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TACK! För att du har valt en KVALITETSPRODUKT från Lincoln Electric.
 Vänligen kontrollera förpackning och utrustning angående skador. Transportskador måste omedelbart anmälas till
återförsäljaren.
 För att underlätta användningen, ange din produkts identifikationsuppgifter i tabellen nedan. Modellbeteckning, kod
och serienummer finns på maskinens märkplåt.
Modellbeteckning:
………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Kod- och serienummer:
………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..
Inköpsdatum och inköpsställe:
…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Tekniska specifikationer
NAMN

INDEX

LF 56D

K14336-1
MATNING

Matningsspänning U1

Matningsström I1

EMC-klass

40 VDC

4Adc

A

SVETSDATA
Intermittens 40°C (baserat på en 10 min.-period)

Svetsström

100%

420A

60%

500A

Svetsströmsområde

Max. tomgångsspänning

5 ÷ 500A

113Vdc topp
MÅTT

Vikt

Höjd

Bredd

Längd

17,7 kg

516 mm

302 mm

642 mm

TRÅDHASTIGHET/TRÅDDIAMETER
Trådmatningsområde

Drivrullar

Diameter drivrulle

1,5 ÷ 22 m/min

4

Ø37

Solid tråd

Aluminiumtråd

Tråd med flusskärna

0,8 ÷ 1,6 mm

1,0 ÷ 1,6 mm

0,9 ÷ 1,6 mm

OTHERS

Svenska

Skyddsklass

Maximalt gastryck

IP23

0,5 MPa (5 bar)

Omgivningstemperatur vid användning

Förvaringstemperatur

-10°C till +40°C

-25°C till 55°C

1
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
01/11

Denna maskin är konstruerad i enlighet med alla relevanta direktiv och standarder. Den kan emellertid ändå generera
elektromagnetiska störningar som kan påverka andra system såsom telekommunikation (telefon, radio och TV) eller andra
säkerhetssystem. Dessa störningar kan orsaka säkerhetsproblem i de berörda systemen Läs igenom och sätt dig in i detta
avsnitt för att eliminera eller minska den elektromagnetiska störning som genereras av denna maskin.
Denna maskin är konstruerad för att användas i ett industriellt område. Vid användning i hemmet är det
nödvändigt att iaktta särskilda försiktighetsåtgärder för att eliminera eventuella elektromagnetiska störningar.
Operatören måste installera och använda denna utrustning enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
Om elektromagnetiska störningar detekteras, måste operatören vidta korrigerande åtgärder för att eliminera
dessa störningar, vid behov med hjälp från Lincoln Electric.
Innan maskinen installeras måste man kontrollera arbetsområdet så att där inte finns några maskiner, apparater eller annan
utrustning vars funktion kan störas av elektromagnetiska störningar. Beakta särskilt följande.
 Nätkablar, svetskablar, manöverkablar och telefonkablar som befinner sig inom eller i närheten av maskinens
arbetsområde.
 Radio och/eller televisionssändare eller mottagare. Datorer och datorstyrd utrustning.
 Säkerhets- och kontrollutrustning för industriella processer. Utrustning för kalibrering och mätning.
 Medicinska hjälpmedel för personligt bruk som t.ex. pacemaker och hörapparater.
 Kontrollera den elektromagnetiska immuniteten hos utrustning som används i eller nära arbetsområdet. Operatören
måste vara säker på att all utrustning i området är kompatibel. Detta kan kräva ytterligare skyddsåtgärder.
 Arbetsområdets storlek är beroende av områdets utformning och de övriga aktiviteter som kan förekomma där.
Beakta följande riktlinjer för att reducera maskinens elektromagnetiska strålning.
 Anslut maskinen till strömförsörjningen i enlighet med denna bruksanvisning. Om störningar uppstår kan det bli
nödvändigt att installera ett filter på primärsidan.
 Utgångskablarna ska vara så korta som möjligt och dras tillsammans så nära varandra som möjligt. Om möjligt, anslut
arbetsstycket till jord för att minska elektromagnetisk emission. Operatören måste kontrollera att anslutning av
arbetsstycket till jord inte orsakar problem eller osäkra driftsförhållanden för personal eller utrustning.
 Att använda skärmade kablar inom arbetsområdet kan reducera elektromagnetisk emission. Detta kan bli nödvändigt för
vissa speciella tillämpningar.
VARNING
Utrustningen har EMC-klassen A i enlighet med elektromagnetiska standarden EN 60974-10 och den är därför konstruerad
för användning i enbart industriell miljö.
VARNING
Denna klass A-svetsutrustning är inte avsedd att användas på platser där strömmen kommer från ett nät med
lågspänningssystem. Det kan bli problem med att säkra den elektromagnetiska kompatibiliteten på dessa platser, beroende
på att den kan störa känslig utrustning.

Svenska

2

Svenska

Säkerhet
01/11

VARNING
Denna utrustning får endast användas av behörig personal. Var noga med att endast låta behörig personal utföra
installation, drift, underhåll och reparationer. Läs igenom och sätt dig in i den här bruksanvisningen innan utrustningen tas i
drift. Underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning kan medföra allvarliga personskador, dödsfall eller
skador på utrustningen. Det är viktigt att läsa igenom och sätta sig in i förklaringarna till varningssymbolerna nedan. Lincoln
Electric tar inte på sig något som helst ansvar för skador som orsakats av felaktig installation, eftersatt underhåll eller
onormala driftförhållanden.
VARNING: Symbolen innebär att instruktionerna måste följas för att allvarliga personskador, dödsfall eller
skador på utrustningen skall kunna undvikas. Skydda dig själv och andra mot allvarliga skador eller
dödsfall.

LÄS IGENOM OCH SÄTT DIG IN I INSTRUKTIONERNA: Läs igenom och sätt dig in i den här
bruksanvisningen innan utrustningen tas i drift. Ljusbågssvetsning kan vara farligt. Underlåtenhet att följa
instruktionerna i denna bruksanvisning kan medföra allvarliga personskador, dödsfall eller skador på
utrustningen.
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA: Svetsutrustningen skapar höga spänningar. Rör därför aldrig vid
elektroden, arbetsklämman eller anslutna arbetsstycken när utrustningen är påslagen. Isolera dig från
elektroden, jordklämman och anslutna arbetsstycken.

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

ELEKTRISK UTRUSTNING: Kontrollera regelbundet inmatningen, elektroderna och kablarna till
arbetsklämmorna. Byt omedelbart ut kablar med skadad isolering. För att undvika att det oavsiktligt
uppstår en bågtändning får man aldrig placera elektrodhållaren direkt på svetsbordet eller på någon
annan yta som är i kontakt med arbetsklämman.
ELEKTROMAGNETISKA FÄLT KAN VARA FARLIGA: Elektrisk ström som flödar genom en ledare
skapar elektromagnetiska fält (EMF). EMF-fält kan störa vissa pacemakerenheter. Svetsare som har
pacemaker ska rådfråga sin läkare innan de använder utrustningen.

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

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

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

STRÅLNING FRÅN LJUSBÅGEN KAN GE BRÄNNSKADOR: Använd en skärm med ett lämpligt filter
eller en svetshjälm, för att skydda ögonen mot gnistor och strålning från ljusbågen under svetsningen och
när ljusbågen betraktas. Använd lämpliga kläder av slitstarkt, brandsäkert material för att skydda huden.
Skydda personal i närheten med en lämplig skärm av icke-brännbart material och varna dem så att de
inte tittar på ljusbågen eller exponerar sig för ljusbågens strålning.

Svenska
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SVETSGNISTOR KAN FÖRORSAKA ELDSVÅDA ELLER EXPLOSION: Avlägsna brännbara föremål
från svetsområdet och ha alltid en eldsläckare nära till hands. Svetsgnistor och heta partiklar från
svetsprocessen kan lätt passera genom små springor eller öppningar in till närliggande områden. Svetsa
aldrig på tankar, fat, containrar eller andra föremål innan du har förvissat dig om att det inte finns några
brännbara eller giftiga ångor i närheten. Använd aldrig denna utrustning i närheten av brännbara gaser,
ångor eller flytande brännbara ämnen.
SVETSAT MATERIAL KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR: Svetsning genererar stark hetta. Heta ytor och
material i arbetsområdet kan orsaka allvarliga brännskador. Använd handskar och tänger när du ska
vidröra eller flytta material i arbetsområdet.

GASFLASKAN KAN EXPLODERA OM DEN SKADAS: Använd endast certifierade, komprimerade
gasflaskor med korrekt skyddsgas för den aktuella svetsprocessen och korrekt fungerande regulatorer
som är konstruerade för den gas och det tryck som används. Förvara alltid gasflaskor i upprätt läge och
förankrade med kedja till en fast stödpunkt. Flytta inte och transportera inte gasflaskor utan skyddslock.
Låt inte elektrodhållaren, arbetsklämman eller någon annan spänningssatt del vidröra en gasflaska.
Gasflaskor får inte förvaras på platser där de kan utsättas för fysisk skada eller där svetsprocessen
inkluderar gnistor och värmekällor.
RÖRLIGA KOMPONENTER ÄR FARLIGA: Maskinen innehåller komponenter som rör sig, vilka kan
orsaka allvarliga skador. Håll kroppsdelar och klädsel borta från dessa komponenter när maskinen startas
och körs och när service utförs.

SÄKERHETSMÄRKNING: Denna utrustning är lämplig att använda för svetsning i en miljö där det
föreligger en förhöjd risk för elektrisk stöt.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra på eller förbättra konstruktionen utan att detta samtidigt återspeglas i
bruksanvisningen.

Svenska
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Inledning
LF 56D är en digital trådmatare som har utformats för
Lincoln Electric-strömkällor:
 POWERTEC® i350S,
 POWERTEC® i420S,
 POWERTEC® i500S,
 SPEEDTEC® 400SP,
 SPEEDTEC® 500SP,
 FLEXTEC® 350x,
 FLEXTEC® 500x.

En uppsättning strömkälla och trådmatare möjliggör
svetsning i listade processer:
 GMAW (MIG/MAG),
 FCAW,
 SMAW (MMA),
 GTAW,
 CAG.
Det fullständiga paketet innehåller:
 Trådmatare.
 USB-minne med bruksanvisning.
 Enkel start

CAN-protokollet används för kommunikation mellan
strömkällan och trådmataren. Alla signaler från
strömkällan
visas
i
användargränssnittet
på
trådmatningsmaskinen.

Rekommenderad utrustning som
användaren finns i kapitlet ”Tillbehör”.

kan

köpas

av

Instruktioner för installation och handhavande
Läs hela detta avsnitt innan installation eller användning
av utrustningen.

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

Exploateringsvillkor
Maskinen är konstruerad för att arbeta under besvärliga
förhållanden. Det är emellertid viktigt att vidta följande
enkla försiktighetsåtgärder för att säkerställa lång
livslängd och tillförlitlig drift:
 Placera aldrig maskinen på en yta som lutar mer än
15° från horisontalplanet.
 Använd inte denna maskin för att tina frusna rör
genom kortslutning.
 Aggregatet måste placeras så att luften kan cirkulera
fritt utan att luftflödet hindras. Täck aldrig över
maskinen med papper, trasor eller annat som kan
hindra luftströmningen.
 Mängden smuts och damm som kan sugas in i
maskinen ska hållas borta från den.
 Maskinen håller skyddsklass IP23. Håll maskinen torr
så långt det är praktiskt möjligt och placera inte den på
ett blött underlag eller i en vattenpöl.
 Håll maskinen borta från radiostyrd utrustning. Normal
drift kan störa radiostyrt maskineri i närheten, vilket
kan orsaka personskada eller skada på utrustning.
Läs avsnittet om elektromagnetisk kompatibilitet i
denna bruksanvisning.
 Använd inte maskinen om omgivningstemperaturen
överstiger 40°C.

Svenska

Exempel: 60% intermittens:

6 minuters belastning.

4 minuters uppehåll.

Överskridning av intermittenstiden aktiverar
överhettningsskyddet.

Minuter

eller minska
intermittensen

Anslutning av ingångsförsörjning
Kontrollera matningsspänning, fas och frekvens för
aggregatet som ska kopplas till trådmataren. Den
acceptabla ingångsspänningen anges i avsnittet
"Tekniska specifikationer" och på strömkällans typskylt.
Kontrollera
jordledningarnas
anslutningar
mellan
aggregatet och elnätet.
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3. Snabbkopplingsuttag:
Kylvätskeinlopp
(leder varm kylvätska från svetspistol).

Reglage och funktioner

VARNING
Maximalt kylvätsketryck är 5 bar.
4. Utgångsuttag för SMAW- och CAG-svetsning: För
anslutning av svetskabel med elektrodhållare.
5. U7-användargränssnitt: Se avsnittet
"Användargränssnitt".
6. Snabbkopplingsuttag
för
anslutning av ett gasrör.

5

gas:

För

VARNING
Maskinen är kompatibel med alla lämpliga skyddsgaser
med ett maximalt tryck på 5 bar.

4

7. Kontrolluttag: 5-poligt uttag för anslutning
av en kontrollkabel. CAN-protokollet
används
för
kommunikation
mellan
strömkällan och trådmataren.

1

17

8. Spänningsuttag:
svetskabel.
9.
2

3

För

Snabbkopplingsuttag:
(levererar kylvätska
svetsmaskinen).

anslutning

av

en

Kylvätskeinlopp
från kylaren till

10. Snabbkopplingsuttag:
Kylvätskeutlopp
(leder varm kylvätska från svetsmaskinen
till kylaren).

Bild 1

11. Gasflödesregulatorkontakt:
Gasflödesregulatorn
kan köpas separat. Se avsnittet "Tillbehör".
12. Brytare: Kallstart / gastömning: Brytaren gör
trådmatning (trådtest) och gasflöde (gastest) möjligt
utan att först slå på svetsspänningen.
13. Transporthållare: Avsedd för att
transportera mataren med en kran.

6
7

lyfta

och

14. Trådbobinhållare: För trådbobin med en maxvikt på
16 kg. Hållaren göt det möjligt att fästa plast-, ståloch fiberbobin på 51 mm-spindeln.

8

VARNING
Bobinkåpan måste vara helt stängd under svetsning.

9

15. Bobin med tråd: Levereras inte som standard.
10

16. Trådmatning: 4-rullars trådmatning.
VARNING
Sidopanelen och bobinkåpan måste vara helt stängda
under svetsning.

Bild 2
1. EURO-uttag: För anslutning av en
svetspistol (för GMAW, FCAW-processen).

VARNING
Använd inte handtaget för att flytta maskinen under drift.

2. Snabbkopplingsuttag:
Kylvätskeutlopp
(tillför sval kylvätska till svetspistol).

Svenska
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Avancerat användargränssnitt (U7)

13
11 12 18

14 15

16

Bild 3
17. Fjärrkontrolluttag: För anslutning av en fjärrkontroll
(se kapitlet "Tillbehör").

20

19

22

21

Bild 4

18. USB-port: För anslutning av USB-minne med
programuppdateringar.

19. 7ʺ-skärm:
TFT-skärmen
svetsprocessparametrarna.

visar

20. Vänsterstyrning med aktiv knapp: Ställer in värdet i
skärmens nedre vänstra hörn. Avbryter. Återgång
till föregående meny.
21. Högerstyrning med aktiv knapp: Ställer in värdet i
skärmens nedre högra hörn. Bekräftar ändringar.
22. Knapp: Möjliggör återgång till huvudmenyn.
Användaren har tillgång två olika vyer i gränssnittet:
 Standardvy (Bild 5)
 Avancerad vy (Bild 6).
Så här väljer du reglagepanelsvy:
 Tryck på knappen [22] eller högerstyrning [21].
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺKonfigurationʺ.
 Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺAnvändargränssnittets utseendeʺ.
 Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.
 Välj en av vyerna (Standard - Bild 5 eller Avancerad Bild 6).
 Tryck på knappen [22] eller vänster kontroll [20] för att
återgå till huvudmenyn.

Svenska

7

Svenska

23

25

24

26

27

29

Bild 5. Standardvy
23

28

24

26

27

29

Bild 6. Advanced-vy
Svetsparameterfält
Svetsparameterlisten medger:
 Svetsprocess / programval.
 Val av pistoldriftläge (2-steg / 4-steg för GMAW-,
FCAW-, GTAW-processen).
 Lägg till eller dölj funktioner och svetsparametrar användarinställning.
 Ändra inställningen.

23. Statusfält.

A

B

C

D

E

F

G

H

Bild 7
A - A/B-procedur
B - Information om aktivt svetsläge
C - Driftläge för avtryckarhandtag (2-steg / 4-steg)
D - USB-minne anslutet
E - Åtkomstkontroll är aktiv
F - Kylarstatus
G - MECHAPULSE™ aktiv
H - Tid

Tabell 1 Parameterfält för standard GMAW- och
FCAW-svetsning
Symbol
Beskrivning
Svetsprocess / programval
Support

24. Uppmätt ström- (Bild 5) och spänningsvärde (Bild
6).
25. Uppmätt spänningsvärde.
26. Parametervärde (trådmatningshastighet eller ström)
regleras av vänsterstyrning [21].
27. Parametervärde (spänning, trim) regleras av
högerstyrning [20].
28. Visualisering av svetsparametrar (endast för
synergilägen).
29. Svetsparameterfält.

Driftläge för avtryckarhandtag
(2-steg / 4-steg)
Pinch
Konfiguration
Användarinställning

VARNING
Parametrarnas tillgänglighet beror på valt svetsprogram / process.

Svenska
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Tabell 2 Parameterfält för standard GTAW-svetsning
Symbol
Beskrivning

Tabell 4 Parameterfält för standard SMAW-svetsning
Symbol
Beskrivning

Svetsprocess / programval

Svetsprocess / programval

Support

Support

Varmstart

Bågtryck

Driftläge för avtryckarhandtag
(2-steg / 4-steg)

Varmstart

Konfiguration

Konfiguration

Användarinställning

Användarinställning

VARNING
Parametrarnas tillgänglighet beror på valt svetsprogram / process.

VARNING
Parametrarnas tillgänglighet beror på valt svetsprogram / process.

Tabell 3 Parameterfält för standard
GTAW-P-svetsning
Symbol
Beskrivning

Tabell 5 Parameterfält för standard
mejslingssvetsning
Symbol
Beskrivning

Svetsprocess / programval

Svetsprocess / programval

Support

Support

Pulsperiod

Konfiguration

Bakgrundsström

Användarinställning

Driftläge för avtryckarhandtag
(2-steg / 4-steg)

VARNING
Parametrarnas tillgänglighet beror på valt svetsprogram / process.

Konfiguration
Användarinställning

VARNING
Parametrarnas tillgänglighet beror på valt svetsprogram / process.

Svenska
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Välj svetsprogram



Svetsmetod



Funktionsändring:
Synergi / manuell



Elektrodens
trådmaterial



Elektrodens
tråddiameter



Kategori
(specialprocess)



Avskärmningsgas

Välja svetsprogram
 Tryck på knappen [22] eller högerstyrning [21] för att
komma åt svetsparameterfältet.
 Tryck på högerstyrning [21] och markera
ʺSvetsprocess / programvalʺ.

Bild 8


Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen ʺVälj
svetsprogramʺ.

Bild 9


Använd högerstyrning
programnumret.

[21]

för

att

markera

VARNING
Beroende på den valda processen kan vissa steg hoppas
över.

Bild 10


Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

VARNING
Listan över tillgängliga program beror på strömkällan.
Om användaren inte känner till svetsprogrammets
nummer kan det väljas manuellt. Följ i så fall
nedanstående guide:

Svenska
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Support

Användarinställning

Åtkomst till menyn Support:
 Tryck på knappen [22] eller högerstyrning [21] för att
komma åt svetsparameterfältet.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺSupportʺ.

Åtkomst till Användarinställning:
 Tryck på knappen [22] eller högerstyrning [21].
Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺAnvändarinställningʺ.
 Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

Bild 11

Bild 13



Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

På användarinställningsmenyn går det att lägga till
ytterligare funktioner och / eller parametrar i
svetsparameterfältet [29] som visas i Tabell 6.
Tabell 6. Menyn för användarinställning
Symbol
Beskrivning
Förströmningstid
Efterströmningstid
Efterbränningstid

Bild 12
Supportmenyn visar information om följande punkter:
 Teknisk specifikation.
 Tillbehör.
 Svetsmaterial.
 Säkerhetsguider.
 Svetsvariabler påverkar MIG.

Punktsvetsningsinställningar
Inkörningstrådmatning
Startprocedur
Kraterprocedur
A/B-procedur
Hämta från användarminnet
Spara till användarminnet
USB-minne
MECHAPULSE™

Svenska
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För att ta bort en parameter eller funktion från
svetsparameterfältet [29]:
 Åtkomst till ʺAnvändarinställningʺ.
 Använd rätt kontroll [21] för att markera parametern
eller
funktionsikonen
som
lades
till
i
svetsparameterfältet [29].

VARNING
För att ändra parametrar eller funktionsvärde måste
ikonerna läggas till i svetsparameterfältet [29].
För att lägga till en parameter eller funktion i
svetsparameterfältet [29]:
 Åtkomst till ʺAnvändarinställningʺ (se Bild 13).
 Använd rätt kontroll [21] för att markera parametern
eller funktionsikonen som kommer att läggas till i
svetsparameterfältet
[29],
till
exempel
Inkörningstrådmatning.

Bild 17


Tryck på högerstyrning [21] - den valda ikonen
försvinner från längst ner på skärmen.

Bild 14


Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta. Ikonen
Inkörningstrådmatning kommer att försvinna.

Bild 18


Utvald parameter eller
svetsparameterfältet [29].

funktion

försvann

från

Bild 15





VARNING
För att ta bort ikonen - tryck på högerstyrning
[21] ännu en gång.
För att avsluta menyn Användarinställningar tryck på vänster knapp [21].

Utvald parameter eller
svetsparameterfältet [29].

funktion

lades

till

i

Bild 19

Bild 16
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Parameter- och funktionsbeskrivning:




Förströmningstid - tiden när skyddsgas
flödar efter att avtryckaren trycktes in före
trådmatning.
Regleringsområde: från 0 sekunder (AV) till
25 sekunder.
Standardinställningar för icke-synergiskt läge: 0,2s.
Standardinställningar för synergiskt läge: AUTO-läge.




Efterströmningstid - den tid som skyddsgas
flödar efter att svetsningen har avslutats.
 Regleringsområde: från 0 sekunder (AV)
till 25 sekunder.
Standardinställningar för icke-synergiskt läge: 0,5s.
Standardinställningar för synergiskt läge: AUTO-läge.



MECHAPULSE™ - finns för alla synergilägen
och producerar svetsar av mycket hög kvalitet
med krusad fog. Denna effekt uppnås genom
att kombinera två arbetspunkter, två olika
trådmatningshastigheter
relaterade
till
olika
bågsvetseffekter.
Tabell 7 MECHAPULSE™-parametrar
Symbol
Beskrivning
Frekvens

Offset

Efterbränningstid - den tid som svetsningen
fortsätter efter att trådmatningen avslutas. Det
förhindrar att kabeln fastnar i pölen och
förbereder änden på ledningen för nästa tändning av
bågen.
 Regleringsområde: från AV till 0,25 sekunder.
 Standardinställningar för icke-synergiskt läge: 0,07s.
 Standardinställningar för synergiskt läge: AUTO-läge.





TUNE1

TUNE2

Punktsvetsningsinställningar - ställer in den
totala svetstiden även om brännarens
avtryckare fortfarande är intryckt. Denna
funktion fungerar inte i 4-stegsutlösarläge.
Regleringsområde: från 0 sekunder (AV) till
120 sekunder.
Standardinställningar för icke-synergiskt läge: AV.
Standardinställningar för synergiskt läge: AV.



Hämta från användarminnet - hämta de
lagrade programmen från användarminnet. Ta
fram svetsprogram från användarminnet:
OBS: Innan svetsprogrammet används måste det sparas
i användarminnet
 Lägg till ikonen ʺLaddaʺ i svetsparametrarna.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺLaddaʺ.
 Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta minnesmenyn ʺLaddaʺ visas på skärmen.
 Använd högerstyrning [21] för att markera
minnesnumret från vilket svetsprogrammet kommer att
hämtas.
 Bekräfta valet - tryck på höger knapp [21].

VARNING
Punktsvetstimern har ingen effekt vid 4-stegsavtryckare.





Inkörningstrådmatning
ställer
in
trådhastigheten från det att brännarens
avtryckare trycks in tills en båge etableras.
Regleringsintervall: från minimum till 150 tum / min
(fabriksinställningen är Auto-läge).
Standardinställningar för icke-synergiskt läge: AV.
Standardinställningar för synergiskt läge: AUTO-läge.

Spara
i
användarminnet
Lagra
svetsprogrammen med deras parametrar i ett
av de femtio användarminnena. För att spara i

Starta proceduren - styr WFS (eller värdet i
amper) och volt (eller trim) under en viss tid i
början av svetsningen. Under starttiden
rampar aggregatet upp eller ned från startproceduren till
inställd svetsprocedur.
 Inställningsområde: från 0 sekunder (AV) till
10 sekunder.
 Standardinställningar för icke-synergiskt läge: AV.
 Standardinställningar för synergiskt läge: AUTO-läge.

minnet:
 Lägg till ikonen „Spara i användarminnetʺ i
svetsparameterfältet.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺSave to the User Memoryʺ.

Kraterprocedur - styr WFS (eller värdet i
amper) och volt (eller trim) under en viss tid
vid slutet av svetsningen efter utlösaren
släpptes. Under kratertiden rampar aggregatet upp eller
ned från svetsproceduren till kraterproceduren.
 Inställningsområde: från 0 sekunder (AV) till
10 sekunder.
 Standardinställningar för icke-synergiskt läge: AV.
 Standardinställningar för synergiskt läge: AV.

Svenska

A- / B-procedur - möjliggör snabb ändring i
svetsproceduren. Växlingar kan göras mellan:
 Två olika svetsprogram.
Olika inställningar för samma program.

Bild 20
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Spara - följande data kan sparas på ett USBminne: (Tabell 9):

Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta ʺSpara i
användarminnetʺ visas på skärmen.
Använd högerstyrning [21] för att markera
minnesnumret där programmet kommer att lagras.

Tabell 9 Spara och återställ valet
Symbol
Beskrivning
Befintliga svetsinställningar
Konfiguration av avancerade parametrar
(P-meny)
Alla svetsprogram som sparats i
användarminnet

M1

Bild 21


Bekräfta valet - håll in högerstyrningen i 3 sekunders
[21].

M50

Ett av de svetsprogram som sparats i
användarminnet

Så här sparar du data på USB-minnet:
 Anslut USB-minnet till svetsmaskinen.
 Lägg till ikonen ʺUSB-minneʺ på svetsparameterfältet
[29].
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺUSB-minneʺ.

Bild 22





Byt namn på jobbet - vrid högerstyrningen [21] för att
välja från: siffror 0-9, bokstäver AZ, az. Tryck på
högerstyrning [21] för att bekräfta första tecknet i
namnet.
Nästa tecken ska väljas på samma sätt.
För att bekräfta namnet på jobbet och gå tillbaka till
huvudmenyn, tryck på knappen [22] eller
vänsterstyrning [20].

Bild 23


USB-minne - när USB-minnet är anslutet till
USB-porten har användaren tillgång till
(Tabell8):
Tabell8 USB-meny
Symbol



Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta - USBmenyn visas på skärmen.
Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺSparaʺ.

Beskrivning

Spara

Ladda

Bild 24
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Tryck på högerstyrning [21] för att få tillgång till
alternativet ”Spara” - menyn Spara visas på skärmen.



För att bekräfta och spara data på USB-minnet,
markerar du ikonen ʺAvbockning” och trycker sedan
på högerstyrning [21].
För att lämna menyn ʺUSB-minneʺ trycker du på
vänsterstyrning [20] eller knappen [22] eller kopplar ur
USB-minnet från USB-uttaget.
Ladda - återställ data från USB-minnet till
maskinens minne.

Tabell 10 Menyn Ladda
Symbol
Inställningar

Bild 25



Beskrivning

Skapa eller välj en fil för att spara datakopior.
Displayen visar menyn Spara data på USB-minne.

Video

Så här laddar du data från USB-minnet:
 Anslut USB-minnet till svetsmaskinen.
 Lägg till ikonen ʺUSB-minneʺ på svetsparameterfältet
[29].
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺUSB-minneʺ.

Bild 26


Använd högerstyrning [21] för att markera dataikonen
som kommer att sparas i filen på USB-minnet.
Exempel: Ikonen Konfiguration av avancerade
parametrar.

Bild 29



Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta filvalet ”USB-minne” visas på skärmen.
Tryck på högerstyrning [21] för att få tillgång till
alternativet ”Ladda”- menyn Spara visas på skärmen.

Bild 27


Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

Bild 30


Tryck på högerstyrning [21] för att få tillgång till menyn
”Inställningar” - menyn ”Inställningar” visas på
skärmen.

Bild 28
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Bild 31


Bild 34

Inställningar - det här alternativet möjliggör laddning.


Inställningar, - med det här alternativet kan
du ladda nuvarande svetsinställningar,
avancerade parameterkonfigurationer eller
svetsprogram som är lagrade i minnet. Så här
laddar du ett av ovanstående:


För att bekräfta och ladda data från ett USB-minne,
markerar du ikonen ʺAvbockning” och trycker sedan
på högerstyrning [21].

Välj filen med de data som ska laddas in i maskinen
med hjälp av högerstyrning [21].

Bild 35


Bild 32



För att lämna menyn ʺUSB-minneʺ trycker du på
vänsterstyrning [20] eller knappen [22] eller kopplar ur
USB-minnet från USB-uttaget.
Video - det här alternativet låter dig spela upp
video från USB.

Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta filen.
Skärmen visar de data som kan laddas.
Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺDataʺ.

Så här öppnar du videofilen:
 Tryck på högerstyrning [21] för att få tillgång till
alternativet ”Ladda”- menyn Ladda visas på skärmen.

Bild 33


Bild 36
Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta datavalet.
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Tabell 11 Videospelarmenyn
Symbol
Beskrivning

Använd högerstyrning [21] för att markera videoikonen
och bekräfta genom att trycka på den.

Spela

Pausa

Stoppa

Upprepa av
Bild 37


Upprepa på

En lista över tillgängliga videofiler visas på skärmen.

Volym

Ljud av



Bild 38


Videospelare Menynavigering:
Väljer alternativ - vrid högerstyrning.
Bekräfta genom att trycka på den.
I vilket fall som helst kan du återgå till valet av fillista
med vänsterstyrning [20] tryck.

VARNING
Endast filer från Lincoln Electric Company kan spelas.

Markera filen med högerstyrning [21] och bekräfta
genom att trycka på den.

Bild 39
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Gränsvärden – låter operatören ställa in
gränserna
för
det
valda
jobbets
huvudsvetsparametrar.
Operatören
kan
justera parametervärdet inom angivna
gränser.

Inställnings- och konfigurationsmeny
Få åtkomst till Inställnings- och konfigurationsmenyn:
 Tryck på knappen [22] eller högerstyrning [21] för att
komma åt svetsparameterfältet.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺKonfigurationʺ.
 Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

VARNING
Gränser kan bara ställas in för de program som är lagrade
i användarminnet.
Gränser kan ställas in för följande parametrar:
 Svetsström
 Trådhastighet
 Svetsspänning
 Trim
 Varmstart
 Bågtryck
 Pinch
 Bakgrundsström
 Pulsperiod
 UltimArc™
 Frekvens (SSP)
Ställa in intervall:
 Gå till menyn „Konfigurationʺ.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺGränserʺ.

Bild 40
Tabell 12 Konfigurationsmeny
Symbol
Beskrivning
Gränser för parametrar
Visa konfigurationsinställningar
Ljusstyrka
Åtkomstkontroll
Aktivera/inaktivera jobbläge eller välj
jobb för jobbläge

Bild 41


Ställa in språk

Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta. En lista
med tillgängliga jobb visas på skärmen.

Återställ till fabriksinställning

Maskininformation

Avancerad inställning
Kylare
Bild 42
Servicemeny




Använd högerstyrning [21] för att markera jobbet.
Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta valet.

Grönt läge

Volymnivå

Datum/Tid

Svenska
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Bild 45
Bild 43







Använd högerstyrning [21] för att välja den parameter
som ska ändras.
Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.
Använd högerstyrning [21] för att ändra värdet. Tryck
på högerstyrning [21] för att bekräfta.
Bild
44
visa
ändringseffekten
för
parametergränsvärden.

Tryck
på
högerstyrning
[21].
Menyn
ʺAnvändargränssnittets utseendeʺ visas på skärmen.

Bild 46


[21]

för

att

välja

Ljusstyrka
Det gör det möjligt att justera skärmens
ljusstyrka från 1 till 10.

Bild 44


Använd
högerstyrning
skärmkonfiguration.

Tryck på knappen [22] för att avsluta och spara
ändringar.
Visa konfigurationsinställningar
Två skärmkonfigurationer är tillgängliga:

Tabell 13 Visa konfigurationsinställningar
Symbol
Beskrivning
Reglagepanelens utseende, standard
Bild 47
Reglagepanelens utseende, Advanced

Åtkomstkontroll
Denna funktion möjliggör följande aktiviteter:

Ange skärmutseende:
 Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺAnvändargränssnittets utseendeʺ.

Svenska
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Tabell 14 Åtkomstkontroll
Symbol
Beskrivning

Välj objekt att låsa - låser / låser upp vissa
funktioner i svetsparameterfältet.
Låsa funktioner:

PIN




Välj artikel att låsa

Öppna ʺKonfigurationsmenynʺ och sedan till
ʺÅtkomstmenynʺ.
Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen ʺVälj
objekt att låsaʺ.

Aktivera/inaktivera sparande av jobb
Aktivera/inaktivera jobbläge eller välj
jobb för jobbläge
PIN - gör det möjligt att ställa in PIN-koden.

Så här ställer du in PIN-koden:
 Öppna ʺKonfigurationsmenynʺ och sedan till
ʺÅtkomstmenynʺ.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺPINʺ.

Bild 50



Tryck på högerstyrning [21]. Låsfunktionsmenyn visas
på skärmen.
Använd högerstyrning [21] för att markera funktionen
(till exempel ʺAvancerad inställningʺ).

Bild 48


Tryck på högerstyrning [21]. Menyn ʺLåsʺ visas på
skärmen.

Bild 51


Tryck på högerstyrning [21]. Ikonen för vald parameter
försvinner från skärmens nedre del (Bild 52). Denna
parameter försvinner också från svetsparameterfältet
[29].

Bild 49




Vrid på högerstyrning [21] för att välja: siffrorna 0-9.
Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta första
tecknet i lösenordet.
Nästa tecken ska väljas på samma sätt.

Bild 52
VARNING
För att låsa upp funktionen måste användaren utföra
samma steg som för att låsa funktionen.

VARNING
Efter sista tecken anges stängs menyn automatiskt.

Svenska
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Aktivera / inaktivera Spara jobb - gör det
möjligt att stänga av / på Spara jobb i minnet



Öppna ʺKonfigurationsmenynʺ och sedan till
ʺÅtkomstmenynʺ.
Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺAktivera / Inaktivera Jobbʺ.

Bild 56


Bild 53





Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta. Menyn
ʺAktivera / Inaktivera Jobbʺ visas på skärmen.
Använd högerstyrning [21] för att markera jobbnumret.
Ikonen för det valda jobbet försvinner från skärmens
nedre del.

Välj Jobb för arbete - gör det
möjligt att välja vilka jobb som ska
aktiveras när jobbläget aktiveras.
Utför "Välj jobb för aktivering"
Öppna ʺKonfigurationsmenynʺ och sedan till
ʺÅtkomstmenynʺ.
Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen ʺVälj
Jobb för jobblägetʺ.

Bild 57




Bild 54


Tryck på högerstyrning [21]. Ikonen för det valda
programmet försvinner från skärmens nedre del.

Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.
Använd högerstyrning [21] för att markera jobbnumret.
Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta - ikonen för
den valda parametern visas på den nedre delen av
skärmen.

Bild 58
Bild 55



Tryck på knappen [22] för att återgå till huvudmenyn.

VARNING
De jobb som är inaktiverade kan inte användas i
funktionen ʺSpara minneʺ - som visas Bild 56 (jobb 2 är
inte tillgängligt).

Svenska
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Aktivera/inaktivera jobbläge eller
välj
jobb
för
jobbläge
användaren har endast tillgång till

Ställ in språket - användaren kan välja ett
gränssnittsspråk (engelska, polska, finska,
franska,
tyska,
spanska,
italienska,
nederländska,
rumänska,
slovakiska,
ungerska, tjeckiska, turkiska, ryska, portugisiska).

utvalda jobb.
VARNING: Först och främst måste användaren välja jobb
som kan användas i jobbläge (Lås -> Aktivera / inaktivera
jobbläge eller välj jobb för jobbläge).

Ställa in språk:
 Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
”Ställ in språk”.

Aktivera jobbläget:
 Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
”jobbläge”.

Bild 61


Bild 59



Tryck på högerstyrning [21]. Menyn Språk visas på
skärmen.

Tryck på högerstyrning [21]. Menyn Jobbläge visas på
skärmen.
Använd högerstyrnig [21] för att markera ett av
alternativen som visas på bilden nedan.
Avbryt jobbläget
Aktivera jobbläget
Bild 62


Använd högerstyrning [21] för att välja språk.

 Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

Bild 60


Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

VARNING
Efter jobbläget har aktiverats kommer funktionen ikon att
visas på svetsparameterfältet. Alternativet Ladda minne
och Spara minne blockeras i detta läge.
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Grönt läge - är en energihanteringsfunktion
som gör det möjligt för svetsutrustning att
växla
till
lågeffektläge
och
minska
strömförbrukningen medan den inte används.
VARNING
Gäller inte Flextec® 350x i Flextec® 500x.
För att justera dessa funktioner:
 Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
”Grönt läge”.
Bild 65
När
maskinen
är
i
standbyläge
aktiverar
användargränssnittet eller utlösaren svetsmaskinen för
normalt arbete
Nedstängning - med det här alternativet kan
du minska energiförbrukningen till under 10W
när svetsutrustningen inte används.
För att ställa in tiden när alternativet
Nedstängning ska aktiveras:
 Tryck på högerstyrning [21] för att öppna menyn
Nedstängning
 Använd högerstyrning [21] för att ställa in önskad tid
mellan 10-300 min eller stänga av denna funktion.
 Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

Bild 63


Tryck på högerstyrning [21]. Menyn ʺGrönt lägeʺ visas
på skärmen

Bild 66

Bild 64


Tabell 15 Visa konfigurationsinställningar
Symbol
Beskrivning

Operativsystemet informerar dig 15 sek
Nedstängning aktiveras med en nedräkning.

innan

Standby (standard: Av)

Avstängning (standard: Av)

Standby - med det här alternativet kan du
minska energiförbrukningen till under 50W när
svetsutrustningen inte används.
Så här ställer du in tiden för standby-alternativet:
 Tryck på högerstyrning [21] för att öppna standbymenyn
 Använd högerstyrning [21] för att ställa in önskad tid
mellan 10-300 min eller stänga av denna funktion.
 Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

Bild 67
VARNING
När maskinen är i Nedstängningsläge krävs att maskinen
stängs av och på för att återuppta normal drift.
VARNING
Vid
lägena
Standby
och
Nedstängning
bakgrundsbelysning inaktiverad.

Svenska

23

är

Svenska

Ljudvolym - Gör det möjligt att justera
ljudnivån vid drift.
För att justera dessa funktioner:
 Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺVolymnivåʺ.
 Tryck på högerstyrning [21]. Menyn ʺVolymnivåʺ visas
på skärmen.

Bild 70





Använd högerstyrning för att [21] välja en av de
datums- eller tidskomponenter som du vill ändra.
Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta, den valda
cellen blinkar.
Använd högerstyrning för att [21] ställa in önskat
värde.
Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

Bild 68



Använd högerstyrning [21] för att ställa in volymnivån
mellan 1-10 min eller stänga av denna funktion.
Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

Bild 71


Inställd tid visas i statusfältet [23].

Bild 69
VARNING
Aviseringssystemets ljudvolym är skild från volymnivån för
videospelaren.
Datum / Tid - Gör det möjligt att ställa in
aktuellt datum och tid.
Bild 72

Ange datum och tid:
 Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
”Datum / Tid”.
 Tryck på högerstyrning [21]. Menyn Datum / Tid visas
på skärmen.
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Återställ till fabriksinställning

VARNING
Efter återställning till fabriksinställningar
inställningarna som lagrats i användarminnet.

raderas

Återställ till fabriksinställning:
 Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
 Använd högerstyrningl [21] för att markera ikonen
”Återställ till fabriksinställningar”.
Bild 75



Tryck på högerstyrning [21]. ʺAvancerad menyʺ visas
på skärmen.
Använd högerstyrning [21] för att markera
parameternumret som ska ändras, till exempel P.1 för ändring av trådmatningsenheter, fabriksinställning:
m / min.

Bild 73



Tryck på högerstyrning [21]. Ikonen ʺÅterställ till
fabriksinställningarʺ visas på skärmen.
Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺAvbockningʺ.

Bild 76



Tryck på högerstyrning [21].
Använd högerstyrning [21] för att markera in/min
(English/Imperial).

Bild 74


Tryck på högerstyrning [21]
Fabriksinställningarna återställs.

för

att

bekräfta.

Maskininformation

Bild 77

Tillgänglig information:
 Programversion.
 Maskinvaruversion.
 Svetsprogramvara.
 Maskinens IP-adress.






Tryck på högerstyrning [21] för att bekräfta.

Avancerad inställning
Denna meny ger åtkomst till enhetens
konfigurationsparametrar.
Ställa
in
konfigurationsparametrar:
Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
”Avancerade inställningar”.

Svenska

25

Svenska

Tabell 16 Konfigurationsparametrarna
P.0
Stäng menyn

Stäng menyn
Ändra enhet för trådhastighet:
 "m/min" (fabriksinställning)
 "in/min"
Alternativet medger hämtning från minnet med ett snabbt tryck-och-släpp
av avtryckaren:
 "Enable" (aktivera) = väljer minne mellan 2 och 50 genom ett snabbt
tryck-och-släpp av avtryckaren. Tryck-och-släpp avtryckaren det antal
gånger som motsvarar minnesnumret. Exempel: tryck-och-släpp
avtryckaren tre gånger för att hämta från minne 3. Hämtning från minnet
med avtryckaren kan bara göras när inte svetsning utförs.
 "Disable" (inaktivera) (standard från fabrik) = val av minne görs endast
med hjälp av knapparna på reglagepanelen.

P.1

Enhet för trådhastighet (WFS)

P.4

Hämta från minnet med
avtryckaren

P.5

Metod för procedurväxling

Alternativet avgör hur fjärrväxling av procedur (A/B) görs. Följande
metoder kan användas för fjärrväxling av vald procedur:
 "Extern omkopplare" (fabriksinställning) = Val av dubbla procedurer får
endast utföras med tvärbrytare eller fjärrkontrollen.
 "Quick Trigger" = Gör det möjligt att växla mellan procedur A och
procedur B vid svetsning i tvåtaktsläge. Använd funktionen så här:
 Ställ in svetsparametrar för procedur A och B (se A- / B-proceduren
i Svetsparameterfält.).
 Starta svetsningen med avtryckaren på handtaget. Svetsningen
sker med inställningarna för procedur A.
 Släpp snabbt och dra sedan i avtryckaren under svetsningen.
Systemet växlar till inställningar för procedur B. Upprepa för att
växla tillbaka till inställningar för procedur A. Proceduren kan
ändras så många gånger som krävs under svetsningen.
 Släpp avtryckaren och avbryt svetsningen. Nästa gång svetsningen
börjar systemet med procedur A.

P.7

Inställning av handtagsoffset

Alternativet justerar trådhastighetskalibreringen av dragmotorn i ett pushpull-handtag. Detta ska bara göras när andra möjliga korrigeringar inte
löser problem med push-pull-matningen. En varvräknare behövs för att
utföra offsetkalibreringen av dragmotorn i handtaget. Kalibrera så här:
1. Lossa tryckarmen i både drag- och tryckdrivmatningarna.
2. Ställ in trådhastigheten till 5,08 m / min.
3. Ta ur tråden ur dragmatningen.
4. Håll en varvräknare mot drivrullen i draghandtaget.
5. Tryck in avtryckaren i push-pull-handtaget.
6. Mät varvtalet på dragmotorn. Varvtalet ska vara mellan 115 och
125 varv / min. Minska efter behov kalibreringsinställningen för att
sakta ner dragmotorn eller öka den så att den går fortare.
 Kalibreringsintervallet är -30 till +30, där 0 är standardvärdet.

P.9

Kraterfördröjning

Alternativet används för att hoppa över kratersekvensen vid häftsvetsning.
Om avtryckaren släpps innan timern går ut kommer kratern att förbikopplas
och svetsen kommer att avslutas. Om utlösaren släpps efter att timern har
gått ut, fungerar kratersekvensen normalt (om den är aktiverad).
 OFF (0) till 10,0 sekunder (standard = Off)
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P.17

Typ av fjärrstyrning

P.20

Visa Trim som Volt

P.22

Bågstart-/bågavbrottstid

Alternativet kan användas för att stänga av svetsspänningen om bågen inte
etableras eller slocknar under en angiven tid. Fel 269 visas om maskinen
stängs av. Om värdet är inställt på OFF stängs inte maskineffekten av om
inte en båge upprättas eller bågen går förlorad. Avtryckaren kan användas
för varmmatning av tråden (standard). Om ett värde är inställt stängs
maskinens uteffekt av om en båge inte upprättas inom den angivna tiden
efter det att avtryckaren dras eller om avtryckaren förblir dragen efter att en
båge har gått förlorad. För att förhindra oönskade avbrott ska bågstart/bågavbrottstiden ställas in med hänsyn taget till övriga svetsparametrar
(inmatningstrådhastighet, trådhastighet, elektriskt utstick m.m.).
OBS: Denna parameter är inaktiverad vid svetsning i lägena stick, TIG eller
Mejsel.

P.25

Joystickkonfiguration

Alternativet används för att ändra funktionen för joystickens vänster- och
högerläge:
 "Disable Joystick" (inaktivera joysticken) = Joysticken har ingen funktion.
 "Trådmatning / Trim" = Vänster och höger joystickpositioner justerar
trimning av båglängden samt bågspänningen baserat på det valda
svetsläget.
 "Trådmatning / Jobb" (minne) = Vänster och höger joystickpositioner
kommer att:
Väljer ett användarminne när inte svetsning pågår.
 "WFS/Proced. A-B" = justerar vänster och höger joysticklägen används
för att välja A och B under svetsning och när inte svetsning pågår.
Vänster joystickläge väljer procedur A och höger väljer procedur B.
OBS: I alla andra konfigurationer än "Inaktivera joystick" justerar joysticken
trådhastigheten uppåt och nedåt medan du svetsar eller inte svetsar.

P.80

Känn av från pinnbultar

Använd alternativet enbart för diagnostikändamål. När strömmen slås av
och på igen återställs alternativet automatiskt till False.
 "False" (standard) = Spänningsavkänning avgörs automatiskt av det
valda svetsläget och andra maskininställningar.
 "True" = Spänningsavkänning avgörs av strömkällans ”pinnbultar”.

P.81

Elektrodpolaritet

P.99

Visa testlägen?

Omkopplare som används för konfiguration av arbets- och
elektrodavkänningsledningar:
 "Positiv" (standard) = De flesta GMAW-svetsprocedurer använder sig av
elektrodpositiv svetsning.
 "Negativ" = De flesta GTAW och vissa inre avskärmningsprocedurer
använder sig av negativ elektrodsvetsning.
För kalibrering och tester:
 "Avbryt" (fabriksinställning) = Avstängd;
 "Acceptera" = Tillåter val av testlägen.
OBS: Efter att enheten har startats om döljs testsvetslägena.

Svenska

Alternativet väljer typ av analog fjärrstyrning som används.
 "Push-Pull Gun" = Använd denna inställning vid MIG-svetsning med en
push-pull-pistol som använder en potentiometer för reglering av
trådhastighet.
 "TIG Amp Control" = Använd denna inställning vid TIG-svetsning med en
fot- eller handstyrenhet (Amptrol). Vid TIG-svetsning anger
vänsterstyrningen i användargränssnittet den maximala strömmen när
TIG-ampstyrningen står i maxläge.
 "Stick / Gouge Rem." = Använd den här inställningen vid sticksvetsning
eller mejsling med en fjärrkontroll. Vid elektrodsvetsning anger det övre
vänstra reglaget i reglagepanelen den maximala strömmen när
elektrodströmstyrningen står i maxläge.
 "All Mode Remote" = Denna inställning gör att fjärrkontrollen kan fungera
i alla svetslägen, vilket är hur de flesta maskiner med 6-stifts och 7-stifts
fjärrkontrollanslutningar fungerar.
 "Joystick MIG Gun" = Använd denna inställning vid MIG-svetsning med
en MIG-pistol med joystickkontroll. Stick-, TIG- och mejslingssvetsström
ställs in med användargränssnittet.
Anger hur trim visas
 "Nej" (fabriksinställning) = Trimvärdet visas i det format som definierats i
svetsinställningen.
 "Ja" = Alla trimvärden visas som ett spänningsläge.
OBS: Det här alternativet är kanske inte tillgängligt på alla maskiner.
Svetsaggregatet måste stödja funktionen för att alternativet ska finnas på
menyn.
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P.323

Systemuppdatering

Denna parameter är aktiv när ett USB-minne är anslutet till USB-porten.
 "Avbryt" = Återgår till menyn för konfigurationsparametrar;
 "Acceptera" = Startar uppdateringsprocessen.

*OBS: Listan över tillgängliga Konfigurationsparametrar beror på strömkällan.
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Kylarmeny

VARNING
Kylarmenyn är tillgänglig när kylaren är ansluten.
VARNING
Gäller inte Flextec® 350x eller Flextec® 500x.

Bild 79
Tabell 19 Servicemeny
Symbol

Beskrivning

Svetsserviceloggar
Bild 78
Tabell 17 Kylarmeny
Symbol

Svetshistorik

Beskrivning

Snapshot

Inställningar
Svetsserviceloggar - möjliggör registrering
av vad som användes under svetsningen.
Påfyllning
Öppna menyn:
 Se till att USB-minnet är anslutet till svetsmaskinen.
 Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
 Använd högerstyrning [21] för att markera ikonen
ʺServicemenynʺ.
 Tryck på högerstyrning [21] - registrering av
processen startar.

Kylarens inställningar - den här funktionen
möjliggör följande kyllägen:
Tabell 18. Inställning av kylarlägen
Symbol
Beskrivning
Automatisk

Av

På

Mer information finns i kylarens bruksanvisning.
Bild 80

Servicemeny
Ger åtkomst till speciella servicefunktioner.



Tryck på högerstyrning [21] för att fortsätta.

VARNING
Servicemenyn är tillgänglig när USB-minnet är anslutet.

Bild 81
Svenska
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SnapShot - skapa en fil som innehåller
detaljerad
konfigurationsoch
felsökningsinformation som samlats in från
varje modul. Denna fil kan skickas till
Lincoln Electric Support för att felsöka eventuella problem
som användaren inte kunnat lösa.

Tryck på vänsterstyrning [20] eller
knappen [22] för att stänga.
Registreringsikonen visas i statusfältet [23].

VARNING
För att stoppa registreringen, gå till Servicemenyn och
tryck på ikonen Svetsserviceloggar igen.

För att samla in ett snapshot:
 Se till att USB-minnet är anslutet.
 Gå till Konfiguration → Servicemeny → Snapshot.

Svetshistorik - efter registrering sparas
svetsparametrarna i USB-minnets mapp.




För att komma åt svetshistoriken:
Se till att USB-minnet är anslutet.
Åtkomst till ʺKonfigurationsmenynʺ.
Gå till ”Servicemenynʺ → ʺSvetshistorikʺ.

Bild 83


Tryck på högerstyrning [21] för att starta Snapshotprocessen.

Bild 82


Tryck på högerstyrning [21] för att få tillgång till
ʺSvetshistorik ʺ - listan över registrerade parametrar:
 Svetsnummer
 Genomsnittlig WFS
 Genomsnittlig ström [A]
 Genomsnittlig spänning [V]
 Bågtid [s]
 Svetsprogramnummer
 Jobbnummer/namn

Svenska

Bild 84
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Svetsa med GMAW, FCAW-GS och FCAW-SS i icke-synergiskt läge
Tabell 20. GMAW och FCAW icke-synergistiska svetsprogram
Process

GMAW

FCAW-GS
FCAW-SS

Gas

Programnummer
Powertec®

ArMIX

2

CO2

3

Ar

4

ArMIX

7

CO2

8

-

6

Speedtec®

Flextec®

5

10

7

81

6

80

OBS: Listan över tillgängliga program beror på strömkällan.
I icke-synergiskt läge är trådhastighet och svetsspänning
oberoende parametrar och måste ställas in av
användaren.

VARNING
Trådmatningsluckan och bobinkåpan måste vara helt
stängda under svetsning.

Inledande procedur för svetsning med GMAW-, FCAWGS- eller FCAW-SS-processen:
 Anslut en rekommenderad Lincoln Electric-strömkälla
(se kapitlet "Tillbehör").
 Placera svetsaggregatet nära arbetsområdet, på en
plats som minimerar exponeringen för svetsstänk och
garanterar att du undviker skarpa böjningar i kabeln.
 Avgör kabelns polaritet för den tråd som ska
användas. Kontrollera kabelns datablad för att avgöra
trådens polaritet.
 Anslut mata ut pistolen till GMAW, FCAW-GS eller
FCAW-SS-processen till Euro Socket [1].
 Anslut återledaren till aggregatet och lås den.
 Spänna fast återledaren på arbetsstycket med
klämman.
 Sätt i lämplig svetstråd.
 Montera lämplig drivrulle.
 Tryck med handen in tråden i handtagsfodringen.
 Se till att gasskärmen har anslutits vid behov (GMAW,
FCAW-GS-processen).
 Sätt på maskinen.
 Sätt i tråden i svetshandtaget.

VARNING
Böj inte kabeln och dra den inte runt skarpa hörn.


Inställningar för program 5, 6 och 7:
 Trådmatningshastighet, WFS
 Svetsspänning
 Förströmningsstid/efterströmningsstid
 Efterbränningstid
 Punktsvetsning
 Inkörningstrådmatning
 2-steg/4-steg
 Polarisering
 Startprocedur
 Krater
 Vågstyrning
 Pinch
2-steg – 4-steg ändrar avtryckarens funktion.
 2-stegsavtryckare startar och stoppar avtryckaren
svetsningen
direkt.
Svetsningen
startar
när
avtryckaren trycks in.
 4-stegsavtryckare medger kontinuerlig svetsning när
avtryckaren släpps. För att avbryta trycks avtryckaren
in igen. 4-stegsläget underlättar med att göra långa
svetsar.

VARNING
Håll handtagskabeln så rak som möjligt när elektroden
träs genom kabeln.
VARNING
Använd aldrig ett trasigt handtag.








Svetsningen kan inledas om regler för personlig
säkerhet och arbetsmiljö följs.

OBS: 4-steg fungerar inte vid punktsvetsning.

Kontrollera gasflödet med gastömningsomkopplaren
[12] - GMAW- och FCAW-GS-processen.
Stäng luckan till trådmatningen.
Stäng trådbobinkåpan.
Välj rätt svetsprogram. Icke-synergistiska program
beskrivs i Tabell 20.
OBS: Listan över tillgängliga program beror på
strömkällan.
Ange svetsparametrar.
Maskinen är nu klar att användas.

Bild 85
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Bild 86
Pinch styr bågkarakteristika vid kortbågssvetsning.
Ökande pinchkontroll resulterar i en skarpare båge (mer
stänk) medan minskande ger en mjukare båge (mindre
stänk).
 Inställningsområde: från -10 till +10.
 Standardinställning från fabrik är OFF (av).

Bild 87
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Svetsa med GMAW och FCAW-GS i synergiskt läge CV
Tabell 21. Exempel på GMAW- och FCAW-GS-synergiprogram för POWERTEC®
Tråd i diameter [mm]
Trådmaterial
Gas
0.8
0.9
1.0
1.2
1.32
Stål

CO2

11

13

15

Stål

ArMIX

10

12

14

Rostfritt

ArMIX

25

26

27

1.4

1.6
19

16

17

18

Aluminum AlSi

Ar

30

32

Aluminum AlMg

Ar

31

33

Metallkärna

ArMIX

Tråd med flusskärna

CO2

Tråd med flusskärna

ArMIX

Si-brons

Ar

20

21

22

23

42
40
35

41

36

Tabell 22. Exempel på GMAW- och FCAW-GS-synergiprogram för SPEEDTEC®
Tråd i diameter [mm]
Trådmaterial
Gas
0.8
0.9
1.0
1.2
1.32
Stål

CO2

93

10

20

Stål

ArMIX

94

11

21

Rostfritt

ArMIX

61

31

41

1.4

1.6
105

156

25

107

Aluminum AlSi

Ar

71

73

Aluminum AlMg

Ar

75

77

Metallkärna

ArMIX

81

Tråd med flusskärna

ArMIX

91

Si-brons

Ar

190

83

85

0.052

1/16

191

Tabell 23. Exempel på GMAW- och FCAW-GS-synergiprogram för FLEXTEC®
Tråd i diameter [mm]
Trådmaterial
Gas
0.030
0.035
0.040
0.045
3/64
Stål

CO2

12

15

18

21

24

Stål

ArMIX

11

14

17

20

23

Rostfritt

ArMIX

30

34

38

Aluminum AlSi

Ar/He/CO2

31

35

39

Aluminum AlMg

Ar

Metallkärna

Ar

Tråd med flusskärna

ArMIX

Tråd med flusskärna
Si-brons

26
41

48

50

54

56

52
58

70

72

74

CO2

83

85

87

ArMIX

82

84

86

OBS: Listan över tillgängliga program beror på strömkällan.
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I synergiskt läge ställs inte svetsspänningen in direkt av
användaren. Rätt svetsspänning ställs in av maskinens
programvara.
Optimalt spänningsvärde är kopplat till indata:
 Trådmatningshastighet, WFS
Om det behövs kan svetsspänningen justeras med
högerstyrning [21]. När högerstyrningen vrids, visar
displayen en positiv eller negativ stapel om spänningen är
över eller under den optimala spänningen.


25.7 v

Spänningsinställning
över optimalt värde



Spänningsinställning
vid optimal spänning

35.0 v



Spänningsinställning
över optimal spänning

54.9 v

Bild 89
Pinch styr bågkarakteristika vid kortbågssvetsning.
Ökande pinchkontroll resulterar i en skarpare båge (mer
stänk) medan minskande ger en mjukare båge (mindre
stänk).
 Inställningsområde: från -10 till +10.
 Standardinställning från fabrik är OFF (av).

Dessutom kan användaren manuellt ställa in:
 Förströmningsstid/efterströmningsstid
 Efterbränning
 Punktsvetsning
 Inkörningstrådmatning
 Startprocedur
 Krater
 2-steg/4-steg
 MECHAPULSE™
 Vågstyrning
 Pinch

Bild 90.

2-steg – 4-steg ändrar avtryckarens funktion.
 2-stegsavtryckare startar och stoppar avtryckaren
svetsningen
direkt.
Svetsningen
startar
när
avtryckaren trycks in.
 4-stegsavtryckare medger kontinuerlig svetsning när
avtryckaren släpps. För att avbryta trycks avtryckaren
in igen. 4-stegsläget underlättar med att göra långa
svetsar.
OBS: 4-steg fungerar inte vid punktsvetsning.

Bild 88.
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Svetsning med hög penetrationshastighet (HPS) Process i synergiskt läge
Tabell 24 Exempel på synergistiska program för HPS
Trådmaterial
Stål

Gas

Tråd i diameter [mm]
0.8

ArMIX

0.9

1.0

1.2

117

127

1.32

1.4

1.6

OBS: Listan över tillgängliga program beror på strömkällan.
I synergiskt läge ställs inte svetsspänningen in direkt av
användaren. Rätt svetsspänning ställs in av maskinens
programvara.
Optimalt spänningsvärde är kopplat till indata:
 Trådmatningshastighet, WFS
HPS är en modifierad svetsprocess designad av Lincoln
Electric som kombinerar fördelarna med sprut- och
kortbågslägen.
Lägre svetsspänning än i det klassiska sprutbågsläget
orsakar lägre energi och mer koncentrerad båge.
Fördelar:
 Möjligheten att svetsa med långt stick.
 Koncentrerad båge som ökar penetrationen.
 Minskning av arbetsförvrängning (lägre spänning =
mindre energi går in i svetsen).
 Ökad produktivitet (högre svetshastighet och
minskade krav för att förbereda materialet för
svetsning).

Bild 91.

Dessutom kan användaren manuellt ställa in:
 Förströmningsstid/efterströmningsstid
 Efterbränning
 Punktsvetsning
 Inkörningstrådmatning
 Startprocedur
 Krater
 2-steg/4-steg
 MECHAPULSE™
 Vågstyrning
 Pinch

Bild 92.
Pinch styr bågkarakteristika vid kortbågssvetsning.
Ökande pinchkontroll resulterar i en skarpare båge (mer
stänk) medan minskande ger en mjukare båge (mindre
stänk).
 Inställningsområde: från -10 till +10.
 Standardinställning från fabrik är OFF (av).

2-steg – 4-steg ändrar avtryckarens funktion.
 2-stegsavtryckare startar och stoppar avtryckaren
svetsningen
direkt.
Svetsningen
startar
när
avtryckaren trycks in.
 4-stegsavtryckare medger kontinuerlig svetsning när
avtryckaren släpps. För att avbryta trycks avtryckaren
in igen. 4-stegsläget underlättar med att göra långa
svetsar.
OBS: 4-steg fungerar inte vid punktsvetsning.

Bild 93.
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Speed Short Arc (SSA) Svetsprocess i synergistiskt läge
Tabell 25. Exempel på synergistiska program för SSA FOR SPEEDTEC®
Trådmaterial

Gas

Tråd i diameter [mm]
0.8

0.9

1.0

1.2

Stål

ArMIX

97

15

24

Rostfritt

ArMIX

65

35

45

1.32

1.4

1.6

OBS: Listan över tillgängliga program beror på strömkällan.
I synergiskt läge ställs inte svetsspänningen in direkt av
användaren. Rätt svetsspänning ställs in av maskinens
programvara.
Optimalt spänningsvärde är kopplat till indata:
 Trådmatningshastighet, WFS
Speed Short Arc (SSA) ger större flexibilitet vid svetsning
av stål och rostfritt stål. Upp till snabb bågreglering vid
ökning av trådhastigheten, växlar standardbågen
automatiskt till SSA-läge, vilket utökar kortbågens
kapacitet till högre spänning och förhindrar aktivering av
det globala läget, vilket kännetecknas av mycket stänk
och mer energi än en kort båge.

Bild 94

Fördelar:
 Mindre förvrängningar av svetsade material (mindre
energi går in i svetsen).
 Brett utbud av matningshastighet med bibehållen kort
båge.
 Minskning av stänk i jämförelse med standard
CV-läge.
 Rökreduktion jämfört med standard CV-läge (upp till
25% mindre).
Dessutom kan användaren manuellt ställa in:
 Förströmningsstid/efterströmningsstid
 Efterbränning
 Punktsvetsning
 Inkörningstrådmatning
 Startprocedur
 Krater
 2-steg/4-steg
 MECHAPULSE™
 Vågstyrning
 Pinch

Bild 95
Pinch styr bågkarakteristika vid kortbågssvetsning.
Ökande pinchkontroll resulterar i en skarpare båge (mer
stänk) medan minskande ger en mjukare båge (mindre
stänk).
 Inställningsområde: från -10 till +10.
 Standardinställning från fabrik är OFF (av).

2-steg – 4-steg ändrar avtryckarens funktion.
 2-stegsavtryckare startar och stoppar avtryckaren
svetsningen
direkt.
Svetsningen
startar
när
avtryckaren trycks in.
 4-stegsavtryckare medger kontinuerlig svetsning när
avtryckaren släpps. För att avbryta trycks avtryckaren
in igen. 4-stegsläget underlättar med att göra långa
svetsar.
OBS: 4-steg fungerar inte vid punktsvetsning.
Bild 96.
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Svetsa med GMAW-P i synergiskt läge

Tabell 26. Exempel på GMAW-P-program för SPEEDTEC®
Trådmaterial

Tråd i diameter [mm]

Gas

1.0

1.2

1.32

1.4

1.6

Stål

ArMIX

0.8
95

0.9

12

22

157

26

108

Rostfritt

ArMIX

66

36

46

Metallkärna

ArMIX

Aluminum AlSi

Ar

Aluminum AlMg

Ar

Tråd med flusskärna

ArMIX

56
84

152

72

74

76

78

92

Tabell 27. Exempel på GMAW-P-program för FLEXTEC®
Trådmaterial
Stål

Tråd i diameter [mm]

Gas

0.030

ArMIX

0.035

0.040

0.045

16

19

22

Rostfritt

ArMIX

36

Aluminum AlSi

ArMIX

49

Aluminum AlMg

Ar

55

Metallkärna

Ar

3/64

0.052

1/16

25

27

40

42
51

53

57
71

59
73

75

OBS: Listan över tillgängliga program beror på strömkällan.
Dessutom kan användaren manuellt ställa in:
 Förströmningsstid/efterströmningsstid
 Efterbränning
 Punktsvetsning
 Inkörningstrådmatning
 Startprocedur
 Krater
 2-steg/4-steg
 MECHAPULSE™
 Vågstyrning
 UltimArc™

Synergisk GMAW-P-svetsning (pulsad MIG) är idealisk
med litet svetssprut, ur position. Vid pulssvetsning växlar
svetsströmmen kontinuerligt från en låg nivå till en hög
och sedan tillbaka igen. Varje puls skickar en liten droppe
smält metall från tråden till svetspölen.
Trådhastighet är den viktigaste kontrollparametern. När
trådhastigheten
justeras
justerar
strömkällan
vågformsparametrarna
för
att
bibehålla
goda
svetsegenskaper.
Trim används som en sekundär kontroll - parametervärdet
finns högst upp till höger på skärmen [26]. Triminställningen justerar båglängden. Trim är justerbar från
0,50 till 1,50. 1,00 är den nominella inställningen.

2-steg – 4-steg ändrar avtryckarens funktion.
 2-stegsavtryckare startar och stoppar avtryckaren
svetsningen
direkt.
Svetsningen
startar
när
avtryckaren trycks in.
 4-stegsavtryckare medger kontinuerlig svetsning när
avtryckaren släpps. För att avbryta trycks avtryckaren
in igen. 4-stegsläget underlättar med att göra långa
svetsar.

Högre trimvärde ger längre båge. Lägre trimvärde ger en
kortare båge.

OBS: 4-steg fungerar inte vid punktsvetsning.

0.50

1.00

1.50

Bild 97
När trim justeras gör aggregatet automatiskt en ny
beräkning av spänning, ström och längd för varje del i
pulsformen för att få bästa resultat.

Bild 98
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Bild 99
UltimArc™ – för pulssvetsning justerar koncentrationen
eller bågformen. Till följd av ökande UltimArc™kontrollvärde är ljusbågen tät och styv för plåtsvetsning i
hög hastighet.
 Inställningsområde: från -10 till +10
 Standardinställning från fabrik är OFF (av).

Bild 100

1

2

3

Bild 101
1. UltimArc™ Control "-10,0": Låg frekvens, bred.
2. UltimArc™ Control AV: Medium frekvens och bredd.
3. UltimArc™ Control "+10,0": Hög frekvens, fokuserad.

Svenska
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Soft Silence Pulse (SSPTM) Svetsprocess i synergistiskt läge
Tabell 28. Exempel på synergistiska program för SSA FOR SPEEDTEC®
Trådmaterial

Tråd i diameter [mm]

Gas

0.8

0.9

1.0

1.2

Stål

ArMIX

13

23

Rostfritt

ArMIX

39

49

1.32

1.4

1.6

OBS: Listan över tillgängliga program beror på strömkällan.
SSPTM är en modifierad pulsprocess som kännetecknas
av en mycket mjuk och tyst båge. Denna process är
avsedd för svetsning av rostfria material och ger mycket
bättre vätning av den svetsade kanten än standardpulsen.
Mjukare och tystare båge än standardpulsprocessen gör
svetsningen bekvämare och mindre tröttsam. Dessutom
möjliggör stabiliteten svetsning i alla positioner.
Vid pulssvetsning växlar svetsströmmen kontinuerligt från
en låg nivå till en hög och sedan tillbaka igen. Varje puls
skickar en liten droppe smält metall från tråden till
svetspölen.

2-steg – 4-steg ändrar avtryckarens funktion.
 2-stegsavtryckare startar och stoppar avtryckaren
svetsningen
direkt.
Svetsningen
startar
när
avtryckaren trycks in.
 4-stegsavtryckare medger kontinuerlig svetsning när
avtryckaren släpps. För att avbryta trycks avtryckaren
in igen. 4-stegsläget underlättar med att göra långa
svetsar.
OBS: 4-steg fungerar inte vid punktsvetsning.

Trådhastighet är den viktigaste kontrollparametern. När
trådhastigheten
justeras
justerar
strömkällan
vågformsparametrarna
för
att
bibehålla
goda
svetsegenskaper.
Trim används som en sekundär kontroll - parametervärdet
finns högst upp till höger på skärmen [26]. Triminställningen justerar båglängden. Trim är justerbar från
0,50 till 1,50. 1,00 är den nominella inställningen.
Högre trimvärde ger längre båge. Lägre trimvärde ger en
kortare båge.
Bild 103

0.50

1.00

1.50

Bild 102
När trim justeras gör aggregatet automatiskt en ny
beräkning av spänning, ström och längd för varje del i
pulsformen för att få bästa resultat.

Bild 104

Dessutom kan användaren manuellt ställa in:
 Förströmningsstid/efterströmningsstid
 Efterbränning
 Punktsvetsning
 Inkörningstrådmatning
 Startprocedur
 Krater
 2-steg/4-steg
 MECHAPULSE™
 Vågstyrning
 Nätfrekvens

Svenska
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Frekvens – för pulssvetsning justerar koncentrationen
eller bågformen. Till följd av ökande frekvenskontrollvärde
är ljusbågen tät nog för plåtsvetsning i hög hastighet.
 Inställningsområde: från -10 till +10
 Fabriksinställning, frekvensen är AV.

Bild 105

1

2

3

Bild 106
1. Frekvenskontroll "-10,0": Låg frekvens, bred.
2. Frekvenskontroll AV: Medium frekvens och bredd.
3. Frekvenskontroll "+10,0": Hög frekvens, fokuserad.

Svenska
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MECHAPULSE™-funktion
MECHAPULSE™-funktionen producerar svetsar av
mycket hög kvalitet med krusad fog. Denna effekt uppnås
genom att kombinera två arbetspunkter, två olika
trådmatningshastigheter
relaterade
till
olika
bågsvetseffekter. Denna funktion rekommenderas särskilt
för svetsning av aluminium och tunna material. De olika
effektnivåerna matar in mindre energi i arbetsmunstycket
och minskar därmed risken för förvrängningar.
Denna funktion är tillgänglig för alla synergistiska lägen.
MECHAPULSE™-funktionen är tillgänglig i
användarinställningarna - se ʺAnvändarinställningarʺ.
Bild 109

MECHAPULSE™ kan ställas in på:
 Frekvens
 Offset
 TUNE1
 TUNE2

Offset - avgör bredden på stapeln.
 Inställningsområde: från -2 till +2.
 Standardinställningar: 0.

Frekvens - avgör tjockleken på stapeln.
 Inställningsområde: från -2 till +2.
 Standardinställningar: 0

Bild 110

Bild 107

Bild 111

Bild 108

Bild 112
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TUNE i pulsprocesser - båglängden justeras
med TUNE1 och TUNE2.



Regleringsområde för pulsprocess: från
0,50 till 1,50 av nominellt värde.
Standard TUNE-värde: 1,00
(den nominella inställningen).

0.50

1.00

1.50

Bild 113
TUNE i kortbågsprocesser (CV) reglerar
spänningsnivåerna vid de högre TUNE1- och
lägre TUNE2-arbetspunkterna.
 Regleringsområde för kortbågsprocess
(CV): -50% till + 50% av nominellt värde.
 Standardvärde: nominellt värde.


Spänningsinställning
över optimalt värde

25.7v



Spänningsinställning vid
optimal spänning

35.0v



Spänningsinställning
över optimal spänning

54.9v
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Svetsmetoden SMAW (MMA)
Tabell 29. SMAW-svetsprogram
Programnummer
Process
SMAW
OBS: Listan
strömkällan.

Powertec®
över

Speedtec®

tillgängliga

ARC FORCE - utgångsströmmen ökas tillfälligt för att
rensa kortslutningsförbindelser mellan elektroden och
arbetsmunstycket.
 Lägre värden ger lägre kortslutningsström och en
mjukare
båge.
Högre
värden
ger
högre
kortslutningsström, en kraftigare båge och möjligen
mera svetssprut.
 Inställningsområde: från -10 till +10.
 Standardvärde: 0 (AV).

Flextec®

1
program

beror

på

Procedur för att svetsa med SMAW-metoden:
 Anslut Lincoln Electric-källan till trådmataren (enligt
kapitlet Inledning).
 Bestäm vilken polaritet som ska användas för
elektroden. Informationen finns i elektroddata.
 Koppla, beroende på polariteten, återledaren och
elektrodhållaren till kontakterna och lås dem.
Se Tabell 30.
Tabell 30









DC (+)
DC (-)

POLARITET

Utgångskontakt
Elektrodhållare med
kabel till SMAW

[4]

Nätsladd

Aggregat

Återledare

Aggregat

Elektrodhållare med
kabel till SMAW

[4]

Nätsladd

Aggregat

Återledare

Aggregat

Bild 114
HOT START – Värde i procentandel av nominellt värde
för svetsström vid bågtändning. Reglaget används för att
ställa in nivån på den ökade strömmen och ljusbågens
startström.
 Inställningsområde: från 0 till +10.
 Standardvärde: +5.

Spänna fast återledaren på arbetsstycket med
klämman.
Sätt i korrekt elektrod i elektrodhållaren.
Sätt på maskinen.
Ställ in SMAW-svetsprogrammet.
OBS: Listan över tillgängliga program beror på
strömkällan.
Ange svetsparametrar.
Maskinen är nu klar att användas.
Svetsningen kan inledas om regler för personlig
säkerhet och arbetsmiljö följs.

Bild 115

För program 1 kan ställas in:
 Svetsström
 Slå på / stänga av spänningen i utgångskabeln
 Vågstyrning:
 BÅGTRYCK
 Varmstart
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Svetsning med GTAW / GTAW-PULSE-metoden
2-steg – 4-steg ändrar avtryckarens funktion.
 2-stegsavtryckare startar och stoppar avtryckaren
svetsningen
direkt.
Svetsningen
startar
när
avtryckaren trycks in.
 4-stegsavtryckare medger kontinuerlig svetsning när
avtryckaren släpps. För att avbryta trycks avtryckaren
in igen. 4-stegsläget underlättar med att göra långa
svetsar.

Bågtändning kan bara göras med lyft-TIG-metoden
(kontakttändning och lyfttändning).
Tabell 31. Svetsprogrammen
Programnummer
Proces

Powertec®

GTAW

-

GTAW-P
OBS: Listan
strömkällan.

Speedtec®
3

över

Flextec®

tillgängliga

8
program

beror

OBS: 4-steg fungerar inte vid punktsvetsning.

på

Förbereda för GTAW/GTAW-PULSE-svetsning:
 Anslut Lincoln Electric-strömkällan med CANprotokoll.
 Koppa GTAW-handtaget till Euro-kontakten [1].
OBS: För att ansluta GTAW-handtaget måste
adaptern TIG-EURO köpas till (se kapitlet "Tillbehör").
 Anslut återledaren till aggregatet och lås den.
 Spänna fast återledaren på arbetsstycket med
klämman.
 Sätt i lämplig volframelektrod i GTAW-handtaget.
 Sätt på maskinen.
 Ställ in svetsprogrammet GTAW eller GTAW-P.
OBS: Listan över tillgängliga program beror på
strömkällan.
 Ange svetsparametrar.
 Maskinen är nu klar att användas.
OBS: Tändning av bågen sker genom att vidröra
arbetsmunstycket med elektroden och lyfta det några
millimeter - kontakttändning och lyfttändning.
 Svetsningen kan inledas om regler för personlig
säkerhet och arbetsmiljö följs.

Bild 116

Kan ställas in för program nummer 3:
 Svetsström
 Slå på / stänga av spänningen i utgångskabeln
OBS: Fungerar inte med 4-stegsmetoden.
 Efterströmningstid
 2-steg / 4-steg
 Startprocedur (endast 4 STEG)
 Krater
 Vågstyrning:
 Varmstart

Bild 117
HOT START – Värde i procentandel av nominellt värde
för svetsström vid bågtändning. Reglaget används för att
ställa in nivån på den ökade strömmen och ljusbågens
startström.
 Inställningsområde: från 0 till +10.
 Standardvärde: +5.

Kan ställas in för program nummer 8:
 Svetsström
 Slå på / stänga av spänningen i utgångskabeln
OBS: Fungerar inte med 4-stegsmetoden.
 Efterströmningstid
 2-steg / 4-steg
 Startprocedur (endast 4 STEG)
 Krater
 Vågstyrning
 Pulsperiod
 Bakgrundsström
VARNING
Parametrarnas tillgänglighet beror på valt svetsprogram / process och svetskälla.

Svenska
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Pulsperiod påverkar bågens bredd och mängden
värmetillförsel till svetsen. Om parametervärdet är lägre:
 Ger bättre inträngning och bättre mikrostruktur.
 Bågen är smalare och stabilare.
 Minskar värmeinflödet till svetsen.
 Mindre distorsion.
 Höjer svetshastigheten.
OBS: Justera räckvidden beroende på strömkällan.

Bild 119
Bakgrundsström - värde i procentandel av nominellt
värde för svetsström. Påverkar totala värmeinflödet till
svetsen. Ändring av bakgrundsströmmen ändrar
baksträngens form.
 Standardvärde: 60%.

Bild 120
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Mejsling
Tabell 32. Svetsprogrammet - mejsling
Programnummer
Process

Powertec®

Speedtec®

Mejsling
OBS: Listan
strömkällan.

Flextec®

9
över

tillgängliga

program

beror

på

För program 9 kan ställas in:
 Mejslingsström.
 Slå på / stänga av spänningen i utgångskabeln.

Bild 121
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Laddar trådbobin

VARNING
Om trycket på valsen är för svagt glider rullen på tråden.
Om trycket på valsen är för stort kan tråden deformeras,
vilket orsakar matningsproblem vid svetsningen. Trycket
ska ställas in korrekt. Då minskar du tryckkraften långsamt
tills tråden bara börjar glida på drivvalsen och ökar sedan
kraften något genom att vrida på justeringsmuttern med
ett varv.

Trådbobin med en maximal vikt på 16 kg kan användas
utan adapter. Hållaren göt det möjligt att fästa plast-, ståloch fiberbobin på 51 mm-spindeln.
Det är möjligt att använda andra bobin som kan köpas
separat med lämplig adapter (se kapitlet "Tillbehör").

Ladda elektrodtråden










Stäng AV strömförsörjningen.
Öppna trådbobinkåpan.
Skruva loss låsskruven på hylsan [14].
Ladda trådbobin på hylsan så att bobin vrids medurs
när tråden matas in i trådmataren.
Se till att spindelbromsens stift går in i monteringshålet
på bobin.
Skruva i låsskruven på hylsan.
Öppna trådmatningsluckan.
Sätt på trådvalsen i rätt spår som motsvarar trådens
diameter.
Lossa trådänden och klipp av den böjda änden och ta
bort alla grader på tråden.

Trä in elektrodtråden i svetsbrännaren







VARNING
Vassa trådändar kan ge skador.









Vrid trådbobinen medurs och trä in trådänden i
trådmataren ända fram till Euro-kontakten.
Justera valsen ordentligt på trådmataren.

Ställa in bromsmomentet för hylsan
För att inte tråden ska rullas av bobinen okontrollerat är
hylsan försedd med broms.
Justeringen utförs genom att vrida skruven M10, som
placeras inuti hylsramen efter att låsmuttern skruvats loss.

VARNING
Se till att hålla ögonen och händerna borta från pistolens
ände medan tråden matas ut ur den gängade änden.

30

Byta drivrullar

31

VARNING
Stäng av matningsströmmen före installation eller byte av
drivrullar.

32

Trådmataren LF 56D är utrustad med drivvalsen V1.0 /
V1.2 för ståltråd. För andra ledningar och storlekar krävs
det att du installerar korrekt drivvalssats (se kapitlet
"Tillbehör") och följ instruktionerna:

Bild 122
30. Låsmutter.
31. Justeringsskruv, M10.
32. Tryckfjäder.




Att vrida M10-skruven medurs ökar fjäderspänningen och
bromsmomentet




Att vrida M10-skruven moturs minskar fjäderspänningen
och bromsmomentet.

Stäng AV strömförsörjningen.
Lås upp fyra rullar genom att vrida på fyra
snabbväxlingshjul [33]
Frigör tryckrullarmarna [37].
Byt drivvalsarna [34] som motsvarar den ledning som
används.

VARNING
Kontrollera
att
också
handtagsfodringen
kontaktspetsen
också
är
anpassade
till
tråddimension.

När justeringen är klar bör du skruva fast bromsens
låsmutter igen.

Ställa in tryckrullens tryck

och
vald

VARNING
När det gäller ledningar med en diameter större än
1,6 mm måste följande delar bytas ut:
 Styrhylsan i matningskonsolen [35] och [36].
 Styrhylsan i Euro-kontakten [38].

Tryckarmen styr hur hårt drivrullarna pressar på tråden.
Trycket justeras med inställningsmuttern som när den
vrids medurs ökar trycket och när den vrids moturs
minskar trycket. Rätt inställning av tryckarmen ger bästa
svetsprestanda.

Svenska

Stäng av svetsmaskinen.
Beroende på svetsprocessen ansluter du rätt
svetsbrännare vid eurokontakten [1]. Brännarens och
svetsmaskinens nominella parametrar bör matcha
varandra.
Beroende på typ av pistol måste du ta bort munstycket
från pistolen och kontaktspetsen eller skyddslocket
och kontaktspetsen.
Sätt på svetsmaskinen.
Håll Kallstart / gastömningsknappen [12] eller använd
avtryckaren tills kabeln syns över pistolens gängade
ände.
När Kallstartsknappen [12] eller brännarens avtryckare
släpps ska trådbobin inte lossas.
Ställ in trådbobinbromsen efter behov.
Stäng av svetsmaskinen.
Montera korrekt kontaktspets.
Montera
munstycket
(GMAW-svetsning)
eller
skyddskåpan (FCAW-SS) beroende på vilken metod
och handtag som används.
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Lås fyra nya rullar genom att vrida på fyra
snabbväxlingshjul [33].
Trä in tråden genom ledhylsan, över rullen och
ledhylsan
på
Euro-kontakten
och
in
i
handtagsfodringen. Tråden kan tryckas i för hand
några centimeter och den ska glida in lätt och utan
stor kraft.
Lås tryckrullarmarna [37].






VARNING
CO2-gasvärmare ska användas vid GMAW-metoden och
CO2-skyddsgas.

37

Transport och lyft

35
36
38

VARNING
Fallande
maskiner
kan
orsaka
personskador och skador på maskinen.

34

33
34 34

Anslut med den särskilda anslutningskabeln
(se kapitlet „Tillbehörʺ) trådmatare och strömkälla.
Sätt på matningsspänningen till svetsaggregatet.
Öppna gascylinderventilen.
Justera skyddsgasflödet med gasregulatorn.
Kontrollera gasflödet med gastömningsreglaget [12].

Följ följande anvisningar vid transporter och lyft med kran:
 Använd lyftutrustning med tillräcklig kapacitet.
 Särskilt handtag [13] kan endast användas för att lyfta
och transportera med kran. Lösningen gör att det går
att svetsa medan mataren lyfts.

34

Bild 123

Anslutning av gas











13

VARNING
GASFLASKAN kan explodera om den
skadas.
Fäst alltid gasflaskan i upprätt läge i ett
väggfäste för gasflaskor eller en vagn
specialbyggd för gasflaskor.
Håll cylindern borta från områden där den
kan skadas och värmas upp samt från
elektriska kretsar, för att förhindra
explosion eller brand.
Låt inte gasflaskan komma i kontakt med
svetskretsen och andra spänningsförande
kretsar.
Lyft aldrig svetsaggregatet med gasflaskan
ansluten.
Låt aldrig elektroden beröra gasflaskan.
Ansamling av skyddsgas kan vara
hälsovådligt och dödande. Svetsa i
välventilerade utrymmen så att ansamling
av gas undviks.
Stäng kranarna på gasflaskor ordentligt
när de inte används så att läckage
undviks.

VARNING
Svetsmaskinen är kompatibel med alla
skyddsgaser med ett maximalt tryck på 5,0 bar.

Bild 124

lämpliga

VARNING
Kontrollera före svetsning att gasflaskan innehåller gas
som passar för avsett ändamål.





Stäng av spänningen till svetsaggregatet.
Montera en lämplig gasflödesregulator på gasflaskan.
Anslut gasslangen till regulatorn med slangklämma.
Den andra änden av gasslangen ansluts till
gaskontakten på strömkällans bakpanel eller direkt till
snabbkontakten på trådmatarens bakpanel [6]. Mer
information finns i bruksanvisningen för strömkällan.

Svenska
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Underhåll

Kundtjänstpolicy

VARNING
För alla reparationer, modifieringar eller underhåll
rekommenderar vi att du vänder dig till närmaste
serviceverkstad eller Lincoln Electric. Reparationer och
modifieringar
som
utförts
av
ej
auktoriserad
serviceverkstad eller personal upphäver tillverkarens
garanti

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

Synliga skador ska rapporteras och åtgärdas
omedelbart.
Rutinmässigt underhåll (dagligen)
 Kontrollera isolering och kontakter på svetskablarna
och nätkabeln. Om isoleringen är skadad på något
sätt, byt genast ut kabeln.
 Avlägsna
svetsstänk
från
svetsmunstycket.
Svetsstänk kan försämra avskärmningsgasflödet till
bågen.
 Kontrollera svetspistolens skick. Byt ut den om
nödvändigt.
 Kontrollera att kylfläkten fungerar och att den är i gott
skick. Håll ventilationsöppningarna fria.
Periodiskt underhåll (efter 200 arbetstimmar, dock
minst en gång per år)
Gör det rutinmässiga underhållet, samt:
 Håll maskinen ren. Använd tryckluft (torr luft med lågt
tryck) för att avlägsna damm från maskinens utsida
och från insidan.
 Rengör och dra åt alla svetsanslutningar vid behov.
Underhållsintervallen
arbetsförhållanden.

varierar

med

maskinens

VARNING
Vidrör inte spänningssatta komponenter.
VARNING
Maskinen måste stängas av och kontakten tas ut
vägguttaget innan kåpan demonteras.
VARNING
Koppla loss maskinen från elnätet före underhåll och
service. Testa maskinen efter reparation för att säkerställa
en säker funktion.
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Fel
Tabell 33 Gränssnittskomponenter
Beskrivning

36
40

39. Felkod
40. Felbeskrivning.

39

DESCRIPTION:
Thermal Overload

Bild 125
Tabell 34 visar en lista över grundläggande fel som kan uppstå. Kontakta en auktoriserad Lincoln Electric-tjänst för en
fullständig lista med felkoder.
Tabell 34 Felkoder
Felkod
Symptom
6

Orsak

Rekommenderad åtgärd


Aggregatet är inte
inkopplat.

Reglagepanelen tycks inte
kommunicera med aggregatet.

Aggregatet har stängts
ner på grund av
överhettning.

Systemet uppmätte en temperatur

över gränsen för normal
systemfunktion.




36

Motorn har
överbelastats under en
längre tid.

Trådmatningsmotorn har
överhettats. Kontrollera att tråden
glider lätt genom handtag och
kabel.

81








Inget kylvätskeflöde
92

Det finns inget kylvätskeflöde i
kylaren efter 3 sekunders
svetsning.




Kontrollera kabelanslutningarna mellan
aggregatet och reglagepanelen.
Kontrollera att processen inte överskrider
intermittensbegränsningen för aggregatet.
Kontrollera att luftflödet är fritt omkring
och genom systemet.
Kontrollera att systemet är korrekt
underhållet, bland annat att damm och
smuts har avlägsnats från in- och
utloppsflänsarna.
Användargränssnittet visar information
när maskinen kyls ned. För att fortsätta
svetsningen, tryck på vänsterstyrningen
eller starta svetsningen med avtryckaren.

Dra kabel och handtag utan skarpa böjar.
Kontrollera att inte spindelbromsen är för
hårt ansatt.
Kontrollera att det är rätt tråd för metoden.
Kontrollera att tråden är av hög kvalitet.
Kontrollera inställning av drivrullar och
kugghjul.
Vänta tills felet återställts och motorn
svalnat (cirka en minut).
Se till att det finns tillräckligt med
kylvätska i tanken och att reservkraft
levereras.
Se till att pumpen fungerar. När
t k
t k i k
å

VARNING
Om du av någon anledning inte förstår hur felsökningen ska gå till eller inte kan utföra test/reparation på ett säkert sätt,
kontakta auktoriserat Lincoln Electric-serviceverkstad innan du fortsätter.
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WEEE
07/06

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

Reservdelar
12/05

Instruktion för reservdelslistan
 Använd inte denna reservdelslista till en maskin vars kodnummer inte finns med. Kontakta Lincoln Electrics
serviceavdelning om maskinens kodnummer inte finns med på listan.
 Använd sprängskisserna på monteringssidan och tillhörande reservdelslista för att hitta delar till din maskin.
 Använd endast delar markerade med ”X” i kolumnen under det rubriknummer som anges på monteringssidan
(nummer indikerar en ändring i denna utgåva).
Läs först instruktionerna som finns här ovan, och sedan reservdelslistan som har levererats med maskinen, denna
innehåller en beskrivande bild med reservdelsnummer.

REACh
11/19

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

Hitta auktoriserade serviceställen
09/16




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

Elektriskt kopplingsschema
Se reservdelslistan som levereras med maskinen.
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Tillbehör
TLLVAL & TILLBEHÖR
K14204-1

TRÅDMATARE TRUMMA SNABBKONTAKT

K14175-1

MÄTNINGSSATS FÖR GASFLÖDE

K10095-1-15M

FJÄRRKONTROLL 6-STIFT, 15M

K2909-1

6-STIFTS/12-STIFTS-ADAPTER

K14091-1

FJÄRR MIG LF 45 PWC300-7M (CS/PP)

E/H-400A-70-5M

ELEKTRODHÅLLARE 400 A/70 MM² - 5 M

K10158-1

ADAPTER FÖR BOBINTYP B300

K10158

ADAPTER FÖR BOBINTYP B300

R-1019-125-1/08R

ADAPTER FÖR BOBIN S200

W000010136

FLAIR 600 MEJSLINGSBRÄNNARE MED MONTERAD LEDNING 2,5M

K14183-1

POWERTEC® i350S

K14184-1

POWERTEC® i420S

K14185-1

POWERTEC® i500S

K14258-1

SPEEDTEC® 400SP

K14259-1

SPEEDTEC® 500SP

K4283-1

FLEXTEC® 350x KONSTRUKTION

K4284-1

FLEXTEC® 350x STANDARD

K3607-2

FLEXTEC® 500x

KOMPATIBLA STRÖMKÄLLOR

MIG/MAG-BRÄNNARE
W10429-36-3M

LGS2 360 G-3,0 M MIG-HANDTAG, LUFTKYLT

W10429-36-4M

LGS2 360 G-4,0 M MIG-HANDTAG, LUFTKYLT

W10429-36-5M

LGS2 360 G-5,0 M MIG-HANDTAG, LUFTKYLT

W10429-505-3M

LGS2 240 G-3,0 M MIG-HANDTAG, VATTENKYLT

W10429-505-4M

LGS2 505 W-4,0 M MIG-HANDTAG, VATTENKYLT

W10429-505-5M

LGS2 505 W-5,0 M MIG-HANDTAG, VATTENKYLT

W000345072-2

PROMIG MAGNUM 370 3M

PROMIG MAGNUM
W000345073-2

PROMIG MAGNUM 370 4.5M

W000345069-2

PROMIG MAGNUM 400W 3M

W000345070-2

PROMIG MAGNUM 400W 4,5M

W000345075-2

PROMIG MAGNUM 500W 3M

W000345076-2

PROMIG MAGNUM 500W 4.5M
RULLSATS FÖR SOLID TRÅD

KP14150-V06/08

RULLSATS 0.6/0.8VT FI37 4 ST GRÖN/BLÅ

KP14150-V08/10

RULLSATS 0.8/1.0VT FI37 4 ST BLÅ/RÖD

KP14150-V10/12

RULLSATS 1.0/1.2VT FI37 4 ST RÖD/ORANGE

KP14150-V12/16

RULLSATS 1.2/1.6VT FI37 4 ST ORANGE/GUL

KP14150-V16/24

RULLSATS 1.6/2.4VT FI37 4 ST GUL/GRÅ

KP14150-V09/11

RULLSATS 0.9/1.1VT FI37 4 ST

KP14150-V14/20

RULLSATS 1.4/2.0VT FI37 4 ST

KP14150-U06/08A

RULLSATS 0.6/0.8AT FI37 4 ST GRÖN/BLÅ

KP14150-U08/10A

RULLSATS 0.8/1.0AT FI37 4 ST BLÅ/RÖD

KP14150-U10/12A

RULLSATS 1.0/1.2AT FI37 4 ST RÖD/ORANGE

KP14150-U12/16A

RULLSATS 1.2/1.6AT FI37 4 ST ORANGE/GUL

KP14150-U16/24A

RULLSATS 1.6/2.4AT FI37 4 ST GUL/GRÅ

RULLSATS FÖR ALUMINIUMTRÅD
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RULLSATS FÖR FLUSSTRÅD
KP14150-V12/16R

RULLSATS 1.2/1.6RT FI37 4 ST ORANGE/GUL

KP14150-V14/20R

RULLSATS 1.4/2.0RT FI37 4 ST

KP14150-V16/24R

RULLSATS 1.6/2.4RT FI37 4 ST GUL/GRÅ

KP14150-V09/11R

RULLSATS 0.9/1.1RT FI37 4 ST

KP14150-V10/12R

RULLSATS 1.0/1.2RT FI37 4 ST RÖD/ORANGE
TRÅDLEDARE

0744-000-318R

TRÅDLEDARSATS, BLÅ Ø0,6-1,6

0744-000-319R

TRÅDLEDARSATS, RÖD Ø1,8-2,8

D-1829-066-4R

EURO TRÅDLEDARE Ø0,6-1,6

D-1829-066-5R

TRÅDLEDARE Ø1,8-2,8
ANSLUTNINGSKABLAR

K14198-PG

KABELPAKET 5-STIFT G 70 MM2 1 M

K14198-PG-3M

KABELPAKET 5-STIFT G 70 MM2 3 M

K14198-PG-5M

KABELPAKET 5-STIFT G 70 MM2 5 M

K14198-PG-10M

KABELPAKET 5-STIFT G 70 MM2 10 M

K14198-PG-15M

KABELPAKET 5-STIFT G 95 MM2 15 M

K14198-PG-20M

KABELPAKET 5-STIFT G 95 MM2 20 M

K14198-PG-25M

KABELPAKET 5-STIFT G 95 MM2 25 M

K14198-PG-30M

KABELPAKET 5-STIFT G 95 MM2 30 M

K14199-PGW

KABELPAKET 5-STIFT W 95 MM2 1 M

K14199-PGW-3M

KABELPAKET 5-STIFT W 95 MM2 3 M

K14199-PGW-5M

KABELPAKET 5-STIFT W 95 MM2 5 M

K14199-PGW-10M

KABELPAKET 5-STIFT W 95 MM2 10 M

K14199-PGW-15M

KABELPAKET 5-STIFT W 95 MM2 15 M

K14199-PGW-20M

KABELPAKET 5-STIFT W 95 MM2 20 M

K14199-PGW-25M

KABELPAKET 5-STIFT W 95 MM2 25 M

K14199-PGW-30M

KABELPAKET 5-STIFT W 95 MM2 30 M
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REMOTE CONTROL
K10095-1

Svenska

12 PIN to 6 PIN ADAPTER
K2909-1

REMOTE MIG LF45PWC300-7M
K14091-1

LF 56D K14336-1

Anslutningskonfiguration

54
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LF 52D K14335-1
LF 56D K14336-1

K14198-PG
K14198-PG-XM
K14199-PGW
K14199-PGW-XM

POWERTEC i350S K14183-1
POWERTEC i420S K14184-1
POWERTEC i500S K14185-1

COOLARC 26
K14182-1

Svenska
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LF 52D K14335-1
LF 56D K14336-1

K14198-PG
K14198-PG-XM
K14199-PGW
K14199-PGW-XM

COOLARC 60
K14297-1

SPEEDTEC 400SP K14258-1
SPEEDTEC 500SP K14259-1

