 
Följ följande anvisningar vid transporter och lyft med 
kran: 
 Enheten innehåller transportanpassade element. 
 Använd lyftutrustning med tillräcklig kapacitet. 
 

 VARNING 
Strömkällan får inte lyftas på något sätt 
 

Underhåll 
 VARNING 

För alla reparationer, modifieringar eller underhåll 
rekommenderar vi att du vänder dig till närmaste 
serviceverkstad eller Lincoln Electric. Reparationer och 
modifieringar som utförts av ej auktoriserad 
serviceverkstad eller personal upphäver tillverkarens 
garanti. 
 
Synliga skador ska rapporteras och åtgärdas 
omedelbart. 
 
Rutinmässigt underhåll (dagligen) 
 Kontrollera isolering och kontakter på svetskablarna 

och nätkabeln. Byt genast ut kabeln om isoleringen 
är skadad på något sätt. 

 Avlägsna svetsstänk från svetsmunstycket. 
Svetsstänk kan försämra avskärmningsgasflödet till 
bågen. 

 Kontrollera svetspistolens skick.  Byt ut den om 
nödvändigt. 

 Kontrollera att kylfläkten fungerar och att den är i gott 
skick. Håll ventilationsöppningarna fria. 

 
Periodiskt underhåll (efter 200 arbetstimmar, dock 
minst en gång per år) 
Gör det rutinmässiga underhållet, samt: 
 Håll maskinen ren. Använd tryckluft (torr luft med lågt 

tryck) för att avlägsna damm från maskinens utsida 
och från insidan. 

 Rengör och dra åt alla svetsanslutningar vid behov. 
 
Underhållsintervallen varierar med maskinens 
arbetsförhållanden. 
 

 VARNING 
Vidrör inte spänningssatta komponenter. 
 

 VARNING 
Innan höljet tas bort måste maskinen stängas av och 
nätkabeln kopplas bort från uttaget. 
 

 VARNING 
Koppla loss maskinen från elnätet före underhåll och 
service. Testa maskinen efter reparation för att 
säkerställa en säker funktion. 
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Kundtjänstpolicy 
Lincoln Electric Company tillverkar och säljer 
högkvalitativ svetsutrustning, förbrukningsartiklar och 
kapningsutrustning. Vi strävar alltid efter att uppfylla våra 
kunders behov och att överträffa deras förväntningar. 
Ibland kan köpare be Lincoln Electric om råd eller 
information om hur man använder våra produkter. Vi 
svarar våra kunder så gott vi kan baserat på den 
information vi har tillgång till vid frågetillfället. Lincoln 
Electric kan inte utfärda några garantier gällande sådana 
råd och åtar sig ingen som helt ansvarsskyldighet 
gällande sådan information eller råd. Vi friskriver oss 
uttryckligen från alla slags garantier, inklusive försäkran 
om lämplighet för en kunds specifika ändamål, när det 
gäller sådan information eller råd. Av praktiska skäl kan 
vi även inte åta oss något ansvar för att uppdatera eller 
korrigera sådan information eller råd när det väl har 
getts, och inte heller skapar, utökar eller förändras någon 
som helst garanti av tillhandahållandet av information 
eller råd när det gäller försäljning av våra produkter. 
Lincoln Electric är en ansvarsfull tillverkare, men val och 
användning av specifika produkter som säljs av Lincoln 
Electric ligger uteslutande inom kundens kontroll och 
ansvar. Många variabler ligger utom Lincoln Electrics 
kontroll påverkar resultaten av tillämpningen av dessa 
typer av tillverkningsmetoder och servicekrav. 
Kan komma att ändras – Denna information är korrekt så 
långt vi har kunnat fastställa vid tiden för tryckning. 
Vänligen gå till www.lincolnelectric.com för eventuell 
uppdaterad information. 
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Felkoder och felsökning 
 
Ett felmeddelande visas i rött i händelse av fel.  
 

 
 
Felkodens nummer visas om du trycker på vredet. 
 
Vid fel blockeras den nya svetssekvensen tills felorsaken 
kvarstår. 
 

 

Efter att felet försvunnit är det möjligt att bekräfta felet 
genom att trycka på vredet. Felmeddelandet 
i bakgrunden blir vitt 
 

 
 
Tabell 2 visar en lista över grundläggande fel som kan 
visas. Kontakta Lincoln Electrics service för att få en 
fullständig lista över felkoder. 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 1 Felkoder 

Felkod Symptom Orsak Rekommenderad åtgärd 

36 
Aggregatet har stängts 
ner på grund av 
överhettning. 

Systemet uppmätte en temperatur 
över gränsen för normal 
systemfunktion. 

 Kontrollera att processen inte överskrider 
intermittensbegränsningen för aggregatet. 

 Kontrollera att luftflödet är fritt omkring 
och genom systemet. 

 Kontrollera att systemet är korrekt 
underhållet, bland annat att damm och 
smuts har avlägsnats från in- och 
utloppsflänsarna. 

 Användargränssnittet visar information 
när maskinen kyls ned. För att fortsätta 
svetsningen, tryck på vänster vred eller 
börja svetsa med brännaren 

37 
Aggregatet har stängts 
ner på grund av 
överhettning. 

Systemet uppmätte en temperatur 
över gränsen för normal 
systemfunktion. 

 Kontrollera att processen inte överskrider 
intermittensbegränsningen för aggregatet. 

 Kontrollera att luftflödet är fritt omkring 
och genom systemet. 

 Kontrollera att systemet är korrekt 
underhållet, bland annat att damm och 
smuts har avlägsnats från in- och 
utloppsflänsarna. 

 Användargränssnittet visar information 
när maskinen kyls ned. För att fortsätta 
svetsa, tryck på vänster vred eller börja 
svetsa med avtryckaren på brännaren. 
Vänta en stund för att låta strömkällan 
svalna 

266 Brännaren är för varm. 
Ingen vätska flödar i 
vattenbrännaren 

 Kontrollera kylvätskenivån och fyll på 
vätska om nivån är för låg. 

 Kontrollera korrekt anslutning av 
kylkretsen. 

 

 VARNING 
Om du av någon anledning inte förstår hur testprocedurerna ska gå till eller inte kan utföra test/reparation på ett säkert sätt, 
kontakta din närmaste Lincoln-auktoriserade fältserviceverkstad innan du fortsätter. 

”Klart” 
innebär att 

det är möjligt 
att starta en 
ny sekvens. 

Felko
d 

Typ av 
fel 
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WEEE 
07/06 

 

Släng inte uttjänt elektrisk utrustning tillsammans med annat avfall! 
Enligt Europadirektiv 2012/19/EC ang. uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) och dess implementering enligt nationella lagar, ska elektrisk utrustning som 
tjänat ut sorteras separat och lämnas till en miljögodkänd återvinningsstation.  Som ägare till utrustningen, 
bör du skaffa information om godkända återvinningssystem från dina lokala myndigheter. 
Genom att följa detta Europadirektiv bidrar du till att skydda miljö och hälsa! 

 

Reservdelar 
12/05 

Instruktion för reservdelslistan 
 Använd inte denna reservdelslista till en maskin vars kodnummer inte finns med. Kontakta Lincoln Electrics 

serviceavdelning om maskinens kodnummer inte finns med på listan. 
 Använd sprängskisserna på monteringssidan och tillhörande reservdelslista för att hitta delar till din maskin. 
 Använd endast delar markerade med ”X” i kolumnen under det rubriknummer som anges på monteringssidan 

(nummer indikerar en ändring i denna utgåva). 

 
Läs först instruktionerna som finns här ovan, och sedan reservdelslistan som har levererats med maskinen, denna 
innehåller en beskrivande bild med reservdelsnummer. 
 

REACh 
11/19 

Kommunikation i enlighet med artikel 33.1 i regelverk (EG) nr. 1907/2006 – REACh. 
Vissa delar inuti denna produkt innehåller: 
Bisfenol A, BPA,   EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
Kadmium,   EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
Bly,    EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
Fenol, 4-nonyl-, grenad,  EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
i mer än 0,1 % v/v i homogena material. Dessa substanser ingår i ”Candidate List of Substances of Very High Concern for 
Authorisation” för REACh. 
Din specifika produkt kan innehålla en eller flera av de listade substanser. 
Instruktioner för säker användning: 
 använd enligt tillverkarens instruktioner och tvätta händerna efter användning 
 förvaras utom räckhåll för barn; får ej placeras i munnen 
 kassera i enlighet med lokala regelverk. 

 

Hitta auktoriserade serviceställen 
09/16 

 Köparen måste kontakta en Lincoln-auktoriserad servicefacilitet (LASF) om en defekt upptäcks Lincolns garantiperiod.  
 Kontakta din lokala Lincoln-säljrepresentant för att få hjälp med att hitta ett auktoriserat serviceställe eller gå till  

www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Elektriskt kopplingsschema 
 
Se reservdelslistan som levereras med maskinen. 
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Tillbehör 
 

TIG PREMIUM-BRÄNNARE LUFT 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-BRÄNNARE VATTEN 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-BRÄNNARE LUFT 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-BRÄNNARE VATTEN 4mt 8mt 

WTT2 18W RL  W000278898 W000278899 

WTT2 18W EB  W000278896 W000278901 

WTT2 20W RL  W000278894 W000278905 

WTT2 20W EB  W000278892 W000278909 

TILLBEHÖR TILL BRÄNNARE   

Horisontell potentiometer WP10529-3  

Vertikal potentiometer WP10529-4  

Upp- och nedknappar WP10529-2  

FJÄRRKONTROLLER 

Manuell fjärrkontroll K10095-1-15M 

Fotfjärrkontroll K870 

ALTERNATIV   

Coolarc 27 K14334-1  

Freezcool (9,6 L kylvätska) W000010167  

Vagn 24 W000355730  

Förlängningssladd 15 m (*) K14148-1  

 
Varning: Om brännarens eller returkablarnas längd ökas mer än tillverkarens angivna maximala längd ökar risken för 
elstötar. 
 
(*) Endast två förlängningssladdar med en max. total längd på 45 m kan användas. 
 
 
 


