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TEŞEKKÜRLER! Lincoln Electric ürünlerinin KALİTESİNİ tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Lütfen, cihaz ve ambalajda hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit etmeniz durumunda cihazı
satın aldığınız bayiye hasar bildiriminde bulunun.
İleride referans alınabilmesi için, cihaz bilgilerini içeren aşağıdaki tabloyu doldurun. Model adı, kodu ve seri
numarası cihazınızın arkasında yer alan ürün etiketinde mevcuttur.
Model Adı:
………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Kod ve Seri numarası:
………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..
Satın Alındığı Tarih ve Yer:
…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Teknik Özellikler
ADI

ÜRÜN KODU

PF41

K14163-1
GİRİŞ

Giriş Gerilimi U1

Giriş Amperi I1

EMC Sınıfı

40Vdc

4A

A

ÖLÇÜLEN ÇIKIŞ
Çalışma Çevrimi 40°C

Çıkış Akımı

(10 dakikalık periyoda göre)

100%

385A

60%

500A
ÇIKIŞ ARALIĞI

Kaynak Akımı Aralığı

Açık Devre Tepe Gerilimi

5 ÷ 500A

113 Vdc ya da Vac tepe değeri
BOYUTLAR

Ağırlık
18 kg

Yükseklik

Genişlik

Uzunluk

460 mm

300 mm

640 mm

TEL BESLEME HIZ ARALIĞI / TEL ÇAPI
WFS Aralığı

Makaralar

Makara çapı

Dolu Teller

Alüminyum Teller

Özlü Teller

1 ÷ 22 m/dk

4

Ø37

0,8 ÷ 1,6 mm

1,0 ÷ 1,6 mm

0,9 ÷ 1,6 mm

Türkçe

Koruma Sınıfı

Maksimum Gaz Basıncı

Çalışma Sıcaklığı

Saklama Sıcaklığı

IP23

0,5 MPa (5 bar)

-10°C ila +40°C

-25°C ila 55°C

1

Türkçe

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
01/11

Bu makine ilgili tüm direktif ve standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. Bununla beraber, telekomünikasyon cihazlarını
(telefon, radyo ve televizyon) ve diğer güvenlik cihazlarını karıştırıcı elektromanyetik dalgalar üretebilir. Bu durum,
etkilenen cihazlar için güvenlik sorunu oluşturabilir. Makinenin ürettiği bu elektromanyetik parazitlerin etkisini önlemek
veya azaltmak için bu bölümü dikkatle okuyun ve anlayın.
Bu makine, endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam alanlarında kullanılması
durumunda elektromanyetik dalgaların olası etkilerini gidermek için belirli önlemlerin alınması gereklidir.
Kullanıcı, makineyi mutlaka kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi kurmalı ve kullanmalıdır. Herhangi bir
elektromanyetik bozunum tespit edilirse, operatör, gerekirse Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den
yardım alarak söz konusu bozunumları ortadan kaldırmak üzere düzeltici tedbirler almalıdır.
Makinenin kurulumundan önce kullanıcı, çalışma alanı içerisinde elektromanyetik dalgaların etkisinde kalarak
bozulabilecek cihazların olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu konuda, aşağıda belirtilen maddeler dikkate alınmalıdır:
Çalışma alanının ve makinenin yakınında bulunan giriş ve çıkış kabloları, kumanda kabloları ve telefon kabloları.
Radyo ve/veya televizyon alıcıları ve vericileri. Bilgisayar ve bilgisayar kontrollü cihazlar.
Endüstriyel prosesler için güvenlik ve kontrol ekipmanları. Kalibrasyon ve ölçüm cihazları.
Kalp pili ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazlar.
Çalışma alanının ve makinenin yakınında bulunan elektromanyetik bağışıklığı kontrol edin. Kullanıcı, çalışma
alanındaki tüm cihazların uyumlu olduğundan emin olmalıdır. Bu durum ek koruyucu önlemler gerektirebilir.
Dikkate alınması gereken çalışma alanı boyutları, alanın yapısına ve gerçekleştirilen diğer aktivitelere bağlıdır.
Makinenin ürettiği elektromanyetik dalgaların etkisini azaltmak için aşağıda belirtilen uyarıları dikkate alın.
Makinenin şebeke elektriğine olan bağlantısını kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi yapın. Elektromanyetik bir
etkileşim olursa ana elektrik girişini filtre etmek gibi önlemlerin alınması gerekebilir.
Çıkış kabloları olabildiğince kısa olmalı ve bir arada tutulmalıdır. Elektromanyetik etkileşmeyi azaltmak için,
mümkünse iş parçasına topraklama yapın. Kullanıcı, bu iş parçasının topraklamaya bağlanmasının, personel ve
ekipman için problem yaratıp yaratmayacağını kontrol etmelidir.
Çalışma alanındaki kabloların korunması elektromanyetik dalgaları azaltabilir. Bu durum özel uygulamalar için
gerekli olabilir.
UYARI
Bu ürünün EMC sınıflandırması, elektromanyetik uyumluluk standardı EN 60974-10 uyarınca A sınıfıdır ve bu nedenle,
ürün yalnızca endüstriyel ortamda kullanım için tasarlanmıştır.
UYARI
A Sınıfı ekipmanlar şebeke hattından sağlanan düşük gerilimli elektrik gücünden faydalanan yaşama alanlarında
kullanılmaya uygun değildir. Bu bölgelerde, iletilen parazitler ve/veya radyofrekans parazitleri nedeniyle, elektromanyetik
uygunluğa ters etki yaratabilecek potansiyel zorluklar bulunabilir.

Türkçe
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Güvenlik
01/11

UYARI
Bu makine mutlaka yetkili personel tarafından kullanılmalıdır. Tüm bağlantıların, operasyonların, bakım ve onarım
prosedürlerinin yetkili kişilerce yapıldığından emin olun. Makineyi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka
okuyun. Kullanım kılavuzundaki talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına veya makinenin zarar
görmesine neden olabilir. Lütfen altta belirtilen sembollerin karşısındaki uyarıları dikkatle okuyup anladığınızdan emin
olun. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Lincoln Electric, hatalı montajdan, hatalı bakımdan ve uygun olmayan
kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
UYARI: Bu sembol olası ciddi yaralanmaları, can kayıplarını ve makinede meydana gelebilecek
hasarları önlemek için kullanım kılavuzundaki talimatlara mutlaka uyulması gerektiğini gösterir. Ciddi
yaralanma veya ölüm olasılığına karşı kendinizi ve başkalarını koruyun.
TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE ANLAYIN: Makineyi çalıştırmadan önce bu kullanım
kılavuzunu mutlaka okuyun. Ark kaynağı tehlikeli olabilir. Kullanım kılavuzundaki talimatların
uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına veya makinenin zarar görmesine neden olabilir.
ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLDÜREBİLİR: Kaynak makinesi yüksek voltajlar üretir. Bu makine
çalışırken elektroda, şase pensesine, makineye bağlı iş parçalarına dokunmayın. Kendinizi elektrod,
şase pensesi ve makineye bağlı iş parçalarından koruyun.
ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce sigorta
kutusundaki şalteri kullanarak elektriği kesin. Bu ekipmanı yerel elektrik mevzuatına göre topraklayın.
ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Elektrod kablolarının, besleme kablolarının ve makineye bağlı
kabloların durumunu düzenli olarak kontrol edin. İzolasyonu hasar görmüş herhangi bir kablo varsa
derhal değiştirin. Her türlü ark parlaması ve yangın çıkması riskini önlemek için elektrod pensesini
kaynak masasının üzerine ya da şase pensesi ile temasta olan bir yüzeye doğrudan bırakmayın.
ELEKTRİKSEL VE MANYETİK ALAN TEHLİKELİ OLABİLİR: İletkenlerden geçen elektrik, elektriksel
ve elektromanyetik alanlar (EMF) oluşturur. Oluşan EMF alanları kalp pili gibi cihazlar üzerinde etkili
olabilir. Kalp pili kullanan kaynakçıların makineyi çalıştırmadan önce doktorlarına danışmaları gerekir.
AVRUPA BİRLİĞİ (CE) NORMLARINA UYGUNLUK: Bu makine, Avrupa Birliği Talimatları'na uygun
olarak üretilmiştir.
YAPAY OPTİK RADYASYON: 2006/25/EC Direktifi ve EN 12198 Standardı'nda yer alan gerekliliklere
göre makine kategori 2 cihazdır. EN169 Standardı gereğince, koruma derecesi maksimum 15 olan
filtreye sahip Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) edinilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
DUMAN VE GAZLAR TEHLİKELİ OLABİLİR: Kaynak işlemi sağlığa zararlı duman ve gaz çıkışına
neden olabilir. Bu duman ve gazları solumaktan kaçının. Kullanıcıları bu tehlikeden korumak için
yeterli havalandırma yapılmalı veya duman ve gazlar soluma bölgesi dışına atılmalıdır.
KAYNAK ARKI YAKABİLİR: Kaynak işlemi yapılırken veya izlenirken, gözleri sıçramalardan ve
kaynak arkının yaydığı ışınlardan korumak için uygun filtreye ve koruma levhasına sahip bir siper
kullanın. Aleve dayanıklı malzemeden üretilmiş giysilerle kendinizin ve yakın çevrede bulunan kişilerin
cildini koruma altına alın. Yakın çevrede bulunan kişileri, yanmaz malzemeden yapılmış uygun
paravanlarla koruyun ve kaynak arkına bakmamaları ve kendilerini ark ışını etkisinde bırakmamaları
konusunda uyarın.
KAYNAK SIÇRAMALARI YANGINA VE PATLAMALARA NEDEN OLABİLİR: Yanıcı malzemeleri
kaynak yapılan yerden uzakta tutun ve yangın söndürücüyü kolaylıkla erişebileceğiniz bir yere koyun.
Kaynak işlemi sırasında oluşabilecek sıçramalar ve sıcak malzemeler ince çatlaklar ve en dar
açıklıklardan bile etrafa kolaylıkla sıçrayabilir. Yanıcı ve zehirleyici gazları ortamdan tamamen
uzaklaştıracak önlemlerin alındığından emin olmadan hiçbir bidon, varil, tank ya da malzeme üzerinde
kaynak yapmayın. Yanıcı gazların, buharların ya da sıvı yakıtların bulunduğu yerlerde makineyi asla
çalıştırmayın.
KAYNAKLI MALZEMELER YAKABİLİR: Kaynak sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkabilir. Sıcak
yüzeyler ve malzemeler ciddi yanıklara neden olabilir. Bu tür malzemelere dokunurken ve taşırken
mutlaka eldiven ve pense kullanılmalıdır.
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GÜVENLİK İŞARETİ: Bu makine, elektrik çarpması riskinin yüksek olduğu ortamlarda gerçekleştirilen
kaynak uygulamaları için gerekli olan gücü sağlamaya uygundur.

HASAR GÖRMESİ HALİNDE GAZ TÜPÜ PATLAYABİLİR: Sadece kaynak işlemlerine uygun olarak
üretilmiş koruyucu gaz içeren basınçlı gaz tüplerini kullanın. Kullanılan gaza ve tüp basıncına uygun
regülatörlerin tüpe doğru olarak monte edildiğinden emin olun. Tüpleri her zaman dik pozisyonda
tutun ve güvenlik zinciri ile sabit bir yere bağlayın. Koruyucu kapakları kapatmadan tüpleri hareket
ettirmeyin ve tüplerin yerlerini kesinlikle değiştirmeyin. Elektrodların, elektrod penselerinin, şase
penselerinin ve gerilim altındaki her türlü parçanın gaz tüpü ile temas etmemesine özen gösterin.
Tüpleri, fiziksel hasara ya da kıvılcım ve ısı kaynakları dahil kaynak işlemlerine maruz kalabilecekleri
bölgelerin uzağında stoklayın.
HAREKETLİ PARÇALAR TEHLİKELİDİR: Bu makinede ciddi yaralanmaya neden olabilecek hareketli
mekanik parçalar mevcuttur. Makinenin başlatılması, çalıştırılması ve servis sırasında ellerinizi,
vücudunuzu ve kıyafetlerinizi bu parçalardan uzak tutun.
Üretici, kullanım kılavuzunu aynı anda revize etmeden tasarımda değişiklik ve/veya iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

Giriş
®

PF41 iletişim için ArcLink protokolü kullanan Lincoln
Electric güç kaynaklarının tümü ile çalışmak üzere
tasarlanmış olan dijital bir tel besleyicidir.

Kullanıcı tarafından satın alınabilen önerilen ekipmandan
"Aksesuarlar" bölümünde bahsedilmiştir.

Dijital tel besleyici şunları sağlar:
GMAW (MIG/MAG) – yalnızca sinerjik olmayan
kaynak işlemi.
FCAW-GS / FCAW-SS – yalnızca sinerjik olmayan
kaynak işlemi.

Kurulum ve Kullanım Talimatları
Makineyi kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü
sonuna kadar okuyun.

Çalışma Çevrimi ve Aşırı Isınma
Kaynak makinesinin çalışma çevrimi, makinenin
10 dakikalık çevrimde nominal kaynak akımı ile
çalışabildiği zaman yüzdesidir.

Konum ve Çalışma Koşulları
Bu makine en zor koşullarda bile çalışabilir. Bununla
beraber, makinenin uzun ömürlü olmasını ve güvenle
kullanılabilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki basit
önlemlerin alınması önemlidir:

Örnek: %60 çalışma çevrimi

Makineyi 15 dereceden daha fazla yatay eğime sahip
bir yere koymayın veya böyle bir yerde çalıştırmayın.
Makineyi boruların buzunu çözmek için kullanmayın.
Makine mutlaka temiz hava akımı olan bir yerde
çalıştırılmalı, makinenin çalıştırıldığı yerde
havalandırmayı engelleyici ya da hava akımını
durdurucu bir etken olmamalıdır.
Toz ve kirler makinenin içine girebilir; bu durum
mümkün olduğunca en aza indirilmelidir.
Bu makine IP23 koruma sınıfına sahiptir. Makineyi
mümkün olduğunca kuru tutun ve ıslak zemin veya
su birikintisi üzerine koymayın.
Makineyi, uzaktan kontrol edilen cihazlardan uzak bir
yere koyun. Makine normal kullanımda, yakınlarda
bulunan uzaktan kontrol edilen cihazları olumsuz
yönde etkileyebilir ve bu durum yaralanmalara veya
ekipman arızalarına neden olabilir. Bu kılavuzun
elektromanyetik uyumluluk bölümünü okuyun.
Makineyi, ortam sıcaklığı 40°C'den fazla olan
yerlerde kullanmayın.

Türkçe

4 dakika soğuma.

6 dakika kaynak.

Çalışma çevriminin aşılması durumunda termal sigorta
devreye girecek ve cihazın çalışmasını durduracaktır.

Dakika

veya Çalışma
Çevrimini
düşürün

Besleme Kablosu Bağlantısı
Besleme Kablosuna bağlanacak güç kaynağının giriş
gerilimini, fazını ve frekansını kontrol edin. İzin verilen
giriş gerilimi kaynağı, tel besleme ünitesinin anma değeri
plakasında gösterilmiştir. Makine ve besleme kaynağı
arasındaki topraklama bağlantılarının yapıldığından emin
olun.
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Kontrol ve Çalışma Özellikleri

Şekil 2.
6.

Gaz Konektörü: Gaz hattı bağlantısı.

UYARI
Kaynak makinesi, maksimum 5,0 bar basınçtaki uygun
tüm koruyucu gazları destekler.
7. Kumanda alıcısı: Tel besleyici bağlantısı
için 5 pimli alıcı. Kablo besleyicinin güç
®
kaynağı ile iletişimi için ArcLink protokolü
kullanılmaktadır.

Şekil 1
1.

EURO Soket: Kaynak torcunu bağlamak
için (GMAW / FCAW-SS işlemi için).

2.

Hızlı Bağlantı Kaplini: Soğutucu çıkışı
(torca soğuk soğutma sıvısı sağlar).

3.

Hızlı Bağlantı Kaplini: Soğutucu girişi
(torçtaki sıcak soğutucuyu alır).

8. Mevcut Soket: Giriş gücü bağlantısı.
9. Hızlı Bağlantı Kaplini: Soğutucu çıkışı
(sıcak soğutucuyu kaynak makinelerinden
soğutucuya alır).
10. Hızlı Bağlantı Kaplini: Soğutucu girişi
(soğutucudan kaynak makinelerine soğuk
soğutma sıvısı sağlar).

UYARI
Maksimum soğutucu basıncı 5 bar'dır.
4.

5.

Türkçe

Uzaktan Kumandalı Konektör Tapası:
Uzaktan Kumanda Kitini kurmak içindir.
Bu konektör, Uzaktan Kumandaya
bağlantı sağlar. "Aksesuarlar" bölümüne
bakın.

UYARI
Maksimum soğutucu basıncı 5 bar'dır.
Hatasız çalışmayı ve soğutma sıvısının doğru akışını
temin etmek üzere yalnızca kaynak torcunun veya
soğutucunun üreticisi tarafından önerilen soğutma
sıvısını kullanın.

Kullanıcı Paneli.
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Tetik basılı
Tetik serbest

Şekil 3
11. Gaz Akış Regülatörü Tapası: Gaz akış Regülatörü
ayrıca satın alınabilir. "Aksesuarlar" bölümüne
bakın.
12. Kaynaksız Tel/Gaz Çıkış Anahtarı: Bu anahtarla
çıkış gerilimi etkinleştirilmeden tel beslemesi veya
gaz akışı sağlanabilir.

A

Kaynak akımı

B

Burnback süresi (sabit)

C

Tel besleme

G

Gaz
Şekil 4

13. Kaynak Torcu Modu Anahtarı: torcun tetik
fonksiyonunu değiştirir.
2 Kademeli tetik işlemi, doğrudan tetiğe yanıt
olarak kaynak işlemini açar ve kapatır. Torcun
tetiği çekildiğinde kaynak işlemi gerçekleştirilir.
4 Kademeli mod, torcun tetiği serbest
bırakıldığında kaynağa devam edilmesine olanak
tanır. Kaynağı durdurmak için torcun tetiği
yeniden çekilir. 4 kademeli mod, uzun kaynaklar
yapılmasını kolaylaştırır.

Not: Punta Kaynağı, 4 Kademeli Tetik Modunda
çalışmaz.
14. Tel Makara Desteği: Maksimum 15 kg'lık makaralar.
Plastik, metal ve fiber makaraları 51 mm'lik mile alır.
®
Ayrıca, Readi-Reel tip makaraları verilen mil
adaptörüne alır.
UYARI
Kaynak işlemi sırasında makinenin kapağının tamamen
kapalı olduğundan emin olun.

2T/4T modlarının çalışma prensibi Şekil 4'da
gösterilmiştir.

15. Makaralı Tel: Makinede makaraya sarılmış tel
bulunmaz.
16. Tel Tahrik Makarası: 4 Silindirli tel makara.
UYARI
Kaynak işlemi sırasında tel tahrik makarası kapağı ve tel
makara kapağı tamamen kapalı olmalıdır.
UYARI
Çalışma sırasında makineyi hareket ettirmek için sapı
tutmayın. "Aksesuarlar" bölümüne bakın.

Türkçe
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Kullanıcı Paneli

Şekil 5.
17. Sol Ekran: Tel besleme hızını veya kaynak akımını
gösterir. Kaynak sırasında anlık kaynak akımı
değerini gösterir.

28. Sol Kumanda: Sol ekrandaki değerleri ayarlar.
29. LED Gösterge: Sol ekrandaki değerin amper
biriminde olduğu bilgisini verir.

18. Durum LED'i: Sistem hatalarını gösteren iki renkli bir
ışıktır. Normal çalışma sabit yeşil ışıktır. Hata
koşulları, Tablo 1'e göre gösterilir.

30. LED Gösterge: Tel besleme hızının sol ekranda
olduğu bilgisini verir.

Not: Makine ilk açıldığında durum ışığı en fazla bir
dakika kadar yeşil ve bazen kırmızı ve yeşil yanacaktır.
Güç kaynağı çalıştırıldığında makinenin kaynağa hazır
hale gelmesi 60 saniye kadar sürebilir. Bu, makine
çalışma başlangıcı sürecindeyken normal bir durumdur.

Tablo 1.
Anlam
®
Yalnızca iletişim için ArcLink protokolü
kullanan makineler
Sabit Yeşil Sistem TAMAM. Güç kaynağı çalışıyor ve
sağlam çevre aygıtlarının tümüyle normal
olarak iletişim kuruyor.
Yanıp
Güç artımı veya sistem sıfırlama sırasında
Sönen meydana gelir ve güç kaynağının
Yeşil
sistemdeki her bileşenle
eşleştiğini (tanımlandığını) gösterir. Güç
verildikten sonraki ilk 1-10 saniye veya
sistem çalışması sırasında
sistem yapılandırıldıysa normaldir.
Birbirini Durum ışıkları, kırmızı ve yeşil renklerin
izleyen herhangi bir kombinasyonu ile yanıp
Yeşil ve sönüyorsa güç kaynağında arıza vardır.
Kırmızı
Bireysel kod basamakları, basamaklar
arasında uzun bir duraklama ile kırmızı
yanıp söner. Birden fazla kod varsa kodlar
yeşil ışık ile ayrılacaktır. Makine
kapanmadan önce arıza kodunu okuyun.
LED Işık
Durum

19. Termal Aşırı Yük Göstergesi: Makinenin aşırı
yüklendiğini veya soğutucunun yeterli olmadığını
gösterir.
20. Sağ Ekran: Volt cinsinden kaynak gerilimini gösterir.
Kaynak sırasında anlık kaynak gerilimi değerini
gösterir.
21. LED Gösterge: Sağ ekrandaki değerin volt biriminde
olduğu bilgisini verir.
22. Sağ Kumanda: Sağ ekrandaki değerleri ayarlar.
23. LED Gösterge: Sıkma kontrolünün etkin hale
getirildiği bilgisini verir.
24. LED Gösterge: Burnback Süresi kontrolünün etkin
hale getirildiği bilgisini verir.
25. LED Gösterge: Alıştırma WFS'si kontrolünün etkin
hale getirildiği bilgisini verir.
26. LED Gösterge: Krater Prosedürünün etkin hale
getirildiği bilgisini verir.
27. Düğme: Kaynak parametrelerinin kaydırılmasına,
değiştirilmesine ve ayarlanmasına olanak tanır:
Sıkma
Burnback Süresi
Alıştırma WFS'si
Krater
Türkçe
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Bu durumda, arızayı silmek için makineyi
Kapalı hale getirmeyi deneyin, birkaç
saniye bekleyin ve sonra yeniden AÇIK
hale getirin. Arıza devam ederse bakım
gerekir. Lütfen en yakın yetkili teknik servis
merkeziyle veya Lincoln Electric ile temas
kurun ve okuduğunuz arıza kodunu rapor
edin.
Güç kaynağı ile bu güç kaynağına bağlı
olan aygıt arasında hiçbir iletişim
olmadığını gösterir.

Türkçe

Alıştırma

Kaynak Parametreleri

tetiğin çekilmesinden ark oluşmasına kadar geçen
sürede tel besleme hızını ayarlar.
Fabrika varsayılanı, Alıştırma kapalı.
Ayar aralığı: minimum ile maksimum WFS
arası.
Alıştırma değerini ayarlamak için:
LED gösterge [25] yanana kadar Düğmeye [27]
basın.
Sağ Ekran yanıp söner ve Alıştırma değerini gösterir.
Alıştırma değerini ayarlamak için Sağ Kontrolü [22]
kullanın.
Ayarları onaylamak için Düğmeye [27] basın.
LED Gösterge [25] kapanır.

Şekil 6.
Kullanıcı Panelinden, Tablo 2'de belirtilen parametreler
ayarlanabilir:
Tablo 2.
Sıkma

Krater
Burnback Süresi

WFS / Volt'u tetik serbest bırakıldıktan sonra kaynağın
sonuna kadar belirli bir süre kontrol eder. Krater
süresinde makine, Kaynak Prosedüründen Krater
Prosedürüne tırmanacak veya inecektir.

Alıştırma WFS'si

Krater Parametreleri şu şekilde ayarlanabilir:
Krater Süresi
Tel Besleme Hızı
Volt cinsinden kaynak gerilimi.

Krater

Sıkma

Krateri ayarlamak için:
LED gösterge [26] yanana kadar Düğmeye [27]
basın.
Sol ekranda [17] "SEC" görüntülenir.
Sağ Ekran yanıp söner ve saniye cinsinden zaman
değerini gösterir.
Krater Süresini ayarlamak için Sağ Kontrolü [22]
kullanın.
Krater Süresini onaylamak için Düğmeyi [27]
kullanın.
Sol Ekranda [17] Kablo Besleme Hızı ve Sağ
Ekranda [20] volt cinsinden kaynak gerilimi gösterilir.
Sol Ekranda [17] değeri ayarlamak için Sol
Kumandayı [28] kullanın.
Sağ Ekranda [20] değeri ayarlamak için Sağ
Kumandayı [22] kullanın.
Ayarları onaylamak için Düğmeye [27] basın.
LED Gösterge [26] kapanır.

kısa arkla kaynak yapılırken ark özelliklerini kontrol eder.
Sıkma Kontrolünün 0,0'dan daha fazla artırılması daha
dalgalı bir ark ile sonuçlanırken (daha fazla sıçrama)
Sıkma Kontrolünün 0,0'dan daha fazla azaltılması daha
yumuşak bir ark ile sonuçlanır (daha az sıçrama).
Ayar aralığı: -10 ile +10 arası.
Fabrika varsayılanı, Sıkma KAPALI.
Sıkma değerini ayarlamak için:
LED gösterge [23] yanana kadar Düğmeye [27] basın.
Sağ Ekran yanıp söner ve Sıkma değerini gösterir.
Sıkma değerini ayarlamak için Sağ Kontrolü [22]
kullanın.
Ayarları onaylamak için Düğmeye [27] basın.
LED Gösterge [23] kapanır.

Burnback

tel besleme durduktan sonra devam eden kaynak çıkışı
süresidir. Su birikintisine yapışmasını önler ve bir
sonraki arkın başlaması için telin ucunu hazırlar.
Fabrika varsayılanı olarak Burnback Süresi
0,07 saniyeye ayarlanmıştır.
Ayar aralığı: 0 (KAPALI) ile 0,25 saniye arası.
Burnback Süresini ayarlamak için:
LED gösterge [24] yanana kadar Düğmeye [27]
basın.
Sağ Ekran yanıp söner ve Burnback Süresini
gösterir.
Burnback Süresini ayarlamak için Sağ Kontrolü [22]
kullanın.
Ayarları onaylamak için Düğmeye [27] basın.
LED Gösterge [24] kapanır.
Türkçe

8

Türkçe

Ayarlar ve Yapılandırma Menüsü
Menüye erişmek için Düğmeye [27] basın ve Sol Ekran
[17] yanıp sönene kadar basılı tutun.

Parametre Değişim Değeri Modu – Sağ Ekranda [20]
parametre değeri yanıp söner.

Not: Sistem kaynak yaparken veya arıza varken
(durum LED'i sabit yeşil değilken) Menüye erişilemez.

Not: 10 saniye boyunca işlem yapılmazsa Menü
kapanır.

Parametre Seçim Modu – Sol Ekranda [17] Parametre
Adı yanıp söner.

Not: Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra kullanıcı
ayarları geri yüklenir.

Tablo 3. Ayarlar ve Yapılandırma Menüsü aktif olduğunda Arayüz Bileşenleri ve fonksiyonları.
Arayüz Bileşenlerinin
Fonksiyonları
17. Parametre Adı.
20. Parametre Değeri.
22. Parametre Değerinin
Değiştirilmesi.
27. Parametre Düzenlemeye
Girilmesi.
Parametre Değeri değişiminin
onaylanması.
28. Parametre Seçimi.

Şekil 7.

Ayar ve Yapılandırma Menüsü, Tablo 4'te açıklanan parametreleri içerir.
Tablo 4. Menünün varsayılan ayarları
Menü Çıkışı – menüden çıkışı sağlar.
Not: Bu parametre düzenlenemez.
Menüden çıkmak için:
Gelişmiş Menü'de P000 seçimini yapın.
Seçimi onaylamak için sağ düğmeye basın.
Tel Besleme Hızı (WFS) birimleri – WFS birimlerinin
değiştirilmesini sağlar:
CE (fabrika varsayılanı) = m/dk.;
ABD = inç/dk.
Ark Ekranı Modu - bu seçim kaynak sırasında sol üst ekranda
hangi değerin görüntüleneceğini belirler:
"Amp" (varsayılan) = Sol ekran, kaynak sırasında Amper
değerini gösterir.
"WFS" = Sol ekran, kaynak sırasında Tel Besleme Hızını
gösterir.
Krater Gecikmesi - bu seçenek, kısa kaynaklar yapılırken
Krater adımını atlamak için kullanılır. Tetik, zamanlayıcı sona
ermeden önce serbest bırakılırsa Krater atlanacak ve kaynak
sona erecektir. Tetik, zamanlayıcı sona erdikten sonra
serbest bırakılırsa Krater adımı normal olarak işleyecektir
(etkinse).
KAPALI (0) ile 10,0 saniye arası (varsayılan = KAPALI)

Türkçe
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Uzaktan Kumanda Türü - Bu seçenek, kullanılan analog
uzaktan kumanda türünü seçer. Dijital uzaktan kumanda
cihazları (dijital ekranlı olanlar) otomatik olarak yapılandırılır.
"TIG" = Bu ayarı, ayakla veya elle akım kontrolü cihazı
(Amptrol) ile TIG kaynağı yaparken kullanın. TIG kaynağı
yapılırken Kullanıcı Arayüzünün sol üst tarafındaki Kontrol,
TIG amper kontrolü maksimum ayarında olduğu zaman
elde edilen maksimum akımı belirler.
"Stick" (Örtülü Ark) = Bu ayarı, uzaktan çıkış kontrol cihazı
ile örtülü ark kaynağı yaparken veya oyuk açarken
kullanın. Örtülü ark kaynağı yaparken Kullanıcı
Arayüzünün sol üst Kontrolü, örtülü ark uzaktan
kumandası maksimum ayarında olduğunda elde edilen
maksimum akımı belirler. Oyuk açarken sol üst Kontrol
devre dışı bırakılır ve uzaktan kumanda üzerinde oyma
akımı belirlenir.
"All" (Tümü) = Bu ayar, 6 pimli ve 7 pimli uzaktan kontrol
bağlantılarının çalışması gibi uzaktan kumandanın da tüm
kaynak modlarında çalışmasına olanak tanır.
"Joys" (Kumanda kolu) (varsayılan) = Bu ayarı, kumanda
koluyla kontrol edilen basmalı bir MIG torcu ile MIG
kaynağı yaparken kullanın. Kumanda kolu, TIG ve oyma
kaynağı akımları Kullanıcı Arayüzünden ayarlanmaktadır.
Not: 12 pimli konektörü olmayan makinelerde "Joys"
(Kumanda kolu) ayarları görünmeyecektir.
Ark Başlangıcı/Kayıp Hata Süresi - Bu seçenek, ark
oluşmadıysa veya belirli bir süre için kesintiye uğradıysa çıkışı
isteğe bağlı olarak kapatmak için kullanılabilir. Makine zaman
aşımına uğrarsa Hata 269 görüntülenecektir. Değer KAPALI
olarak ayarlanırsa arkın oluşmaması durumunda makine çıkışı
kapatılmayacaktır veya ark kesilirse çıkış kapatılmayacaktır.
Telleri sıcak beslemek üzere tetik kullanılabilir (varsayılan).
Değer belirlenmişse tetik çekildikten sonra belirtilen sürede bir
ark oluşmamışsa makine çıkışı kapanacaktır veya ark
kesildikten sonra tetik çekili kalır. Sorun çıkaran hataları
önlemek için Ark Başlangıcı/Kayıp Hata Süresini tüm kaynak
parametrelerini (alıştırma tel besleme hızı, kaynak tel besleme
hızı, örtülü elektrik arkı) değerlendirdikten sonra uygun bir
değere ayarlayın.
KAPALI (0) ile 10,0 saniye arası (varsayılan = KAPALI)
Not: Bu parametre Örtülü Ark, TIG veya Oyma türünde
kaynak yaparken devre dışıdır.
Geri Bildirim Tekrarı – geri bildirim değerlerinin kaynak
sonrasında nasıl görüntülendiğini belirler:
"No" (Hayır) (fabrika varsayılanı) – en son kaydedilen geri
bildirim değerleri kaynak sonrasında 5 saniye boyunca
yanıp sönecek ve sonra mevcut görüntüleme moduna
dönecektir.
"Yes" (Evet) – en son kaydedilen geri bildirim değerleri
kaynak sonrasında bir Kontrole veya düğmeye dokunulana
veya ark sıkışana kadar süresiz olarak yanıp sönecektir.
Power Source Select (Güç Kaynağı Seç) – bu seçenek
yalnızca LADI arayüzü içindir. Bağlı olan analog güç
kaynağını seçer.
User interface type (Kullanıcı arayüzü türü) - kullanıcı
arayüzünün nasıl çalıştığını belirler:
Feeder (Besleyici) (FEEd, fabrika varsayılanı) – Kullanıcı
Arayüzü Besleyici olarak çalışır.
Parallel (Paralel) (PArA) – Kullanıcı arayüzü uzaktan
kumanda olarak çalışır. Paralel yalnızca "FEEDER" olarak
ayarlanabilecek olan ana panelle paralel olarak
kullanılabilir.
Not: Kullanıcı Arayüzü türünün seçilmesi sistemin yeniden
başlatılmasına neden olur.
Not: Fabrika ayarına dönülmesi Besleyici türünü zorlar.

Türkçe
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Brightness Control (Parlaklık Kontrolü) - parlaklık seviyesini
etkinleştirir.
Adjust range (Ayar aralığı): 5 varsayılan olacak şekilde 1
ile +10 arası.
Restore Factory Settings (Fabrika Ayarlarını Geri Yükle) –
Fabrika Ayarlarını geri yüklemek için:
Seçimi onaylamak için Sağ Düğmeyi kullanın.
"YES" (EVET) seçimini yapmak için Sağ Kontrolü kullanın.
Seçimi onaylamak için Sağ Düğmeyi kullanın.
Not: Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra P097 "NO" (Hayır)
olur.
Show Test Modes? (Test Modları Gösterilsin Mi?) –
kalibrasyon ve testler için kullanılır. Test Modlarını kullanmak
için:
Sağ ekranda "LOAD" (YÜK) gösterilir.
Seçimi onaylamak için Sağ Düğmeyi kullanın.
Sağ ekranda "DONE" (TAMAM) gösterilir.
Not: Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra P099 "LOAD" (YÜK)
olur.
View Software Version Info (Yazılım Sürümü Bilgilerini Göster)
– kullanıcı arayüzü için yazılım sürümlerini görüntülemek için
kullanılır.
Yazılım sürümünü okumak için:
Gelişmiş Menü'de P103 seçimini yapın.
Seçimi onaylamak için sağ düğmeye basın.
Yanıp sönen "UI" (Kullanıcı Arayüzü) yazısı sol ekranda ve
yazılım sürümünün sağında belirir.
Not: P103 salt okunur bir tanılayıcı parametredir.
Welding Process Change (Kaynak İşlemi Değişikliği) sinerjik olmayan kaynak programlarından birini hızlıca geri
çağırmak mümkündür. 3 program kullanılabilir:
Pr 5 - GMAW, Standart CV (fabrika varsayılanı)
Pr 6 - FCAW-SS, Standart CV
Pr 7 (veya 155) - FCAW-GS, Standart CV
Not: Kullanılabilir programlar listesi, güç kaynağına bağlıdır.
Preflow Time (Ön Akış Süresi) – tetik çekildikten sonra ve
besleme öncesi koruyucu gazın aktığı süreyi ayarlar.
Fabrika varsayılanı olarak Ön Akış Süresi 0,2 saniyeye
ayarlanmıştır.
Ayar aralığı: 0 ile 25 saniye arası.
Postflow Time (Akış Sonrası Süresi) – kaynak çıkışı
kapandıktan sonraki örtülü gaz akışı süresini ayarlar.
Fabrika varsayılanı olarak Akış Sonrası Süresi 2,5
saniyeye ayarlanmıştır.
Ayar aralığı: 0 ile 25 saniye arası.

Türkçe
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Sinerjik olmayan modda GMAW, FCAW-GS ve FCAW-SS Kaynak İşlemleri
Sinerjik olmayan modda, tel besleme hızı ve kaynak
gerilimi bağımsız parametrelerdir ve kullanıcı tarafından
ayarlanmalıdır.

UYARI
Kaynak yaparken veya elektrodu kablo içine yüklerken
torç kablosunu mümkün olduğu kadar düz tutun.

Tablo 5. GMAW ve FCAW sinerjik olmayan Kaynak
Programları
İşlem
Program
GMAW, standart CV

5

FCAW-GS, standart CV

7 veya 155

UYARI
Kabloyu keskin köşelerin etrafında dolaştırmayın veya
çekmeyin.
Kaynak işleminde iş sağlığı ve güvenliği prensibini
uygulayarak kaynak işlemi başlatılabilir.

FCAW-SS, Standart CV
6
Not: Kullanılabilir programlar listesi, güç kaynağına
bağlıdır.

5, 6 ve 7 için olası program ayarları:
Tel Besleme Hızı, WFS [28]
Kaynak gerilimi [22]
Burnback Süresi [24]
Alıştırma WFS'si [25]
Ön Akış Süresi/ Akış Sonrası Süresi [Yapılandırma
Menüsü]
2 Kademeli/4 Kademeli [13]
Krater [26]
Sıkma [23]

GMAW, FCAW-GS veya FCAW-SS kaynak işlemine
başlama prosedürü:
®
Lincoln Electric güç kaynaklarını ArcLink protokolü
kullanarak iletişim için tel besleyiciye bağlayın.
Kaynak çapaklarına maruziyeti en aza indirmek ve
torç kablosundaki keskin eğimlerini önlemek için,
makineyi çalışma alanının yakınındaki bir yere uygun
olarak yerleştirin.
Kullanılacak tele göre tel polaritesini belirleyin. Bu
bilgi için tel verilerine bakın.
GMAW, FCAW-GS veya FCAW-SS işlemi için torcu
Euro Sokete [1] bağlayın.
Şase kablosunu güç kaynağının çıkış soketlerine
takın ve kilitleyin.
Şase kablosunu şase pensesiyle kaynak parçasına
bağlayın.
Uygun teli takın.
Uygun makarayı takın.
Teli elle torç meme lastiğine itin.
Gerek duyulması halinde (GMAW, FCAW-GS işlemi),
gaz korumasının bağlandığından emin olun.
Giriş gücünü ON (AÇIK) konuma getirin ve PF41 güç
kaynağıyla çalışamayacak hale gelene kadar
bekleyin - Durum LED'i [18] yanıp sönmeyi durdurur
ve sabit yeşil yanar.
Teli kaynak torcuna yerleştirin.

Sıkma, kısa arkla kaynak yapılırken ark özelliklerini
kontrol eder. Sıkma Kontrolünün 0,0'dan daha fazla
artırılması daha dalgalı bir ark ile sonuçlanırken (daha
fazla sıçrama) Sıkma Kontrolünün 0,0'dan daha fazla
azaltılması daha yumuşak bir ark ile sonuçlanır (daha az
sıçrama).
Ayar aralığı: -10 ile +10 arası.
Fabrika varsayılanı, Sıkma KAPALI.

UYARI
Elektrodu kablo içine yüklerken torç kablosunu mümkün
olduğu kadar düz tutun.
UYARI
Arızalı torcu asla kullanmayın.
Gaz Çıkış Anahtarındaki [12] gaz akışını kontrol edin
– GMAW ve FCAW-GS işlemi.
Tel makara kapağını kapatın.
Makara tel kapağını kapatın.
Doğru kaynak programını seçin. Sinerjik olmayan
programlar Tablo 5'te açıklanmıştır.
Not: Kullanılabilir programlar listesi, güç kaynağına
bağlıdır.
Kaynak parametrelerini ayarlayın.
Kaynak makinesi artık kaynak işlemi için hazırdır.
UYARI
Kaynak işlemi sırasında tel tahrik makarası kapağı ve tel
makara kapağı tamamen kapalı olmalıdır.

Türkçe
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S200 Tipi Tel Makarasının Takılması

Kaynak Teli Makarasının Takılması
Tel makara tipi S300 ve BS300 kabini, adaptör olmadan
tel makara desteğine takılmalıdır.
®
S200, B300 veya Readi-Reel tipi makaralar takılabilir
ancak uygun adaptörün satın alınması gerekir. Uygun
adaptör ayrıca satın
alınabilir (Bkz. "Aksesuarlar" bölümü).

UYARI
Kaynak telini takarken güç ünitesini kapatın.

S300 ve BS300 Tipi Tel Makarasının Takılması
UYARI
Kaynak telini takarken güç ünitesini kapatın.

Şekil 22.
Makineyi kapatın.
Makara tel kapağını açın.
Kilit Somununu [35] sökün ve Milden [37] çıkarın.
Mil fren piminin [38] adaptörün [39] arka kapağındaki
deliğe yerleştirildiğinden emin olduktan sonra S200
tipi makara adaptörünü [39] mil üzerine [37]
yerleştirin. S200 tipi makara adaptörü ayrıca satın
alınmalıdır (Bkz. "Aksesuarlar" bölümü).
Mil fren piminin [40] makaranın arka kapağındaki
deliğe yerleştirildiğinden emin olduktan sonra S200
tipi makarayı [41] mil üzerine [37] yerleştirin.

Şekil 21.
Makineyi kapatın.
Makara tel kapağını açın.
Kilit Somununu [35] sökün ve Milden [37] çıkarın.
Mil Fren Piminin [38] S300 veya SB300 tipi
makaraların arka kapağındaki deliğe
yerleştirildiğinden emin olduktan sonra S300 veya
BS300'ü [36] Mile [37] yerleştirin.

UYARI
S200 tipi makarayı, besleme anında makaranın alt
tarafından açılacak şekilde döneceği bir yönde
konumlandırın.
Kilit somununu [35] yeniden takın. Kilit somununun
sıkıştırıldığından emin olun.

UYARI
S300 veya SB300 tipi makarayı, besleme anında
makaranın alt tarafından açılacak şekilde döneceği bir
yönde konumlandırın.
Kilit somununu [35] yeniden takın. Kilit somununun
sıkıştırıldığından emin olun.

Türkçe
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B300 Tipi Tel Makarasının Takılması
UYARI
Kaynak telini takarken güç ünitesini kapatın.

Şekil 25.
®

Readi-Reel Tipi Tel Makarasının Takılması
UYARI
Kaynak telini takarken güç ünitesini kapatın.
Şekil 23.
Makineyi kapatın.
Makara tel kapağını açın.
Kilit Somununu [35] sökün ve Milden [37] çıkarın.
B300 tipi makara adaptörünü [42] mil üzerine [37]
yerleştirin. Mil fren piminin [38] adaptörün arka
kapağındaki deliğe yerleştirildiğinden emin olun.
B300 tipi makaranın adaptörü ayrıca satın alınmalıdır
(Bkz. "Aksesuarlar" bölümü).
Kilit somununu [35] yeniden takın. Kilit somununun
sıkıştırıldığından emin olun.

Şekil 26.
Makineyi kapatın.
Makara tel kapağını açın.
Kilit Somununu [35] sökün ve Milden [37] çıkarın.
®
Readi-Reel tipi makarayı [47] mil üzerine [37]
yerleştirin. Mil fren piminin [38] adaptörün [47] arka
kapağındaki deliğe yerleştirildiğinden emin olun.
®
Readi-Reel tipi makara adaptörü ayrıca satın
alınmalıdır (Bkz. "Aksesuarlar" bölümü).
Kilit somununu [35] yeniden takın. Kilit somununun
sıkıştırıldığından emin olun.
Tespit yayı [48] saat 12 pozisyonunda olacak şekilde
mil ve adaptörü döndürün.
®
Readi-Reel tipi makarayı [50] adaptör [47] üzerine
®
yerleştirin. Bunun için Readi-Reel tipi makaranın iç
kafes desteklerinden birini [48] tespit yayındaki [49]
yuvaya [46] yerleştirin.

Şekil 24.
Tespit yayı [43] saat 12 pozisyonunda olacak şekilde
mil ve adaptörü döndürün.
B300 tipi makarayı [45] adaptör [42] üzerine
yerleştirin. Bunun için B300 tipi makaranın iç kafes
desteklerinden [46] birini tespit yayındaki [43] yuvaya
[44] yerleştirin ve makarayı adaptöre kaydırın.

UYARI
®
Readi-Reel tipi makarayı besleme anında makaranın alt
tarafından açılacak şekilde döneceği bir yönde
konumlandırın.

UYARI
B300 tipi makarayı, besleme anında makaranın alt
tarafından açılacak şekilde döneceği bir yönde
konumlandırın.

Türkçe
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Kaynak Telinin Takılması

Baskı Silindiri Kuvvetinin Ayarlanması
Baskı kolu, tel sürme makaralarının kaynak teli üzerine
uyguladığı kuvvet miktarını kontrol eder.
Baskı kuvveti, ayar somununun saat yönünde
döndürülmesiyle arttırılır, saat yönünün tersine
döndürülmesiyle azaltılır. Doğru baskı kolu ayarı en
iyi kaynak performansını sağlar.

Makineyi kapatın.
Makara tel kapağını açın.
Sürücünün kilit somununu sökün.
Kaynak teli tel besleme ünitesinin içine sürüldüğünde
makara saat yönünde dönecek şekilde ayarlayın.
Mil fren piminin [38] makara üzerindeki bağlantı
deliğine girdiğinden emin olun.
Sürücünün kilit somununu takın.
Tel makara kapağını açın.
Tel çapına karşılık gelen doğru yive sahip tel sürme
makarasını takın. /p> makarayı adaptöre kaydırın.
Telin ucunu serbest bırakın ve pürüz kalmadığından
emin olarak eğik ucu kesip ayırın.

UYARI
Eğer silindir basıncı gereğinden düşükse tel sürme
makarası, tel üzerindeki doğrultusunu kaybedebilir.
Silindir basıncının gereğinden fazla olması durumunda
ise, kaynak teli, kaynak torcunda besleme problemlerine
neden olacak şekilde deforme olabilir. Baskı kuvveti
uygun biçimde ayarlanmalıdır. Kaynak teli, sürücü
makara üzerindeki hareketine başlayana kadar baskı
kuvvetini yavaşça düşürün ve ardından ayar somununu
bir devir döndürerek kuvveti yavaşça artırın.

UYARI
Telin sivri ucu yaralayabilir.
Kaynak teli makarasını saat yönünde döndürün ve
telin ucunu Euro Sokete gelinceye kadar tel besleme
ünitesinin içinden geçirin.
Tel besleyicinin basınç silindiri gücünü doğru şekilde
ayarlayın.

Kaynak Telinin Kaynak Torcuna
Sürülmesi
Makineyi kapatın.
Kaynak işlemine bağlı olarak, uygun torcu Euro
Sokete bağlayın. Torç ve kaynak makinesinin
nominal parametreleri birbiriyle eşleşmelidir.
Kontakt memeyi ve gaz nozülünü torçtan sökün.
Daha sonra torç kablosunu düz konuma getirin. dir.
Kaynak telini, kılavuzun içinden, makaraların
arasından ve Euro Soketin giriş kılavuzu içerisinden
geçirerek torç kablosunun içinde bulunan
yönlendirme spiraline yerleştirin. Tel, spirale elle
birkaç santimetre sokulabilir. Telin kolayca ve
herhangi bir kuvvet uygulanmadan sokulması
gerekir.

Sürücünün Fren Torkunun Ayarlanması
Kaynak telinin, kontrol dışı kaymalarının önlenmesi için
sürücü bir fren mekanizmasıyla donatılmıştır.
Fren ayarlaması, kilit somununun sökülmesinden sonra
sürücünün içinde bulunan M10 ayar cıvatasının
döndürülmesiyle yapılır.
35
51
52

UYARI
Eğer kuvvet uygulamak gerekiyorsa, kaynak teli torç
spiraline girmemiş olabilir.

Şekil 27.
Kaynak makinesini açın.
Kaynak telinin beslenerek torç spiralinden geçmesi
için tel yivli uçtan dışarı çıkana kadar torç tetiğine
basın. Veya Kaynaksız Tel/Gaz Çıkış Anahtarını
[12] kullanın – tel yivli uçtan dışarı çıkana kadar
anahtarı "Kaynaksız Tel" konumunda tutun.
Tetik veya Kaynaksız Tel / Gaz Çıkış Anahtarı [13]
serbest bırakıldığında, kaynak teli makarası
boşaltılmamalıdır.
Tel makara frenini buna uygun olarak ayarlayın.
Kaynak makinesini kapatın.
Uygun bir kontakt meme takın.
Kaynak işlemine ve tabanca tipine bağlı olarak, gaz
nozülünü (GMAW işlemi, FCAW-GS işlemi) veya
koruyucu nozülü (FCAW-SS işlemi) takın.

35. Kilit Somunu.
51. Ayar cıvatası M10.
52. Baskı Yayı.
Ayar cıvatası M10'u saat yönünde döndürerek baskı
yayının gerilimini, dolayısıyla da fren torkunu
arttırabilirsiniz.
Ayar cıvatası M10'u saatin tersi yönünde döndürerek
baskı yayının gerilimini, dolayısıyla da fren torkunu
azaltabilirsiniz.
Ayarlama sonrası kilit somununu tekrar takın.

UYARI
Tel, torcun uçtan dışarı çıkarken, gözleri ve elleri
korumak için önlem alın.

Türkçe
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Tel Sürme Makaralarının Değiştirilmesi

Gaz Bağlantısı

UYARI
Makaraları takmadan veya değiştirmeden önce kaynak
güç ünitesinin elektrik bağlantısını kesin.

UYARI
Hasar görmesi halinde GAZ TÜPÜ
patlayabilir.
Gaz tüpünü her zaman dikey konumda
duvar üzerindeki özel bir tutucu veya
taşıyıcıya sabitleyin. Kaynak işlemini
bitirdikten sonra gaz tüpünü kapatmayı
unutmayın.
Gaz tüpünü, olası patlamaları veya
yangınları engellemek üzere hasar
görebileceği, ısınabileceği veya elektrik
devrelerinin olduğu yerlerden uzak tutun.
Gaz tüpünü kaynak işleminden veya
diğer elektrik geçen devrelerden uzak
tutun.
Kaynak makinesini asla gaz tüpü takılı
olarak kaldırmayın.
Kaynak elektrodunun gaz tüpüne
değmesine asla izin vermeyin.
Koruyucu gaz oluşumu sağlığa zarar
verebilir veya ölüme yol açabilir. Gaz
birikmesini önlemek için iyi
havalandırılan bir yerde kullanın.
Sızıntıları önlemek için kullanımda
değilken gaz tüpü vanalarını iyice
kapatın.

PF41, çelik tel için V1.0/V1.2 makara ile donatılmıştır.
Farklı çapta tellerin kaynağı için uygun makara kiti
mevcuttur (bkz. "Aksesuarlar" bölümü). Makara
değişimi için aşağıdaki talimatları takip edin:
Makineyi kapatın.
Baskı makarası kolunu/kollarını [53] serbest duruma
getirin.
Tel makara sürücüsü tespit vidasını / vidalarını [54]
sökün.
Koruyucu kapağı [55] çıkarın.
Kullanacağınız tel çap ve tipine uygun olan makarayı
/ makaraları [46] takın.
UYARI
Torç spiralinin ve kontakt memenin de seçilen tel çapına
uygun olduğundan emin olun.
UYARI
1,6 mm'den daha kalın teller için aşağıdaki parçalar
değiştirilmelidir:
Besleme ünitesinin kılavuz tüpü [57] ve [58].
Euro soketinin kılavuz tüpü [59].

UYARI
Kaynak makinesi, maksimum 5,0 bar basınçtaki uygun
tüm koruyucu gazları destekler.

Koruyucu kapağı [55] değiştirin ve makaralara
sıkıştırın.
Tespit vidasını/vidalarını [54] takın.
Kaynak telini, kılavuzun içinden, makaraların
arasından ve Euro Soketin giriş kılavuzu içerisinden
geçirerek torc kablosunun içinde bulunan
yönlendirme spiraline yerleştirin.
Baskı makara kolunu/kollarını [53] kilitleyin.

53

UYARI
Kullanımdan önce gaz tüpünün kullanım amacına uygun
gaz içerdiğinden emin olun.
Kaynak güç kaynağındaki giriş gücünü kapatın.
Gaz tüpüne uygun bir gaz akış regülatörü takın.
Gaz hortumunu hortum kelepçesini kullanarak
regülatöre bağlayın.
Gaz hortumunun diğer ucunu makinenin arka
panelinde bulunan Gaz Konektörüne [7] takın.
Kaynak güç kaynağındaki giriş gücünü açın.
Gaz tüpü vanasını açmak için çevirin.
Gaz regülatörünün koruyucu gaz akışını ayarlayın.
Gaz Çıkış Anahtarındaki [12] gaz akışını kontrol
edin.

58

57

UYARI
CO2 koruyucu gazla GMAW kaynak işlemi yaparken,
CO2 gaz ısıtıcı kullanılmalıdır.

56

53

59

54
55

Şekil 28.
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Bakım

Müşteri Destek Politikası
Lincoln Electric Şirketi, yüksek kalite kaynak donanımı,
sarf malzemeleri ve kesme donanımı üretmekte ve
satmaktadır. Amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşılamak ve beklentilerini aşmaktır. Alıcılar
ürünlerimizin kullanımı hakkında tavsiye veya bilgi almak
için zaman zaman Lincoln Electric'e danışmaktadır.
Müşterilerimize o sırada elimizde olan en iyi bilgiler
temelinde cevap vermekteyiz. Lincoln Electric bu
tavsiye veya bilgilerle ilgili herhangi bir garanti
vermemekte ve herhangi bir mesuliyet kabul
etmemektedir. Söz konusu bilgi ve tavsiyelerle ilgili
olarak –herhangi bir müşterinin kullanım amacına
uygunluk garantisi de dâhil- herhangi bir garanti
vermediğimizi açıkça beyan ederiz. Ayrıca, bilgi veya
tavsiyeleri verdikten sonra güncelleme veya düzeltme
sorumluluğumuz bulunmamaktadır. İlaveten,
müşterilerimize bilgi vermemiz veya tavsiyede
bulunmamız ürünlerimizin satışıyla ilgili herhangi bir
garanti oluşturmamakta, verilmiş bir garantinin
kapsamını genişletmemekte veya onu
değiştirmemektedir.
Lincoln Electric, müşterilerinin taleplerine cevap veren
bir imalatçıdır. Ancak, Lincoln Electric tarafından satılan
spesifik ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterinin
kontrolü ve sorumluluğu altındadır. Lincoln Electric'in
kontrolü dışındaki bir çok değişken bu imalat
yöntemlerinin ve hizmet şartlarının uygulanmasıyla elde
edilen sonuçları etkileyebilmektedir.
Değişikliğe Tabidir – Bu bilgiler baskı tarihi itibarıyla
bilgimiz dahilinde doğrudur. Güncellenen bilgiler için
lütfen www.lincolnelectric.com adresine bakın.

UYARI
Her türlü bakım ve onarım işlemleri için Lincoln Electric
markalı kaynak makinelerinin tamiri konusunda Kaynak
Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yetkilendirilen
en yakın teknik servis merkezi ile irtibata geçilmesi
önerilir. Yetkili olmayan servis merkezleri tarafından
bakım veya onarım yapılması, üretici garantisini geçersiz
hale getirecektir.
Fark edilebilen herhangi bir hasar derhal bildirilmeli ve
onarılmalıdır.
Rutin bakım (günlük)
Şase kabloları ve güç kablosunun yalıtım durumunu
ve bağlantılarını kontrol edin. İzolasyonu hasar
görmüşse kabloyu derhal değiştirin.
Kaynak torcunun nozülündeki sıçrama artıklarını
temizleyin. Sıçrama artıkları arka giden koruyucu
gaz akışını engelleyebilir.
Kaynak torcunun durumunu kontrol edin: gerekirse
yenisiyle değiştirin.
Soğutma fanının durumunu ve çalışmasını kontrol
edin. Hava akımı deliklerini temiz tutun.
Periyodik bakım (En az yılda bir kez olmak üzere
veya 200 çalışma saatinde bir)
Rutin bakımın yanında ayrıca şunları gerçekleştirin:
Makineyi temiz tutun. Dış kasa ve kabin içindeki
tozları kuru (ve düşük basınçlı) hava akımı ile
temizleyin.
Gerekirse, tüm kaynak bağlantı uçlarını temizleyin ve
sıkıştırın.
Bakım işlemlerinin sıklığı makinenin yerleştirildiği
çalışma ortamına göre değişebilir.
UYARI
Gerilim altındaki parçalara dokunmayın.
UYARI
Kaynak makinesinin kasası çıkarılmadan önce, kaynak
makinesi kapatılmalı ve güç kablosunun ana soket
bağlantısı kesilmelidir.
UYARI
Her bakım ve servisten önce şebeke ağı bağlantısı
makineden kesilmelidir. Her onarımdan sonra, güvenliği
sağlamak için uygun testler gerçekleştirin.
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WEEE
07/06

Türkçe

Elektriksel ekipmanlar, normal atıklar gibi değerlendirilmez!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlara (WEEE) ilişkin 2012/19/EC sayılı Avrupa Direktifine ve bu direktifin
ulusal kanunlara uygulanmış biçimine uygun olarak, ömrü dolmuş elektrikli cihazlar ayrı bir şekilde
toplanarak çevresel uyumluluk gösteren bir geri dönüşüm tesisine teslim edilmelidir. Cihazın sahibi olarak,
onaylanan toplama sistemleri hususunda lütfen yerel temsilcimizden bilgi alın.
İlgili Avrupa Direktifi'ni uygulayarak çevre ve insan sağlığını korumaya yardımcı olacağınızı unutmayın!

Yedek Parçalar
12/05

Parça Listesi talimatları
Bu yedek parça listesini kod numarası belirtilmemiş bir makine için kullanmayın. Kod numaraları belirtilmemiş tüm
yedek parçalar için Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Teknik Hizmetler Departmanı ile irtibata geçin.
İstediğiniz parçanın nerede bulunduğunu belirlemek için montaj sayfası resimleri ve aşağıdaki tabloyu kullanın.
Yalnızca montaj sayfasında başlık numarası altındaki sütunda "X" ile işaretlenmiş parçaları kullanın (# bu baskıdaki
bir değişikliği gösterir).
Öncelikle, yukarıdaki Parça Listesi talimatlarını okuyun. Daha sonra, betimleyici resimli parça numarası çapraz referansı
içeren, makine ile birlikte verilen "Yedek Parça" kılavuzuna bakın.

Yetkili Servis Dükkanı Konumları
09/16

Alıcı, Lincoln'ün garanti süresi içerisinde talep edilen herhangi bir kusur ile ilgili olarak bir Lincoln Yetkili Servis
Tesisi (LASF) ile temas kurmalıdır.
LASF'nin yerini belirlemede destek için yerel Lincoln Satış Temsilcinizle temas kurun ya da
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator adresine gidin.

Elektrik Devre Şeması
Makine ile birlikte verilen "Yedek Parça" kılavuzuna bakın.
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Önerilen Aksesuarlar
K14120-1

KIT - PF 40 ve 42 için uzaktan kumanda kiti.

K14126-1

RC 42 - PF 40 ve 42 için uzaktan kumanda kiti.

K14127-1

PF40/42/44/46 için el arabası.

K14111-1

KIT - Gaz Akış Regülatörü.

K14121-1

Kullanıcı Arayüzlü Değiştirilebilir Ön Panel, A+.

K14122-1

Kullanıcı Arayüzlü Değiştirilebilir Ön Panel, B.

K14123-1

Kullanıcı Arayüzlü Değiştirilebilir Ön Panel, B+.

K14124-1

Uzaktan kumanda kılıfı (PENDANT).

K14132-1

5 PİMLİ/12 PİMLİ adaptör.

K14131-1

ArcLink "T" Konektör Kiti.

K14135-1

ArcLink "T" Güç Konektörü Kiti.

K14128-1

KIT – Kaldırma Kancası.

K14042-1

Makara tipi S200 adaptörü.

K10158-1

Makara tipi B300 adaptörü.

K363P
K10349-PG-xxM

Makara tipi Readi-Reel adaptörü.
Kaynak/tel besleyici kablo (gaz). 5, 10 veya 15 m şeklinde bulunur (Speedtec, Power Wave
S350, S500 CE).
Kaynak/tel besleyici kablosu (gaz ve su). 5, 10 veya 15 m şeklinde bulunur.
(Speedtec, Power Wave S350, S500 CE).
Kaynak/tel besleyici kablo (gaz). 5, 10 veya 15 m şeklinde bulunur (Power Wave 455M,
Power Wave 455M/STT, Power Wave 405M).
Kaynak/tel besleyici kablo (gaz ve su). 5, 10 veya 15 m şeklinde bulunur (Power Wave
455M, Power Wave 455M/STT, Power Wave 405M).

®
®

®

K10349-PGW-xxM
K10348-PG-xxM
K10348-PGW-xxM

4 çalışır silindirli makara
Dolu teller:
KP14017-0.8

V0.6 / V0.8

KP14017-1.0

V0.8 / V1.0

KP14017-1.2

V1.0 / V1.2

KP14017-1.6

V1.2 / V1.6
Alüminyum teller:

KP14017-1.2A

U1.0 / U1.2

KP14017-1.6A

U1.2 / U1.6
Özlü teller:

KP14017-1.1R

VK0.9 / VK1.1

KP14017-1.6R

VK1.2 / VK1.6
TM

LINC GUN
K10413-36

Gaz soğutmalı torç LG 360 G (335A %60) – 3 m, 4 m, 5 m.

K10413-42

Gaz soğutmalı torç LG 420 G (380A %60) – 3 m, 4 m, 5 m.

K10413-410

Su soğutmalı torç LG 410 W (350A %100) – 3 m, 4 m, 5 m.

K10413-500

Su soğutmalı torç LG 500 W (450A %100) – 3 m, 4 m, 5 m.
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Bağlantı Şeması
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