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KIITOS! Kiitos, että olet valinnut Lincoln Electric LAATU tuotteita.

Tarkista pakkaus ja tuotteet vaurioiden varalta. Vaateet mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi
jälleenmyyjälle.

Tulevaisuutta varten täytä alla oleva lomake laitteen tunnistusta varten. Mallin, Koodin ja Sarjanumeron voit löytää
konekilvestä.
Mallinimi:
………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Koodi ja Sarjanumero:
………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..
Päiväys ja Ostopaikka:
…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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VAROITUS
Tätä laitetta pitää käyttää koulutuksen saanut henkilökunta. Varmista, että asennus, käyttö, huolto ja korjaus tapahtuvat
koulutettujen henkilöiden toimesta. Lue ja ymmärrä tämä käyttöohje ennen koneen käyttöä. Tämän käyttöohjeen
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman, tai laitteen rikkoutumisen. Lue ja
ymmärrä seuraavat varoitussymbolien selitykset. Lincoln Electric ei ole vastuullinen vahingoista jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta, väärästä ylläpidosta tai epänormaalista käytöstä.
VAROITUS: Tämä symboli tarkoittaa, että ohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen,
kuoleman tai laitevahinkojen välttämiseksi. Suojaa itsesi ja muut vahinkojen ja kuoleman varalta.

LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET: Lue ja ymmärrä tämän käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Kaarihitsaus
voi olla vaarallista. Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja, kuoleman tai laitevahinkoja.
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA: Hitsauslaite kehittää korkean jännitteen. Älä koske puikkoon tai
maattopuristimeen, tai työkappaleeseen kun laite on päällä. Eristä itsesi puikosta, elektrodista ja
maattopuristimesta ja työkappaleesta.
SÄHKÖLAITE: Ennen kuin korjaat tai huollat laitetta, irrota se verkosta. Maadoita laite
paikallistenmääräysten mukaan.

SÄHKÖLAITE: Tarkista säännöllisesti syöttökaapeli ja hitsauskaapelit. Mikäli on eristevikoja, vaihda
kaapelit välittömästi. Älä aseta puikonpidintä suoraan hitsauspöydälle, tai muuhun paikkaan, joka on
kosketuksessa maattopuristimeen, valokaaren välttämiseksi.
SÄHKÖ-, JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Sähkövirran kulkiessa johtimen
läpi, muodostuu sähkö-, ja magneettikenttiä (EMF). EMF kentät voivat häiritä sydämentahdistimia, ja
henkilö jolla on sydämentahdistin pitää neuvotella ensin lääkärinsä kanssa, ennen laitteen käyttöä.
CE YHTEENSOPIVUUS: Tämä laite yhteensopiva EU:n direktiivien kanssa.

KAASUT JA HUURUT VOIVAT OLLA VAARALLISIA: Hitsaus tuottaa terveydelle haitallisia kaasuja
huuruja. Vältä hengittämästä näitä kaasua ja huuruja. Näiden haittojen välttämiseksi on käytettävä
riittävää tuuletusta tai savunpoistoa, jotta kaasut ja huurut eivät joudu hengitykseen.
KAAREN SÄTEILY VOI POLTTAA: Käytä suojalaseja, joissa on riittävä suodatus ja suojalaseja, jotka
suojaavat silmät säteiltä ja roiskeilta. Käytä sopivaa vaatetusta liekin kestävästä materiaalista
suojataksesi itsesi ja avustajasi ihon. Suojaa muu henkilökunta sopivalla ei-palavalla verholla, varoita
heitä katsomasta kaareen ja altistumasta kaarisäteilylle.
HITSAUSKIPINÄT VOIVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN: Siirrä kaikki palonarat
materiaali hitsausalueelta ja pidä sammutin lähellä. Roiskeet voivat lentää pienistä aukoista
lähialueelle. Älä hitsaa säiliöitä, tynnyreitä tms, ennen kuin on tehty ennakoivat toimenpiteet, ettei
läsnä ole räjähdysvaarallista tai myrkyllistä kaasua. Älä koskaan käytä laitetta, kun läsnä on syttyvää
kaasua tai nestettä.
HITSATUT KAPPALEET VOIVAT POLTTAA: Hitsaus tuottaa paljon lämpöä. Pinnat ja materiaalit
työalueella tai kosketuksissa kappaleeseen voivat palaa. Käytä hanskoja tai pihtejä siirtäessäsi tai
koskettaessasi työkappaletta.
TURVAMERKKI: Tämä laite soveltuu hitsausvirtalähteeksi ympäristöön, jossa on lisääntynyt
sähköiskun vaara.
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KAASUPULLO VOI RÄJÄHTÄÄ, JOS SE VAURIOITUU: Käytä vain kaasupulloja, jotka sisältävät
menetelmälle soveltuvaa suojakaasua. Pidä pullo pystyssä ja ketjulla varmistettuna telineessä. Älä
siirrä kaasupulloa hattu irrotettuna. Älä anna puikonpitimen, maattopuristimen, eikä minkään
muunkaan osan, jossa on sähkö, koskettaa pulloa. Kaasupullot pitää sijoittaa siten, ettei niille
tapahdu vahinkoa, tai ettei niihin kohdistu hitsauslämpöä tai roiskeita.
MELUA ESIINTYY HITSATTAESSA JA VOI OLLA HAITALLISTA: Hitsauskaari aiheuttaa voimakasta
melua tasoltaan 85dB 8-tuntia päivässä viikkotasolla. Hitsauskoneen käyttäjän on käytettävä
soveltuvia kuulosuojaimia /lisäys No. 2 for the Decree of the Secretary of Labor and Social Policy
from 17.06 1998 – Dz.U. No. 79 pos. 513/. Asetuksen mukaan ( Decree the Secretary of Health and
Social Welfare from 09.07.1996 /Dz.U. No. 68 pos. 194/), työntekijöiden on käytävä
lääkärintarkastuksessa ja mittauksissa terveydelle vaarallisten tekijöiden selvittämiseksi.
LIIKKUVAT OSAT OVAT VAARALLISIA: Koneessa on liikkuvia mekaanisia osia, jotka voivat
aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Pidä kädet, keho ja vaatetus pois noiden osien ulottuvilta konetta
käynnistettäessä, käytettäessä ja huollettaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet
Lue koko tämä kappale ennen koneen asennusta tai
käyttöä.

Kuormitussuhde ja ylikuumeneminen

POWER WAVE® C300 CE:n kuormitettavuus on 250A 26.5V @ 100% . Sitä voi kuormittaa 300A – 29V @
40%.

Sijoitus ja ympäristö
®

POWER WAVE C300CE toimii ankarissa
ympäristöolosuhteissa. Silti, on tärkeää, että
noudatetaan yksinkertaisia ohjeita pitkän käyttöiän ja
luotettavan toiminnan takaamiseksi.

Kone on sijoitettava siten, että puhtaan ilman vapaa
kierto on mahdollinen sisään koneen takaosasta ja
ulos sivuilta ja pohjasta.

Koneen sisälle joutuva lika ja pöly on pidettävä
minimissään. Ilmansuodattimien pito ilman
sisääntuloaukoissa ei ole suositeltavaa, koska se
voi estää normaalin ilmavirtauksen. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
korkeita lämpötiloja ja johtaa harmillisiin katkoksiin.

Pidä kone kuivana. Suojaa sateelta ja lumelta. Älä
sijoita konetta kostealle alustalle tai lammikkoon.
®
Älä sijoita POWER WAVE C300 CE palavan alustan
päälle. Jos palava alusta on suoraan kiinteästi
asennetun sähkölaitteen alla, alusta on peitettävä
vähintään 1.6mm paksulla teräslevyllä, jonka on
ulotuttava vähintään150mm laitteen ulkopuolelle
kaikilta sivuilta.

Kuormitussuhde perustuu kymmenen minuutin jaksoon.
40%:in kuormitussuhde perustuu 6 minuutin hitsaukseen
ja 4 minuutin taukoon 10-minuutin jaksossa.
Esimerkki: 40%:n kuormitussuhde:

Hitsausta 4 minuuttia.

Minuuttia

Nosto

Työn valmistelu

VAROITUS
KAATUVA LAITE voi aiheuttaa vamman.
Nosta vain riittävän nostokapasiteetin
laitteella.

Varmista vakaus nostossa.

Älä käytä konetta ripustettuna.

Syöttö ja maadoitus
omaavalla

tai vähennä
kuormitussuhdetta

VAROITUS
Vain pätevöitynyt sähköasentaja saa liittää POWER
®
WAVE C300 CE:n verkkoon. Liitäntä pitää tehdä
paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukaan ja
liitäntädiagrammin mukaan liitäntäluukun sisäpuolella.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vamman
tai kuoleman.

Molempia kädensijoja pitää käyttää nostettaessa
®
POWER WAVE C300 CE:ta. Nosturia tai muuta laitetta
käytettäessä, nostoliina pitää olla kiinnitetty molempiin
®
kädensijoihin. Älä nosta POWER WAVE C300 CE:ta
varusteet kiinnitettynä.

Koneen maadoitus
Koneen kuori pitää maadoittaa. Maadoitusterminaali on
merkitty maadoitussymbolilla lähellä liitäntäblokia.
Tutustu paikallisissn ja kansallisiin määräyksiin oikean
maadoituksen tekemiseksi.

Pinoaminen

POWER WAVE® C300 CE:ta ei vo pinota.

Suurtaajuussuojaus

Kallistusn

®

POWER WAVE C300 CE:n EMC luokitus on teollisuus,
tiede ja lääke (ISM) ryhmä 2, luokka A. POWER
®
WAVE C300 CE on vain teollisuuskäyttöön (katso

Aseta kone turvalliselle tasaiselle alustalle tai
suositellulle kärrylle. Kone voi kaatua, jos tätä ohjetta ei
noudateta.
Suomi

Taukoa 6 minuuttia.
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Elektromagneettinen yhteensopivuus EMC
turvallisuus kappale).

Painevarren säätö
Painevarsi kohdistaa voiman syöttöpyörien kautta.
Oikea säätö antaa parhaan hitsaustuloksen.

Sijoita POWER WAVE® C300 CE kauas radio –
ohjatuista laitteista. POWER WAVE® C300 CE:n
normaali toiminta voi vakavasti vahingoittaa RF
ohjattujen laitteiden toimintaa, mistä seurauksena voi
olla vammoja tai vahinkoja laitteelle.

Säädä paine seuraavasti (katso kuva 2):

Alumiini langat:

Täytelangat:

Teräs ruostumattomat langat:

Syöttöliitäntä






4.6m syöttökaapeli toimitetaan koneen mukana
kiinnitettynä siihen.
Yksivaiheliitäntä - ei mahdollista.
Kolmevaiheliitäntä - Liitä vihreä/keltainen johto
suojamaahan kansallisten määräysten mukaan.
Liitä harmaa, ruskea ja musta johto vaiheisiin.
POWER WAVE® C300 CE kytkeytyy
automaattisesti eri jännitteisiin.
Mitään jänniteasetuksia ei tarvita.

VAROITUS
®
POWER WAVE C300 CE ON/OFF kytkin ei ole
tarkoitettu kytkemään laitetta jännitteettömäksi huollon
ajaksi.

Kuva 2

Syöttöjohdon vaihto

Käyttö – yleistä

Jos syöttökaapeli vahingoittuu tai pitää vaihtaa,
liitäntäbloki sijaitsee panelin takana lankakelan alla.

Jännite päälle sekvenssi

Kun POWER WAVE® C300 CE kytketään päälle, voi
kestää 30 sekuntia ennenkuin koneella voi hitsata. Tänä
aikana käyttöliittymä ei toimi.

VAROITUS
KYTKE AINA POWER WAVE MAADOITUSPISTE
(SIJAITSEE PANELIN TAKANA) SOVELTUVAAN
MAADOITUSPISTEESEEN.

Tuotekuvaus

Asiakkaan täytyy hankkia suojakaasupullo,
paineenalennusventtiili ja säädin.
Liitä suojkaasuletku kaasupullosta 5/8-18
naarasliittimeen koneen takapanelissa.

POWER WAVE® C300 CE tarjoaa seuraavat
ominaisuudet:

MAKSIMI PAINE ON 6.9 BAR.




Lankarullien ja langanohjaimien asennus
1.
2.
3.
4.

®

POWER WAVE C300 CE on tehojas moniprosessikone, jossa on MIG/MAG, täytelanka, puikko, DC TIG, ja
pulssaus mahdollisuus. Se tarjoaa ensiluokkaisen
suorituskyvyn erikoisalueilla, kuten alumiini, ruostumaton
ja nikkeli, silloin kun koko ja paino ovat tärkeitä.

Suojakaasuliitäntä



1-3
3-4
4-6

Kytke koneesta jännite pois päältä.
Vapauta painevarsi.
Poista ulommainen langanohjain kääntämällä
pyällettyä peukalopyörää vastapäivään niiden
irroittamiseksi syöttölevystä.
Pyöritä kolmiomaista lukitusta ja irroita syöttöpyörät
(katso kuva 1).










Teho - 300A @ 40%, 250A @ 100%.
Monijännite ilman uudelleenkytkentää - 208-575V,
50-60 Hz syöttö, 3 vaihe.
< 95% tehokerroin– optimoi tehon käytön.
Koviin olosuhteisiin - IP23 suojausluokitus.
Ethernet liitettävyys – sallii yhteyden Power Wave
ohjelmatyökaluihin.
Verkkojännitekompensointi.
ArcLink® liitäntä.
Elektroninen ylijännitesuojaus.
Syöttöjännitesuojaus.
F.A.N. (tuuletin tarpeen mukaan). Tuuletin toimii
kun virta kulkee 15 sekuntia sytytyksen jälkeen ja
jatkaa toimintaa 5 minuuttia lopettamisen jälkeen.

Seuraavat toiminnat ovat tuettuja:
Avattu asento



Lukittu asento
Kuva 1

5.
6.
7.
8.
9.





Irroita sisempi langanohjain.
Asenna uusi langanohjain, urapuoli ulospäin,
kahden lukitusnastan päälle syöttölevyssä.
Asenna syöttörulla ja lukitse kolmiomaisella
lukituksella.
Asenna ulompi langanohjain nastojen avulla ja
kiristämällä pyälletyt peukalopyorät.
Sulje painevarsi ja säädä paine sopivaksi.

Suomi

Työntö - veto(12-nap.) liitäntä- Panther™ja
Cougar™.
Jalkasäädin ja käsikaukosäädin.
Standardi MIG liipaisinliitäntä.
Vesijäähdytin CoolArc 50.

VAROITUS
®
POWER WAVE C300 CE konetta
jäätyneiden putkien sulatukseen.
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ei suositella
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Laiterajoitukset





Takaosan liittimet

Maksimi kelakoko on halkaisijaltaan 305mm.
Maksimi kelapaino on 20kg.
Lankahitsausmenetelmät ovat rajoittuneet vain
positiiviseen napaisuuteen.
Ei toimi yksivaiheliitännässä.

Etupanelin säätimet
Kaikki säätimet on sijoitettu Power Waven etupaneeliin.

Kuva 3

Kuva 4

1.

Vasen näyttö - Näyttää langansyöttönopeuden tai
virran.

1.

Ethernet liitin

2.

Vasen nuppi - Säätää vasemman näytön arvoa.

2.

Verkkokaapeli

3.

Päänäyttö - Näyttää yksityiskohtaisen hitsaus- ja
diagnostiikkainformaation.

3.

Kaasuliitin

4.

Automaattisulake

4.

Vasen nappi - Muuttaa päänäyttöä näyttääkseen
hitsausmoodin, induktanssin, tai UltimArc™
kontrollin tai muistit.

5.

Jäähdytinliitännät

5.

On/Off kytkin - kytkee jännitteen Power Wave
C300CE:een.

6.

“+” Lähtönapa - positiivinen puikkonapa.

7.

“-”Lähtönapa - negatiivinen puikkonapa.

8.

Oikea näyttö - Näyttää jännitteen tai trimmin.

9.

Oikea nuppi - Säätää oikean näytön arvoa.

Sisäiset säädöt

10. Lämpövalo - Osoittaa, kun koneessa on lämpövika.
11. Set-Up – Syttyneenä, kun kone on setup moodissa.
12. Oikea nappi - Muuttaa päänäyttöä, kaaristarttiin,
kaaren lopetukseen ja liipaisinvaihtoehtoihin.
13. PÄÄNUPPI - Muuttaa arvoja päänäytössä.

Kuva 5

14. 12-nap. liitin - Liitin ristikytkinpistoolille työntö –
veto pistooleille, kaukosäätimille.

Suomi

4

1.

Kelajarru

2.

Painevarsi

3.

Kylmäsyöttö / kaasukokeilukytkin
Suomi

Perustoiminta

Hitsausmoodien määrittely
Ei-synergiset hitsausmoodit


Ei-synergisessä hitsausmoodissa hitsaajan pitää
asettaa hitsausarvot käsin.

Synergiset hitsausmoodit


Synerginen hitsausmoodi tarjoaa yksinkertaisen
yksinuppisäädön. Kone valitsee oikean jännitteen ja
virran perustuen hitsaajan asettamaan
langansyötttönopeuteen.

CC PUIKKOMOODI
Prosessi
Puikko pehmeä (7018)
Puikko kova (6010)
Puikko putki

Perus hitsausohjaus hitsausmoodi
Valitsemalla hitsausmoodi määritetään Power Wave
virtalähteen hitsausominaisuudet. Hitsausmoodit
kehitetään yhdessä hitsauslangan, halkaisijan ja
suojakaasun avulla. Täydellisemmän kuvauksen Power
Wave koneeseen tehtaalla ohjelmoiduista
hitsausmoodeista, katso Weld Set Reference Guide joka
toimitetaan koneen mukana tai nettisisvua
www.powerwavesoftware.com.

Moodi
1
2
4

Ei-synerginen MIG/MAG ja täytelanka
hitsaus
Ei-synergicset moodit, langansyöttöohjaus on
samanlainen kuin perinteisellä vakiojännitevirtalähteellä,
jossa langansyöttönopeus ja jännite ovat riippumattomia
säätöjä. Siksi, säilyttääkseen kaariominaisuudet,
käyttäjän on säädettävä kaarijännitettä
kompensoidakseen langansyöttönopeuteen tehdyt
muutokset.

Langansyöttönopeus (WFS)
Synergisissä hitsausmoodeissa (synerginen CV,
GMAW-P), langansyyöttönopeus on määräävä
ohjausparametri. Käyttäjä säätää
langansyöttönopeuden lankahalkaisijan,
tunkeumavaatimusten, lämmöntuonnin jne. mukaan.
Power Wave käyttää sitten langansyöttöasetusta
jännitteen ja virran säätöön Power Waveen syötetyn
ohjelman mukaan. Ei-synergisessä moodissa,
langansyöttönopeus toimii kuten perinteisessä
virtalähteessä, missä langansyöttönopeus ja jännite ovat
riippumattomia säätöjä. Siksi oikeiden
kaariominaisuuksien saamiseksi, käyttäjän on
säädettävä jännite kompensoidakseen muutokset, joita
on tehty langansyöttönopeuteen.

UltimArc™ Control, säätää aaltomuodon induktanssia.
UltimArc™ Control säätö on samanlainen kuin “pinch”
funktio joka on kääntäen verrannollinen induktanssiin.
Siksi, lisäämällä UltimArc™ säätöä suuremmaksi kuin
0.0 on tuloksena kovempi kaari (enemmän roiskeita) ja
pienentämälläUltimArc™ säätöä alle 0.0:n tuottaa
pehmeämmän kaaren (vähemmän roiskeita).

Perustoiminta

Virta (Amps)
Vakiovirtamoodeilla, tämä ohjaus säätää hitsausvirtaa.

Jännite (Volts)
Vakiojännitemoodeilla, tämä ohjaus säätää
hitsausjännitettä.

HITSAUSMOODI
Prosessi
GMAW, STANDARDI CV
GMAW, POWER MOODI
FCAW, (SS) STANDARDI CV
FCAW, (GS) STANDARDI CV

Trim
Pulssi synergisissä hitsausmoodeissa, Trim asetus
säätää kaaripituutta. Trim on säädettävissä 0.50 - 1.50.
1.00 on perusasetus ja hyvä aloituspiste useimmissa
tapauksissa

MIG/MAG synerginen hitsausmoodi

Induktanssi ja UltimArcTM säätö

Synergisissä hitsausmoodeissa, langansyöttönopeus on
määräävä hitsausparametri. Jokaiselle
langansyöttönopeudelle on koneeseen tehtaalla
ohjelmoitu vastaava jännite. Käyttäjä säätää
langansyöttönopeuden materiaalipaksuuden,
lankapaksuuden, tunkeuman jne. mukaan. Power Wave
käyttää sitten sitä asettaakseen sopivan jännitteen.
Valittu jännite on alkuasetus, jota käyttäjä voi säätää
suuremmaksi tai pienemmäksi työn tai tottumustensa
mukaan.

TM

UltimArc säätö sallii käyttäjän muuttaa
kaariominaisuuksia “pehmeästä” “kovaan”. UltimArc™x
on säädettävissä –10.0 - +10.0 ja perussäätö on 0.0.

Puikkohitsaus
Puikkohitsausta käytetään usein ulkoilmakonstruktioissa,
putkihitsauksissa ja korjaushitsauksissa. POWER
WAVE® C300 CE käyttää virransäätöä, lähtöohjausta ja
Arc Forcea puikkohitsauksessa.
Puikkohitsauksessa langasnsyöttö ei ole toiminnassa.

Suomi

Moodi
5
40
6
7

UltimArc™ Control, säätää alltomuodon induktanssia.
UltimArc™ Control säätö on samanlainen kuin “pinch”
funktio joka on kääntäen verrannollinen induktanssiin.
Siksi, lisäämällä UltimArc™ säätöä suuremmaksi kuin
0.0 on tuloksena kovempi kaari (enemmän roiskeita)
5
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pienentämällä UltimArc™ säätöä alle 0.0:n tuottaa
pehmeämmän kaaren (vähemmän roiskeita).

UltimArc™ Control

Synergiset CV ohjelmat antavat ihanteellisen jännitteen
joka soveltuu parhaiten useimpiin proseduureihin. Käytä
tätä jännitesäätöä aloituspisteenä ja säädä tarpeen ja
henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

UltimArc™ Control säätää kaaren fokusta tai muotoa.
UltimArc™ Control säätöalue on -10.0 - +10.0 ja
perusasetus on 0.0. Lisäämällä säätöä lisääntyy
pulssitaajuus ja taustavirta ja samalla huippuvirta
pienenee.

Kun jännitenuppia käännetään, näyttö esittää ylä- tai
alapalkin ilmoittaen onko jännite yli tai alle ihanteellisen
arvon.


Asetettu jännite on yli
ihanteellisen arvon (yläpalkki
näkyvissä).



Asetettu jännite on
ihanteellinen arvo (ei palkkia
näkyvissä).



Asetettu jännite on alle
ihanteellisen arvon
(alapalkki näkyvissä).

Tuloksena on tiukka, jäykkä kaari, jota käytetään levyjen
suurnopeushitsauksessa. Vähentämällä kaarikontrollia
pulssitaajuus ja taustavirta pienenevät, kun taas
huippuvirta kasvaa. Tämä aiheuttaa peh-meämmän
kaaren ja hyvät asentohitsausominaisuudet.

Ultimate™
Control –10.0
Pieni taajuus
Leveä

Perustoiminta

Ultimate™
Control OFF
Keskink. taajuus ja
leveys

Ultimate™
Control +10.0
Suuri taajuus
Fokusoitu

Kuva 7
Power Wave käyttää adaptiivista ohjausta
kompensoidakseen muutoksia vapaalankapituudessa
(etäisyys kosketussuuttimesta työkappaleeseen)
hitsauksen aikana. Power Wave:n aaltomuodot on
optimoitu 1,6 - 1,9mm vapaalankapituudelle riippuen
lankatyypistä tai langansyöttönopeudesta.

HITSAUSMOODI
Lanka
Teräs
Teräs
Ruostumaton
Ruostumaton
Alumiini AlSi
Alumiini AlMg
Metallitäyte
Täytelanka
Täytelanka

Kaasu
CO2
ArMIX
ArCO2
Ar/He/CO2
Ar
Ar
ArMIX
CO2
ArMIX

Halkaisija
0,8 0,9 1,0 1,2
93
94
61
63
-

14
15
29
-

10
11
31
33
151
-

Adaptiivinen ohjaus toimii vapaalankapituudella noin
1,27 - 3,1mm. Pienillä tai suurilla
langansyöttönopeuksilla adaptiivinen alue voi olla
pienempi, johtuen hitsausprosessin fysikaalisista
rajoituksista.

20
21
41
43
71
75
81
90
91

Teräs ja ruostumaton GMAW-P (pulssi
MIG) hitsaus
Perustoiminta

Teräs ja ruostumaton synerginen
GMAW-P (pulssi MIG)
Pulssihitsausmoodit ovat synergisiä;
langansyöttönopeus on määräävä ohjausparametri. Kun
langansyöttönopeus on säädetty, virtalähde säätää
aaltomuotoparametrit niin, että saadaan hyvät
hitsausominaisuudet. Trimmiä käytetään toisio säätönä
muuttamaan kaaripituutta materiaaliominaisuuksien tai
henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. (katso kuva 6).

Trim .50
Kaaripituus
Lyhyt

Suomi

Trim 1.00
Kaaripituus
Keskipitkä
Kuva 6

HITSAUSMOODI
Kaasu

Halkaisija
0,8 0,9 1,0 1,2 1,4

Teräs (kova)

ArMIX

95

16

12

22

-

Teräs (Rapid Arc)
Teräs (pysty alh ylös)
Ruostumaton

ArMIX
ArMIX
ArCO2

66

17
-

13
36

18
32
46

-

Ruostumaton
Ruostumaton (pysty
alh ylös)
Metallitäyte
Ni seos

Ar/He/CO2

64

-

34

44

-

ArCO2

-

-

-

48

-

ArMIX
70Ar/30He

-

-

82
170 175

84
-

Ar
ArHe

-

-

192
195 196

-

Lanka

Trim 1.50
Kaaripituus
Pitkä

Si pronssi
Kupari

6
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Alumiini synerginen GMAW-P (pulssi
MIG) ja GMAW-P (Pulse on Pulse)
hitsaus

Talletus muistiin
Tallentaaksesi nykyiset koneasetukset valittuun
muistipaikkaan, paina ja pidä painettuna keskinappia
2 sekuntia. 2 sekunnin kuluttua, näyttö näyttää
“Memory # Save Memory” jolloin keskinappi pitää
päästää. Kun talletus on tehty, tulee tästä esiin ilmoitus.

Pulse-on-Pulse hitsaus
Power Wave järjestelmä tarjoaa sekä perinteisen
pulssin, että Pulse-on-Pulse™. Pulse-on-Pulse
(GMAW-PP) on erityinen pulssimuoto
alumiinihitsaukseen. Käytä sitä "stacked dime" ulkonäön
saamiseksi hitsiin, kuten TIG hitsauksessa (katso kuva
8).

Käytössä on kahdeksan muistipaikkaa.
1.

Paina vasenta nappian kunnes muisti LED ‘M’
syttyy.

2.

Pyöritä keskinuppia halutun muistipaikan
saamiseksi.
Paina ja pidä painettuna keskinuppia 2 sekunnin
ajan. Aktiivinen proseduuri tallentuu valittuun
muistipaikkaan.

Kuva 8
Pulssitaajuus on säädettävissä. Muuttamalla
aaltomuodon taajuuden modulointia (tai kaarikontrollia)
muuttuu aaltoilutaajuus. Suurempia nopeuksia
saatetaan saada käyttämällä taajuusmodulaation
suurempia arvoja.

Alumiini GMAW-P (Pulsed MIG) ja
GMAW-PP (Pulse on Pulse) hitsaus
Perustoiminta

3.

Muistista haku
Halutun muistipaikan hakemiseksi, paina ja pidä
painettuna keskinuppia (1 sekunnin). Tämän jälkeen
tulee ilmoitus, että muistista haku on suoritettu. Muisti
LED jää syttyneeksi ja voit hakea toisen muistisisällön,
mikäli on tarpeen.

HITSAUSMOODI
Lanka

Kaasu

Alumiini AlSi Pulssi
Alumiini AlSi P-P
Alumiini AlMg Pulssi
Alumiini AlMg P-P

Ar
Ar
Ar
Ar

1,0
98
152
101

Halkaisija
1,2
1,6
72
99
76
102

74
78
103

1.

Paina vasenta painonappia kunnes muisti LED
syttyy.

2.
3.

Pyöritä keskinuppia halutun muistipaikan kohdalle.
Paina ja pidä painettuna keskinuppia 1 sekunnin
ajan. Valittu muistipaikka on nyt aktiivinen.

GTAW (TIG) hitsaus
®

POWER WAVE C300 CE on erinomainen
(kosketusaloitus) TIG hitsauksessa, polttimessa on
integroitu venttiili.

Perustoiminta

TIG MOODI
Prosessi
TIG Lift
TIG Lift Pulssi
Suomi

Moodi
3
8

7
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Rajojen asetus:

Rajat
Rajat sallivat hitsaajan säätää proseduuria vain
määrätyissä rajoissa.

1.

Pyöritä keskinuppia valitaksesi parametrin
(langanshyöttönopeus, jännite, Trim).

2.

Paina vasenta painonappia valitaksesi asetettavan
rajan (Korkea, nimellinen, matala). Valittu arvo
vilkkuu.
Kun kaikki rajat on asetettu, paina ja pidä painettuna
1 sekunnin ajan, ja sitten vapauta keskinuppi
hyväksyäksesi muutokset.

Jokaisella käyttäjämuistilla on eri rajat. Esimerkiksi ,
muistilla 1 voi olla asetettu raja langansyötölle 5- 6
m/min ja muistilla 2 voi olla langansyöttöraja 7 – 7,9
m/min, kun taas muistilla 3 ei ole
langansyöttönopeusrajoja.
Parametrit on pakotettu konerajoihin. Jos muistirajat on
enabloitu, parametri vilkkuu, milloin yritetään ylittää rajaarvo. Parametri ei vilku, jos yritetään ylittää koneraja
Järjestelmän konerajat ovat:
Parametri
Alue
Hitsausmoodi
Langansyöttönopeus
ja lanka
Hitsausmoodi
Jännite
riippuva
Trim
0.50 - 1.50
UltimArc™ Control

-10.0 - 10.0

Yksikkö
in/min
Voltti
--Hitsausmoo
di riippuva

3.

Rajat voidaan asettaa:




Langansyöttönopeus/Virta
Jännite/Trim
TM
UltimArc Control

Hitsausmoodeja ei voi valita Limits Setup menusta, ja
moodi pitää olla valittuna ja talletettuna muistiin ennen
menoa Limits Setup menuun.

Rajojen aktivointi SetUp menussa:
1.

Paina vasenta painonappia kunnes muisti LED 'M'
syttyy.

4.

Paina vasenta nuppia vahvistaaksesi muutokset (tai
paina oikeaa nuppia hylätäksesi).

Hitsaus moodi etsintä
Hitsausmoodivalinta funktio sallii erityisen moodin
valinnan, perustuen prosessiin, lankatyyppiin ja
halkaisijaan.
1.

2.
3.

Paina vasenta nuppia kunnes Weld Mode LED
syttyy.

Pyöritä keskinuppia valitaksesi muistipaikan.
Paina ja pidä painettuna keskinuppia 5 sekuntia.
Asetusrajat menu on nyt aktiivinen.

Suomi
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2.
3.
4.

yleensä tarvitsee asettaa vain asennuksen yhteydessä.
Arvot on ryhmitelty seuraavasti:

P.1 -P.79 ei - turvatut parametrit (aina säädettäviä).

P.79 - P.199 diagnostiikka parametrit (vain luku).

P.501 - P.599 turvatut parametrit (pääsy vain Power
Wave Managerin kautta).

Paina ja pidä keskinuppia painettuna 1sekunnin
ajan ja sitten vapauta. Weld Mode search menu
(hitsausmoodi valinta menu) on nyt aktiivinen.
Pyöritä keskinuppia mennäksesi haluttuun
prosessiin.
Paina oikeaa painonappia valitaksesi halutun
prosessin. Jos on tarpeen, toista kohdat,3 ja 4
valitaksesi lankatyypin, halkaisijan ja lopullisen
valinnan.

Pääsemiseksi asetusmenuun, paina oikeata ja vasenta
nappia MSP4 paneelissa samanaikaisesti. Huomaa että
asetusmenuun ei päästä hitsauksen aikana, tai jos on
virhe (tilaled ei ole vakaa vihreä). Muuta vilkkuvan
parametrin arvoa pyörittämällä asetusnuppia.

2-askel 4-askel – liipaisin toiminta
2-askel - 4-askel kytkin muuttaa pistoolin liipaisin
toimintaa2-askel liipaisin toimintakytkin kytkee virran
päälle ja pois. 4-askel liipaisintoiminta pitää sisällään
'liipaisin lukituksen” ja antaa mahdollisuuden säätää
aikaa kaaren aloituksessa ja kraateritoiminnassa.

Parametrin muuttamisen jälkeen on välttämätöntä
painaa oikeanpuoleista nappia uuden asetuksen
tallentamiseksi. Painamalla vasenta nappia tehty
muutos hylätään. Poistuaksesi asetusmenusta milloin
vain, paina oikeaa ja vasenta nappia MSP4 panelissa
samanaikaisesti. Vaihtoehtoisesti, 1 minuutin
toimettomuus aiheuttaa poistumisen asetusmenusta.

Paina oikeaa nuppia etupanelissa vaihtaaksesi 2-askel
ja 4-askel toiminnan välillä.

Lista ei – turvatuista parametreistä

2-askel, 4-askel liipaisintoiminnalla ei ole vaikutusta
puikkohitsauksessa.

P.0
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.14
P.16
P.17
P.20
P.22
P.25
P.26

2-askel liipaisin
2-askel liipaisin on yleisin. Kun poltinliipaisinta
painetaan, hitsausjärjestelmä (virtalähde ja
langansyöttölaite) menee kaaren aloitussekvenssiin ja
päähitsausparametreihin. Hitsausjärjestelmä jatkaa
hitsausta niin kauan kuin liipaisin on painettuna. Kun
liipaisin vapautetaan, hitsausjärjestelmä menee
lopetussekvenssiin.

Poistu asetusmenusta
Langansyöttönopeus yksiköt
Kaari näyttömoodi
Näytä energia
Kutsu muistia liipaisimella
Proseduurin vaihto metodi
Sakkauskerroin säätö
Gun Offset säätö
TIG kaasuohjaus
Kraateri viive
Resetoi lisäaine paino
Työntö-veto pistooli nupin toiminta
Kaukosäätö l
Näytä Trim voltti optiona
Kaari aloitus/hukka virheaika
Joystick konfiguraatio
Näytä muisti Led

Lista diagnostiikka parametreistä

4- askel liipaisin

P.80
P.82
P.99
P.100
P.101
P.102
P.103
P.104
P.105
P.106
P.107

4-askel liipaisin antaa hitsaajalle lisäohjaus
mahdollisuuden hitsaussekvenssissä. 4-askel liipaisin
mahdollistaa hitsaajalle valita kaarialoitusajan,
hitsauksen ja kaaren lopetusajan. Se voidaan asettaa
toimimaan myös liipaisinlukituksena.

Kylmäsyöttö/kaasukytkin kytkin
Kylmäsyöttö ja kaasukokeilu on
yhdistetty yhteen jousikuormitettuun
keskiasentokytkimeen.
Kylmäsyötön aktivoimiseksi, pidä kytkin
ylä - asennossa. Langansyöttölaite
syöttää lankaa, mutta virtalähde eikä
kaasuventtilli eivät toimi. Säädä
langansyöttönopeus pyörittämällä langansyöttö
säätönuppia. Kylmäsyöttö on hyödyllinen syötettäessä
lankaa pistoolin läpi.

Tunto napeista
Jännite tunnistus näyttö
Näytä testimoodit?
Näytä diagnostiikka
Näytä tapahtumalokit
Näytä kohtalokkaat lokit
Näytä ohjelma versio info
Näytä hardware versio Info
Näytä hitsausohjelma versio info
Näytä Ethernet IP osoite
Näytä virtalähde protokolla

Lista turvatuista parametreistä, joihin on pääsy
vain Power Wave Managerin kautta
P.500
P.501
P.502
P.503
P.504
P.505
P.506
P.509

Pidä kytkintä ala- asennossa aktivoidaksesi
kaasukokeilun ja suojakaasu alkaa virrata.

Asetus ominaisuudet menu

Näytä Lockout parametrit
Enkooderi Lockout
Muisti muutos Lockout
Muisti nappi pois päältä
Moodi valinta paneli lukko
Asetus menu lukko
Aseta käyttäjäinterface salasana
UI isäntä Lockout

Asetusmenu mahdollistaa pääsyn
asetuskonfiguraatioon. Tallennettuna
asetuskonfiguraatio on käyttäjäparametrejä, jotka
Suomi
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Yksityiskoht. kuvaus asetus ohjelmista
Ei-turvatut parametrit
P.0

P.6
Työntöveto pistooli, sakkauskerroin säätö
Sakkauskerroin ohjaa työntömoottorin momenttia kun
käytetään työntövetopistoolia. Langansyöttölaite on
tehdasasetettu niin ettei lanka pysähdy ellei
langansyötölle tule suurta vastusta. Sakkauskerrointa
voidaan pienentää, jolloin lanka pysähtyy helpommin ja
mahdollisesti estää lankasotkujen syntyminen.
Kuitenkin, pieni sakkauskerroin voi aiheuttaa moottorin
pysähtymisen hitsauksen aikana, mikä aiheuttaa langan
kiinipalamisen suuttimeen. Jos lankasotkuja syntyy,
tarkista muut syöttöongelmat ennen sakkauskertoimen
säätämistä. Oletusarvo sakkauskertoimelle on 75, ja
alue on 5 - 100. Sakkauskertoimen muuttaminen:

Käytä VOLTS/TRIM nuppia säätääksesi
sakkauskerrointa. Sakkauskertoimen lisääminen
nostaa moottorin momenttia ja vähentäminen
pienentää moottorin momenttia. Älä lisää
sakkauskerrointa enemmän kuin on tarpeen. Suuri
sakkauskerroin voi lisätä lankasotkujen määrää ja
pieni sakkauskerroin voi aiheuttaa langan palamista
suuttimeen.

Paina oikeaa nappia tallettaaksesi uuden
asetuksen.

Paina vasenta nappia poistuaksesi
asetusmenusta.

P.1
Langansyöttöyksiköt

Metric = m/min syöttönopeusyksikkö

English = in/min syöttönopeusyksikkö (oletus)
P.2
KAARI näyttötapa

Amps = Vasen näyttö näyttää virran hitsauksen
aikana. (oletus)

WFS = Vasen näyttö näyttää langansyöttönopeuden
hitsauksen aikana.
P.3
Näytä energia
P.3 valitsee näytetäänkö vai ei energia MSP4:llä
hitsauksen aikana. Kokonaisenergia edellisestä
hitsauksesta säilyy MSP4 näytöllä kunnes uusi hitsaus
aloitetaan tai käyttäjäliittymä ohjaus on muutettu. P.3
näytetään listassa, jos virtalähde pystyy laskemaan
energian (virtalähteen ohjelman päivitys voi olla
tarpeen). Kun P.3 = No, energiaa ei näytetä (oletus).
Kun P.3 = Yes, energia näytetään.
P.4
Liipaisinmuistin kutsu

Enable = Muistien 2 – 6 valinta nopeilla liipaisin
pulsseilla on käytössä, kun lisävaruste
kaksoisproseduuri / muistipaneli on asennettu.
Muistin kutsu poltinliipaisimella tapahtuu nopeasti
painamalla ja vapauttamalla liipaisin muistinumeron
osoittaman määrän. Esimerkiksi muistin 3 kutsu
tapahtuu painamalla ja vapauttamalla nopeasti
liipaisin 3 kertaa. Liipaisinmuistia voidaan kutsua
vain, kun järjestelmä ei hitsaa.

Disable = Muistivalinta voidaan suorittaa vain
lisävarusteesta kaksoisproseduuri / muistipanelista
(oletus).

P.7
Työntö vetopistooli, pistooli siirron säätö
Työntövetopistoolin siirron kalibrointi säätää
vetomoottorin langansyöttöä. Proseduuri pitäisi tehdä
vain silloin kun muut mahdolliset korjaukset eivät
ratkaise syöttöongelmia. Kierroslukumittari tarvitaan
vetomoottorin siirron kalibrointiin. Kalibrointiproseduurin
suorittaminen:

Vapauta painovarsi molemmista työntö ja
vetomoottoriyksiköistä.

Aseta langansyöttönopeus 200 rpm.

Irroita lanka vetolaitteesta.

Pidä kierroslukumittaria syöttörullassa pistoolin
vetolaitteessa.

Paina pistooliliipaisinta.

Mittaa kierrosluku vetomoottorissa. Kierrosluku
pitäisi olla 115 - 125 rpm. Jos on tarpeen, vähennä
kalibrointiasetusta hidastaaksesi vetomoottoria, tai
lisää kalibrointiasetusta nopeuttaaksesi moottoria.
Kalibrointialue on is -30 - +30, ja 0 on oletusarvo.

Paina oikeaa nappia tallentaaksesi uuden
asetuksen.

P.5
Liipaisin proseduurin vaihto

Pikaliipaisin = mahdollistaa vaihdon proseduurin A:n
ja proseduurin B :n välillä hitsauksen aikana.
Lisävaruste kaksoisproseduuri / muisti paneli
tarvitaan. Toiminta:
 Valitse proseduuri “GUN” muistipanelista.
 Aloita hitsaus painamalla pistooliliipaisinta.
Järjestelmä hitsaa proseduuri A asetuksilla.
 Hitsauksen aikana, nopeasti vapauta ja sitten
paina pistooliliipaisinta. Järjestelmä vaihtaa
proseduuri B asetuksiin. Vapauta liipaisin
lopettaaksesi hitsauksen. Kun seuraava
hitsaus tehdään, järjestelmä aloittaa proseduuri
A:lla.

Integral TrigProc = käytä integraali liipaisinta+
proseduurivaihtoa kun käytät Lincoln kaksois
ohjelmapistoolia. Kun ollaan 2-askeleessa,
järjestelmä toimii samalla tavoin kuin ulkoisessa
kytkin valinnassa. Toiminta 4-askeleessa:
 Valitse proseduuri “GUN” muistipanelista.
 Aloita hitsaus painamalla poltinliipaisinta.
Järjestelmä hitsaa proseduuri A:n asetuksilla.
 Hitsauksen aikana, vapauta nopeasti ja sitten
paina liipaisinta. Järjestelmä vaihtaa
proseduurin B asetuksiin. Vapauta liipaisin
lopettaaksesi hitsauksen. Kun tehdään
seuraava hitsi, järjestelmä aloittaa jälleen
Suomi

proseduuri A:lla.
Ulkoinen kytkin = Kaksois proseduuria voidaan
käyttää vain muistipanelinapista tai
kaksoisproseduuripistoolista (oletus).

P.8
TIG kaasuohjaus
Sallii ohjauksen , mikä kaasuventtiili toimii TIG
hitsauksessa.

Venttiili (manuaali) = Ei MIG solenoidi toimi TIG
hitsauksessa, kaasuvirtaus on manuaalisesti
ohjattavissa ulkopuolisella venttiilillä.

Syöttösolenoidi = sisäinen (syöttölaite) MIG
solenoidi kytketyy päälle ja pois automaattisesti TIG
hitsauksessa.

Virtalähde solenoidi = mikä tahansa solenoidi
kytkettynä virtalähteeseen kytkeytyy päälle ja pois
päältä automaattisesti TIG hitsauksessa.
Huomautuksia:

Esivirtaus ei ole käytössä TIG hitsauksessa.

Jälkivirtaus on käytössä- samaa jälkivirtausaikaa
käytetään MIG ja TIG hitsauksessa.
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Kun koneen lähtöä ohjataan oikealla ylänupilla,
kaasuvirtaus alkaa vasta kun volframikärki
koskettaa työkappaletta. Kaasuvirtaus jatkuu,
kunnes kaari katkaistaan ja jälkivirtaus loppuu.
Kun koneen lähtöä ohjataan kaarialoituskytkimellä
tai jalkasäätimellä, kaasu alkaa virrata, kun lähtö
kytketään päälle. ja jatkuu kunnes lähtö kytketään
pois päältä ja jälkikaasuvirtaus loppuu.



P.20
Display Trim as Volts Optio
Määrittää, kuinka trim näytetään.

False = trim näytetään muodossa, joka on
määritetty hitsausasetuksessa (oletus).

True = kaikki trim asetukset näytetään voltteina.

P.9
Kraateriviive
Käytä kraateriviivettä hypätäksesi kraaterisekvenssin yli,
kun teet lyhyitä siltahitsejä. Jos liipaisin vapautetaan
ennenkuin kraateriviive aika loppuu, silloin
kaaterisekvenssi hypätään yli. Jos liipaisin vapautetaan
myöhemmin, kraateritoimintasekvenssi toimii
normaalisti.

Arvot = OFF - 10.0 sekuntia (OFFon oletus).

P.22
Arc start/Loss Error time
Voidaan käyttää vaihtoehtoisesti katkaisemaan lähtö,
ellei kaari ole syttynyt, tai on poissa määrätyn pituisen
ajan. Virhe 269 näytetään, jos aika on loppunut. Jos
asetus on OFF, koneen lähtöä ei suljeta, vaikka kaari ei
syty tai kaari on sammunut. Liipaisinta voidaan käyttää
langan kuumasyöttöön (oletus). Jos arvo on asetettu,
kone sammutetaan, jos kaari ei ole syttynyt määrätyn
ajan sisällä siitä, kun liipaisinta on painettu tai jos
liipaisin on painettuna, kun kaari on hävinnyt. Tämä on
disabloitu puikkohitsauksessa, TIG:llä tai talttauksessa.
Harmillisten virheiden estämiseksi, aseta Arc Start/Loss
Error Time sopivaan arvoon harkittuasi kaikkia
hitsausparametreja (run-in langansyöttönopeutta,
langansyöttönopeutta hitsauksessa, vapaalankapituutta,
jne). Muutoksien estämiseksi Arc Start/Loss Error Time
asetuksessa, asetusmenu pitäisi lukita asettamalla
Preference Lock = Yes käyttämällä Power Wave
Manager ohjelmaa.

P.14
Resetetoi lisäainepaino
Tämä parametri tulee esiin vain järjestelmissä, jotka
käyttävät tuotantovalvontaa. Käytä tätä parametria
resetoidaksesi alkupaino lisäainepakkaukselle.
P.16
Työntövetopistoolin nuppi

Gun Pot Enabled = langansyöttönopeutta ohjataan
aina potentiometristä työntövetopistoolista (oletus).

Gun Pot Disabled = langansyöttönopeutta ohjataan
aina vasemmasta näyttönupista langansyöttölaitteessa.

Gun Pot Proc A = Kun ollaan proseduuri A:ssa,
langansyöttönopeus asetetaan työntövetopistoolin
nupista. Kun ollaan proseduuri B:ssä,
langansyöttönopeus asetetaan vasemmasta
näyttönupista langansyöttölaitteessa.

P.25
Joystick konfiguraatio
Uusi analoginen ja digitaalinen pistooliohjaus sisältää
joystickin, joka mahdollistaa käyttäjän muuttaa erilaisia
asetuksia pistoolista kuin että käyttää käyttäjäliittymää.
P.25:ä voidaan käyttää muuttamaan joystickin
käyttäytymistä. Kaikissa konfiguraatioissa, ylös ja alas
joystickin asennot säätävät langansyöttönopeutta,
hitsauksen aikana tai ei-hitsauksessa. P.25 :ä käytetään
uudelleenkonfiguroimaan oikeata ja vasenta joystick
asentoa.

Kun P.25 asetetaan “Trim/Volts/etc.”, vasen ja
oikea joystick asennot säätävät Kaarenpituus
trimmiä, kaarijännitettä, tehoa tai STT taustavirtaa
riippuen valitusta hitsausmoodista. Esimerkiksi, kun
ei-synerginen STT hitsausmoodi on valittu, vasen ja
oikea joystick asento säätävät taustavirtaa. Kun
Power moodi on valittu, vasen ja oikea joystick
asento säätää tehoa (kW).

Kun P.25 on asetettu “Memory+Trim/etc.”, vasen ja
oikea joystick asento valitsee käyttäjämuistin, kun ei
hitsata ja säätää Trim/Voltage/Power/STT
taustavirtaa kun hitsataan.

Kun P.25 on asetettu“Procedure A/B”, vasen ja
oikea joystick asentoa käytetään valitsemaan
proseduuria A ja B, kun hitsataan ja kun ei hitsata.
Vasen joystick asento valitsee proseduurin A, oikea
joystick asento valitsee proseduurin B.

P.17
Kaukosäätö
Valitsee analogisen kaukosäätimen, joka on käytössä.
Digitaaliset kaukosäätimet (ne joissa on digitaalinäyttö)
konfiguroidaan automaattisesti . Koneet joissa ei ole 12nastaista liitintä, the “joystick” asetuksia ei tule esiin.

“All Mode Remote” – Tämä asetus sallii
kaukosäätimen toimia kaikilla hitsausmoodeilla
kuten 6-nastaiset ja 7-nastaiset liittimet toimivat
Tämnä asetus on asennettu, jotta asiakkaat, joilla
on sekoitus Lincoln Electric laitteita voivat
yhdenmukaisesti käyttää kaukosäätöä kaikilla
laitteillaan.

“PushPull Gun” – Käytä tätä asetusta MIG/MAG
hitsauksessa työntö-veto pistoolilla, joka käyttää
potentiometriä langansyötön ohjaukseen. Puikko,
TIG ja talttaus virta asetetaan käyttäjäliittymältä.
Tämä asetus on taaksepäin yhteensopiva
“PushPull” asetuksen P.17 kanssa “Gun Selection”.

“TIG Amp Control” – Käytä tätäasetusta TIG
hitsauksessa jalkasäätimellä tai
käsivirtasäätölaitteella (Amptrol). TIG hitsauksessa,
vasen ylänuppi käyttäjäliittymältä asettaa
maksimivirran jota voidaan käyttää TIG
kaukosäätimellä sen ollessa maksimiasennossa.
MIG langansyöttönopeus ja puikko/talttaus virrat
asetetaan käyttäjäliittymältä.

“Stick/Gouge Rem.” - Käytä tätä asetusta
puikkohitsauksessa tai talttauksessa kaukosäätimen
kanssa. Puikkohitsauksessa vasen ylänuppi
käyttäjäliittymältä asettaa maksimivirran, joka on
saatavissa, kun kaukosäädin on
maksimiasennossa. Talttauksessa, vasen ylänuppi
on disabloitu ja virta asetetaan kaukosäätimellä.
MIG langansyöttö ja TIG virta asetetaan
Suomi

käyttäjäliittymältä.
“Joystick MIG gun” (default) - Käytä tätä asetusta
MIG hitsauksessa työntö pistoolilla joystick
ohjauksella. Puikko, TIG ja talttaus virta asetetaan
käyttäjäliittymältä.

P.26
Show memory LED?
Käyttäjä liittymissä, jotka tukevat käyttäjämuisteja, mutta
joilla ei ole tehtävää varten suunniteltuja muistinappeja,
tätä parametria käytetään näyttämään tai piilottamaan
LED:in mikä on käytössä käyttäjämuistin talletuksessa ja
haussa. Kun P.26 on asetettu arvoon Yes,
käyttäjämuisti LED näkyy ja käyttäjä voi tallettaa ja
hakea käyttäjämuistista. Kun P.26 on asetettu arvoon
No, käyttäjämuisti LED ei näy ja estää käyttäjää
tallettamasta ja hakemasta käyttäjämuistista.
11
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Diagnostiikka parametrit

P.106 View Ethernet IP Adddress
Käytetään Ethernet Network IP osoitteen katsomiseen,
jos järjestgelmässä on Ethernet piirilevy. Paina oikeaa
MSP nappia lukeaksesi IP osoitteen. Paina vasenta
nappia poistuaksesi optiosta.
IP osoitetta ei voi muuttaa tättä optiota käyttämällä.

P.80
Tunnistus nastoista
Käytä tätä parametria vain diagnostiikkatarkoituksiin.
Kun tehoa syklisoidaan, P.80 resetoidaan
automaattisesti False asentoon.

False = Langan (67) ja työkappaleen(21) tunnistus
päätellään järjestelmän DIP kytkimistä.

True = Langan (67) ja työkappaleen(21) tunnistus
mitataan virtalähteen nastoista ja DIP kytkin
asetukset jätetään huomiotta.

P.107 View Power Source Protocol
Käytetään virtalähteen yhteystiedon katsomiseen
langansyöttölaitteeseen. Paina oikeaa MSP nappia
identifoidaksesi onko protokolla joko LincNet tai ArcLink.
Paina vasenta nappia poistuaksesi optiosta.

P.82.
Jännite tunnistus näyttö
Sallii Voltage Sense Lead Selection arvon katselun
vianhaun avustamiseksi. Konfiguraatio näytetään
tekstinä MSP näytössä aina kun lähtö on enabloitu.
Tätä parametriä ei talleteta tehosykliin, mutta
resetoidaan arvoon False.

Turvatut parametrit saavutettavissa vain Power
Wave Managerin kautta
P.500 Katso Lockout parametrejä
Alunperin tarkoitettu estämään tahattomialta muutoksilta
turvattuihin asetusparametreihin, P.500 oli aikaisemmin
portti näihin parametreihin. Nykyisin tätä optiota ei ole
missään asetusmenussa.

P.99
Näytä testimoodit
Monet hitsaus taulukot sisältävät erikoismoodit
hitsausjärjestelmän testaukseen ja huoltoon. Aseta
tämä parametric asentoon YES näyttääksesi kaikki
testimoodit. Kun virtalähde kytketään pois päältä, Show
Test Modes parametri automaattisesti palaa takaisin
asentoon "NO".
P.100 Näytä diagnostiikka
Diagnostiikkaa käytetään vain Power Wave järjestelmän
huoltoon.

Yes = Näyttää P.101 - P.500 SETUP menussa.

No = Vain P.0 - P.100 näytetään SETUP menussa.

P.501 Encoder Lockout
Lukitsee yhden tai molemmat ylemmät nupit
(enkooderit), estäen käyttäjää muuttamasta
langansyöttönopeutta, virtaa, jännitettä tai trimmiä.
Ylempien nuppien toiminta riippuu käytetystä
hitsausmoodista. Kun on valittu vakiovirta hitsausmoodi
so. (esim. puikko, TIG, talttaus), oikea ylänuppi toimii
aina on/off kytkimenä. Tähän parametriin on pääsy vain
Weld Managerin tai Power Wave Manager ohjelman
kautta.

P.101 Tapahtumalokit
Paina oikeaa MSP4 nappia katsoaksesi
tapahtumalokeja. Pyöritä enkooderia valitaksesi
lukukohteen ja paina sitten oikeaa MSP4 nappia.
Monenlaisia ohjelmatietoja tulee esiin
näppäintapahtumista. Paina vasenta MSP4 nappia
poistuaksesi.

P.502 Memory Change Lockout
Määrittää voidaanko muisteihin päällekirjoittaa uutta
sisältöä.

No = Muistit voidaan tallentaa ja rajat voidaan
konfiguroida (oletus).

Yes = Muisteja ei voi muuttaa – talletus on kielletty
eikä rajoja voi uudelleen konfiguroida.

P.102 Kohtalokkaat lokit
Paina MSP4 nappia katsoaksesi kohtalokkaita lokeja.
Pyöritä enkooderia valitaksesi luettavan moduulin ja
sitten paina oikeata MSP4 nappia. Monenlaisia
ohjelmatietoja tulee esiin kriittisistä moduli toiminnoista.
Paina vasenta MSP4 nappia poistuaksesi.

Tähän parametriin on pääsy vain käyttäen Power Wave
Manageria.
P.503 Memory Button Disable
Disabloi määrätyn muistinapin(t). Kun muisti on
disabloitu, hitsausproseduureja ei voi palauttaa tai
tallentaa siihen muistiin. Jos tehdään yritys tallentaa tai
palauttaa disabloidusta muistista, tulee näkyviin ilmoitus
Mode Select Paneliin että muistinumero on disabloitu.
Monipää järjestelmissä, tämä parametri disabloi saman
muistinapin molemmista syöttöpäistä. Tähän
parametriin on pääsy vain Weld Managerin tai Power
Wave Manager ohjelman kautta.

P.103 Ohjelmaversio
Paina oikeata MSP4 nappia katsoaksesi ohjelmaa, joka
on ladattu jokaiseen moduliin (p.c. levy). Pyöritä
enkooderia valitaksesi luettavan moduulin ja sitten paina
oikeaa MSP4 nappia. Paneli näyttää modulin ladatun
pääohjelmaversion. Paina vasenta MSP4 nappia
poistuaksesi.

P.504 Mode Select Panel Lock
Valitsee Mode Select Panel lockout valikoimasta. Kun
Mode Select Panel valinta on lukittu ja tehdään yritys
muuttaa tätä parametria, tulee näkyviin ilmoitus Mode
Select Paneliin että parametri on lukittu.

All MSP Options Unlocked = kaikki säädettävät
parametrit Mode Select Panel issa ovat
lukitsematta.

All MSP Options Locked = Kaikki nupit ja napit
Mode Select Panelissa on lukittu.

Start & End Options Locked = Aloitus ja
lopetusparametrit Mode Select Panelissa on lukittu,
kaikki muut ovat lukitsematta.

P.104 View Hardware Version Information
Käytetään järjestelmän jokaisen piirilevyn hardware
version katsomiseen. Paina oikeaa MSP nappia
mennäksesi tähän optioon. Pyöritä asetus nuppia
valitaksesi halutun piirilevyn. Paina oikeaa nappia
uudelleen lukeaksesi version. Paina vasenta nappia
valitaksesi toisen piirilevyn. Paina vasenta nappia
uudelleen poistuaksesi optiosta.
P.105 View Welding Software Information
Käytetään hitsausohjemaversion lukemiseen. Paina
oikeaa MSP nappia lukeaksesi Weld Set version. Paina
vasenta nappia poistuaksesi optiosta.
Suomi
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Weld Mode Option Locked = Hitsausmoodia ei voi
muuttaa Mode Select Panelista, kaikki muut Mode
Select Panelin asetukset ovat lukitsematta.
Wave Control Options Locked = Wave Control
parametrit Mode Select Panel issa on lukittu, kaikki
muut ovat lukitsematta.
Start, End, Wave Options Locked = Aloitus, lopetus
ja Wave Control parametrit Mode Select Panel on
lukittu, kaikki muut ovat lukitsematta.
Start, End, Mode Options Locked = Aloitus, lopetus
ja Weld Mode Select parametrit Mode Select
Panelissa on lukittu, kaikki muut ovat lukitsematta.

P.506 Set User Interface Passcode
Estää ulkopuolisten tekemät muutokset laitteeseen.
Oletussalasana on tyhjä, mikä sallii täydet oikeudet. Ei –
tyhjä salasana estää asiaankuulumattomien tekemät:

muutokset muistirajoihin

tallennuksen muistiin (jos P.502 = Yes)

muutokset asetusparametreihin (jos P.505 = Yes)
Tähän parametriin on pääsy vain käyttäen Power Wave
Manageria.
P.509 UI Master Lockout
Lukitsee kaikki käyttäjäliittymä ohjaukset, estäen
käyttäjää tekemästä mitään muutoksia.

Tähän parametriin on pääsy vain käyttäen Power Wave
Manageria.

Tähän parametriin on pääsy vain käyttäen Power Wave
Manageria.

P.505 Setup Menu Lock
Määrittää voiko käyttäjä muuttaa asetusparametreja
ilman salasanaa

No = Käyttäjä voi muuttaa asetusparametreja ilman
että ensin syöttää salasanaa vaikka salasana on ei
– tyhjä (oletus).

Yes = Käyttäjän täytyy syöttää salasana (jos
salasana ei ole tyhjä) muuttaakseen
asetusparametreja.
Tähän parametriin on pääsy vain käyttäen Power Wave
Manageria.

Elektromagneettinen Yhteensopivuus (EMC)
01/11

Tämä kone on suunniteltu voimassa olevien direktiivien ja standardien mukaan. Kuitenkin se saattaa tuottaa
elektromagneettista häiriötä, joka voi vaikuttaa muihin järjestelmiin, kuten telekommunikaatioon (puhelin, radio, ja
televisio) ja turvajärjestelmiin. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa turvaongelmia niihin liittyvissä järjestelmissä. Lue ja
ymmärrä tämä kappale eliminoidaksesi tai vähentääksesi koneen kehittämää elektromagneettisen häiriön määrää.
VAROITUS: Tämä kone on tarkoitettu toimimaan teollisuusympäristössä. Kone on asennettava ja sitä on
käytettävä tämän käyttöohjeen mukaan. Jos elektromagneettisia häiriöitä ilmenee, käyttäjän on ryhdyttävä
korjaaviin toimenpiteisiin niiden eliminoimiseksi, jos on tarpeen Lincoln Electricin avulla. Tämä laite ei ole
yhteensopiva IEC 61000-3-12 standardin kanssa. Jos kone liitetään yleiseen matalajännite verkkoon, on
laitteen asentajan tai käyttäjän vastuulla varmistua, neuvottelemalla verkkotoimittajan kanssa, jos on tarpeen, että laite
voidaan liittää.
Ennen koneen asentamista, käyttäjän on tarkistettava työalue laitteista, joihin voi tulla virhetoimintoja
elektromagneettisten häiriöiden takia. Ota huomioon seuraava:

Syöttö-, ja hitsauskaapelit, ohjauskaapelit, puhelinkaapelit, jotka ovat työalueen ja koneen lähellä.

Radio ja/tai televisiovastaanottimet ja lähettimet. Tietokoneet ja tietokoneohjatut laitteet.

Teollisuusprosessien ohjaus-, ja turvalaitteet. Mittaus-, ja kalibrointilaitteet.

Henkilökohtaiset terveyslaitteet, kuten sydäntahdistin tai kuulokoje.

Tarkista työalueen laitteiden elektromagneettinen immuniteetti. Käyttäjän on oltava varma, että laitteisto työalueella
on yhteensopiva. Tämä voi vaatia lisäsuojaustoimenpiteitä.

Työalueen mitat riippuvat alueen rakenteesta ja muista toiminnoista.
Harkitse seuraavia ohjeita elektromagneettisten häiriöiden vähentämiseksi:

Liitä kone verkkoon tämän ohjeen mukaisesti. Jos häiriöitä tapahtuu, voi olla syytä tehdä lisätoimenpiteitä, kuten
syöttöön järjestetty suodatus.

Hitsauskaapelit pitäisi pitää mahdollisimman lyhyinä ja yhdessä. Jos mahdollista yhdistä työkappale maahan
häiriöiden vähentämiseksi. Käyttäjän on varmistuttava, ettei työkappaleen liittäminen maahan aiheuta ongelmia tai
vaaraa henkilökunnalle tai laitteille.

Kaapeleiden suojaaminen työalueella voi vähentää elektromagneettista säteilyä työalueella. Tämä voi olla tarpeen
joissakin tilanteissa.
VAROITUS
Luokan A laite ei ole tarkoitettu asuintiloihin, joissa on yleinen matalajänniteverkko. Voi olla vaikeuksia turvata
elektromagneettinen yhteensopivuus näissä tiloissa seurauksena johtuneista ja radiotaajuushäiriöistä.

Suomi
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Tekniset Tiedot
POWER WAVE® C300CE
VIRTALÄHDE–SYÖTTÖJÄNNITE JA VIRTA
Malli
K2865-1

Kuormitussuhde
40% suhde
60% suhde

Prosessi
GMAW
GMAW-Pulse
FCAW
SMAW
GTAW-DC
Syöttöjännite/
Vaihe/taajuus

1

208/3/50/60
230/3/50/60
400/3/50/60
460/3/50/60
575/3/50/60

Syöttöjännite ± 10%

Syöttövirta

Tyhjäk. teho

Tehokerroin @
Nimellissyöttö

208/230/400*/460/575
30/28/16/14/11
300 W Maks.
0,95
3 vaihe 50/60 Hz
(tuuletin päällä)
23/21/12/11/9
(* sisältää 380V - 415V)
NIMELLISHITSAUSVIRTA
Volttia (RMS) @
Ampeeria (RMS) (A)
Kuormitussuhde (%)
Nimellisvirta (V)
40
29
300
100
26,5
40
31,2
100
29
40
22
100
20
1
SUOSITELTU SYÖTTÖKAAPELI JA SULAKKEET
Tyyppi 75ºC
Tyyppi 75ºC
Syöttövirta
syöttökaapeli AWG
maattojohto AWG
konekilvessä
2
2
koot (mm )
koot (mm )
10 (6)
8 (10)
30
10 (6)
8 (10)
28
10 (6)
12 (4)
16
10 (6)
14 (2.5)
14
10 (6)
14 (2.5)
11

250
280
225
300
250
(Erikoishidas) tai
2
pikasulake (A)
40
40
25
20
15

Kaapeli ja sulakekoot perustuvat U.S. National Electric Codeen ja maksimilähtöön 40°C (104°)lämpötilassa.

SYÖTTÖNOPEUSALUE - LANKAKOOT
GMAW
GMAW
GMAW
FCAW
Seostamaton teräs
Alumiini
Ruostumaton
Lankakoot (mm)
Lankakoot (mm)
Lankakoot (mm)
Lankakoot (mm)
1,3 – 17,8
0,6 – 1,2
0,8 – 1,6
0,8 – 1,2
0,9 – 1,2
HITSAUSPROSESSI
Prosessi
Hitsausvirta (A)
OCV (U0) (V)
GMAW
70
GMAW-Pulse
70
FCAW
5 - 300
70
GTAW-DC
70
SMAW
70
MITAT
Malli
Korkeus (mm)
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Paino (kg)*
K2865-1
477,5
356
610
50,4
LÄMPÖTILAT
Toimintalämpötila (ºC)
Varastointilämpötila (ºC)
-20 - +40
-40 - +85
IP23 155º(F) Eristysluokka
Syöttönopeus
(m/min)

* Paino ei sisällä syöttökaapelia.

WEEE
Suomi

07/06
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Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteiden mukana!
Noudatettaessa Euroopan Unionin Direktiiviä 2012/19/EY Sähkölaite- ja Elektroniikkajätteestä ( WEEE ) ja
toteutettaessa sitä sopusoinnussa kansallisen lain kanssa, sähkölaite, joka on tullut elinkaarensa päähän
pitää kerätä erilleen ja toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromujen keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän
tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta.
Noudattamalla tätä Euroopan Unionin direktiiviä, autat torjumaan kielteiset ynpäristö- ja terveysvaikutukset!

14

Suomi

Varaosaluettelo
12/05

Osaluettelo, lukuohje

Älä käytä tätä osaluetteloa koneeseen, jonka koodinumero ei ole listassa. Ota yhteyttä Lincoln Electric huoltoosastoon mistä tahansa koodista, joka ei ole listassa.

Käytä asennuskuvaa ja alla olevaa taulukkoa määrittääksesi, missä osa sijaitsee.

Käytä vain osia, jotka on merkitty "X":llä asennussivua ilmoittavassa sarakkeessa (# ilmoittaa muutoksesta tässä
painoksessa).
Ensiksi, lue ylläolevat ohjeet, sitten katso "Spare Part" listaa joka toimitetaan koneen mukana, joka sisältää kuvalla
varustetun varaosalistan.

Sähkökaavio
Katso "Spare Part" listaa, joka toimitetaan koneen mukana.

Varusteet
Tuotenumero
K14087-1
K14050-1
K10420-1
K10413-360GC-4M
K10413-505WC-4M
K10514-P-8
K10514-C-8
K10095-1-15M
K870
K2909-1
Kts Linc poltin esite
Kts Linc Gun esite

Kuvaus
POWER WAVE KÄRRY C300
Coolarc-50
JÄÄHD. NESTE ACOROX (2X5L)
LG360GC 4 metriä ristikytkimellä
LG505WC 4 metriä ristikytkimellä
Työntö – vetopistooli Panther CE 8 metriä
Työntö – vetopistooli Cougar CE 8 metriä
Kauko-ohjain 6-napaa, 15m
JALKASÄÄDIN
6-napaa(F) ja 12-napaa(M) CE adapteri kaukosäätö sov.- 0,5m
TIG optiot
MIG standardi optiot

Syöttöpyöräsarja sisältää : 2 pyörää ja sisäohjaimen
KP1696-030S
Syöttöpyörät teräslangalle V0.6-0.8mm
KP1696-2
Syöttöpyörät teräslangalle V1.0mm
KP1696-1
Syöttöpyörät teräslangalle V0,9-1.2mm
KP1697-035C
Syöttöpyörät täytelangalle pyälletty 0.8-0.9mm
KP1697-045C
Syöttöpyörät täytelangalle pyälletty 1.0-1.2mm
Syöttöpyöräsarja sisältää : 2 pyörää ja sisäohjain ja ulompi langanohjain
KP1695-035A
Syöttöpyörät alumiinilangalle U0.9mm
KP1695-040A
Syöttöpyörät alumiinilangalle U1,0mm
KP1695-3/64A
Syöttöpyörät alumiinilangalle U1,2mm
KP1695-1/16A
Syöttöpyörät alumiinilangalle U1,6mm
Lisätuotteet, tilataan erikseen
KP2178-1
Sisäohjaimet teräslangalle ja täytelangalle 0.6-0.8-0,9mm
KP2178-2
Sisäohjaimet täytelangalle 1.0-1.2mm
KP2178-6
Sisäohjaimet teräslangalle 0.9-1,0-1.2mm
KP2071-3
Ulommat langanohjaimet teräslangalle ja täytelangalle 0.6-0.8-0,9-1,0-1,2mm
KP2071-4
Ulommat langanohjaimet alumiinilangalle 0,9-1,2mm
KP2173-1
Sisäohjaimet alumiinilangalle 0,9mm
KP2173-2
Sisäohjaimet alumiinilangalle 1,2mm
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