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1.3. Maskinens huvuddelar

A Chassi
B Sidoplåt
C Handtag
D Återledarkabel
E Pistolkabel
F Spänningskabel för val av polaritet
G Brytare och reglage
H Trådmatarmekanism
I Bobinlås
J Bobinbroms
K Gasflaskhylla

1. INLEDNING

1.1. Till läsaren

Vi gratulerar till valet av denna produkt. Rätt monterade och använda är Kemppis svetsmaskiner 
pålitliga och hållbara. Ni kan öka produktiviteten med moderata underhållskostnader. 
Syftet med denna bruksanvisning är att ge en allmän beskrivning av svetsmaskinen och hur 
den ska användas på ett säkert sätt. I slutet av bruksanvisningen finns information om underhåll 
samt tekniska data. Läs bruksanvisningen noga innan ni tar maskinen i bruk, eller utför det för-
sta underhållet. Ytterligare uppgifter om Kemppis produkter och deras användning får ni från 
Kemppi eller från Kemppis återförsäljare.
Kemppi förbehåller sig rätten till ändringar av tekniska data i denna bruksanvisning.
I denna bruksanvisning används följande symbol som varning för livsfara eller risk för person-
skador:
Läs bruksanvisningens säkerhetsinstruktioner och följ dessa.

1.2. Produktbeskrivning

Kempomat är en svetsmaskin med strömkälla och trådmatarverk i samma chassi. Med strömkäl-
lan regleras spänningen så den passar för svetsning. Matarenheten transporterar svetstråd från 
bobinen genom svetspistolen till ljusbågen. När svetspistolen förs framåt fås en svetsfog.

Utrustningens magnetiska kompatibilitet (EMC) är avsedd för användning i industri- 
miljö. Klass A-utrustning är inte avsedd för användning i bostäder, där elektriciteten tas från 
det allmänna lågspänningsnätet.
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1.5. Nätanslutning
Maskinen levereras med monterad nätkabel. Nätkabeln får avlägsnas eller monteras endast av behörig elek-
triker! Se kapitlet Underhåll. Se Tekniska data i slutet av denna bruksanvisning för information om säkringar 
och storlekar på kablar.

1.6. Transport och lyft av maskinen
Använd handtagen på maskinens front vid förflyttning. Maskinen kan lyftas med hjälp av ett rep. Använd ald-
rig krokar eller kedjor!
Placera maskinen på en horisontell, stabil och ren yta. Skydda maskinen mot regn och direkt solsken. Säkra 
luftcirkulationen.

1.7. Driftsäkerhet
Läs noga igenom och följ säkerhetsföreskrifterna.

Ljusbågen och hett sprut
Ljusbågen skadar oskyddade ögon. Iakttag också försiktighet med reflekterande ljus från ljusbågen. 
Ljusbågen och hett sprut bränner oskyddad hud. Använd skyddshandskar och skyddskläder när du svetsar.

Brandsäkerhet
Svetsning klassificeras alltid som heta arbeten, följ gällande brandsäkerhetsföreskrifter. Avlägsna 
lättantändligt material från svetsplatsens närhet. Ett godkänt släckningsredskap ska alltid finnas vid 
svetsplatsen. Tänk på riskerna vid svetsning av speciella objekt, t.ex. risken för brand eller explosion vid 
svetsning i behållare. Obs! Gnistor kan förorsaka brand flera timmar efter avslutad svetsning!

Nätspänning
Tag aldrig med svetsmaskinen in i t.ex. tankar, bilar etc. Placera inte svetsmaskinen på vått underlag. 
Kontrollera alltid kablarna innan du börjar svetsa. Defekta kablar är brand- och livsfarliga. Nätkabeln får 
inte utsättas för tryck och ej heller för heta arbetsstycken, eller vassa kanter.

Svetsströmkretsen
Skydda dig själv genom att använda torra och hela skyddskläder. Arbeta aldrig på vått underlag, eller med 
defekta kablar. Lägg inte elektrodhållaren, brännaren eller svetskablarna på strömkällan eller annan elektrisk 
utrustning.

Svetsrök
Se till att ha god ventilation när du svetsar. Vidtag särskilda skyddsåtgärder när du svetsar metaller som 
innehåller bly, kadmium, zink, kvicksilver eller beryllium.

1 Huvudbrytare och signallampa
2 Varningslampa för överhettning 
3 Spänningsomkopplare
4 Uttag för val av polaritet
5 Återledaranslutning (DIX) I (grövre 

ljusbåge), endast Kempomat 2100
6 Återledaranslutning (DIX) II (mjukare 

ljusbåge)
7 Brytare för val av svetsprocedur (2-

takt-, punkt- eller 4-takt)
8 Inställning av trådmatnings-
 hastighet
9 Timer (tidskontroll)

1.4. Brytare och reglage
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2. IORDNINGSTÄLLANDE AV SVETSPISTOL OCH 
TILLSATSMATERIAL

Välj kontaktrör, trådledare och matarhjul som passar för tillsatsmaterialet. Vid leverans är dessa 
monterade för tillsatsmaterial med diameter 0,6 och 0,8 mm.
2.1.  Svetspistolens huvuddelar

1 Handtag
2 Brytare
3 Svanhals
4 Gaskåpa
5 Brännaranslutning
6 Trådledare

2.2.  Trådmatarmekanismens delar
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2.3. Svetspistolen

För problemfri svetsning, använd endast Kemppi original svetspistoler. Använd aldrig en defekt 
svetspistol.
Försäkra dig om att svetspistolens trådledare och strömmunstycke motsvarar tillverkarens 
rekommendationer för den tråddiameter och trådtyp som andvänds. En för trång trådstyrning  
medför större belastning än normalt på matarverket och förorsakar störningar i trådmatningen.
Drag åt svetspistolens snabbkoppling så hårt att ingen spänningsförlust uppkommer på anslut-
ningsytan. En för lös koppling hettar upp svetspistolen och matarverket. Kontrollera att snabb-
kopplingens innloppsrör inte kommer i kontakt med matarhjulen.

2.4. Trådbobinen

2.5. Tillsatsmaterialet

Innan du installerar trådbobinen, kontrollera att matarhjulet, trådledaren och kontaktmunstycket 
passar för den svetstråd du har valt.
1. Installera matarhjulet, kontrollera att spåret är det rätta.
2. Runda av trådänden och för den genom trådledaren in i mantelmuttern.
3. Kontrollera att svetstråden löper i spåret och vrid tryckbryggan på plats.
4. Tryck på strömbrytaren på pistolen tills tråden kommer ut genom kontaktmunstycket. 

Trycket på matarhjulet är lagom hårt när man kan bromsa svetstråden lite med fingrarna. 
5. Justera bromskraften genom att vrida justeringsskruven i låskolvens mitt med en 

skruvmejsel. För att undvika att trådmatarmotorn överbelastas, drag inte åt för mycket.

Obs! Kontrollera att svetstråden eller bobinen inte 
vidrör maskinkroppen, p.g.a. risk för kortslutning! 
Vid svetsning med aluminiumtråd kan trådmatningen 
förbättras om man tar bort styrröret. När du ska svetsa 
med rörelektrod, läs alltid igenom tillverkarens bruks- 
och säkerhetsinstruktioner innan du börjar.

1. Lossa bobinlåsets låsklor genom att vrida 
låskolven 45 grader.

2. Hålet i bobinen ska passas in i pinnen på 
bobinhållaren. Använd bobinadapter, om 
nödvändigt.

3. Sätt bobinen på plats. OBS! Tråden 
löper från rullens ovansida till 
matningsordningen.

4. Lås bobinen genom att vrida på låskolven.

3. SVETSMASKINENS ANVÄNDNING
Se även kapitlet Installation.
 Svetsning på brand- och explosionsfarliga platser är absolut förbjudet!
OBS! Om maskinen används i annan miljö än industriell, kan radiostörningar ev. uppstå. 
Användaren får då själv vidta nödvändiga åtgärder.

3.1. Användningsområde
Kempomat är en basmaskin för MIG/MAG-svetsning inom områdena service, reparationer 
och underhåll. Maskinen kan användas både för MIG/MAG-svetsning med homogentråd och 
skyddsgas och med självskyddande rörelektrod (gaslös).
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3.2. Huvudbrytare
I läge I är maskinens strömkrets aktiv och nätbrytarens kontrollampa lyser. Strömkälla och 
svetsströmkrets får spänning när svetspistolens avtryckare trycks in.
OBS! Om nätspänningen är frånkopplad eller bryts, kan maskinen startas på nytt efter endast 
10 – 15 sekunder.
Sätt alltid på och stäng av maskinen med huvudbrytaren. Använd aldrig stickproppen för att 
sätta på eller stänga av maskinen!
 Skydda dig själv, gasflaskan och elektrisk utrustning från svetsströmkretsen!

3.3. Val av svetspolaritet
Solidtråd svetsas oftast med + polaritet och rörelektrod med - polaritet. Kontrollera rekommen-
derad polaritet på trådförpackningen eller med försäljaren. För mycket tunna plåtar (0,5 – 0,7 
mm) kan – polaritet passa bättre även för solidtråd.

3.4. Justering av ljusbågen I        II

Välj önskad grovlek på ljusbågen genom att ansluta kabeln för återledarström eller kabeln för 
val av polaritet till en av de två dix-anslutningarna på frontpanelen.
Anslutningen märkt med symbolen I ger en grövre ljusbåge, som används för svetsning av tunn-
plåt och järnmetaller med mindre strömstyrka och speciellt med skyddsgas CO2.
Anslutningen märkt med symbolen II lämpar sig för större strömstyrka samt för aluminium och 
rostfria material. Den bästa grovleken är dock främst beroende av svetssituationen. Det bästa 
läget finner Du genom att pröva dig fram.

3.5. Återledaranslutning
Fäst återledarkabelns godsklämma ordentligt, helst direkt på arbetsstycket. Kontaktytan ska 
vara så stor som möjligt. Rengör kontaktytan från ev. färg eller rost. Kontrollera att godskläm-
man är ordentligt fastsatt.

3.6. Val av svetsprocedur
Se även kapitlet Brytare och reglage.
Gasflöde och trådmatning aktiveras med pistolbrytaren. Lämplig procedur väljs med brytaren 
för val av svetsprocedur, som har tre lägen:

 2-taktsfunktion
Gasflödet och trådmatningen startar när man trycker in pistolbrytaren och stoppar när man släp-

per den. Trådmatningstiden kan förinställas med Timern.

 4-taktsfunktion
Gasflödet startar när pistolbrytaren trycks in. När man 
släpper brytaren startar trådmatningen och svetsningen 
påbörjas. När man trycker in pistolbrytaren igen, stoppar 

trådmatningen och när man släpper brytaren stoppar gasflödet. Trådmatningstiden kan förinstäl-
las med Timern.

 Punktsvetsning
Gasflödet och trådmatningen startar när pistolbrytaren trycks in och stoppar automatiskt enligt 
Timerns inställda tid, eller när pistolbrytaren släpps. OBS! Proceduren kan inte aktiveras om 
Timern är inställd på 0.

TIMER (tidskontroll)
Svetsperiodens längd  ställs in med Timerpotentiometern. Trådmatningen och gasflödet upphör auto-
matiskt efter den förinställda tiden, om de inte stoppas tidigare med pistolbrytaren.

/ Kempomat 2100
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3.7. Inställning av svetsreglagen

1. Välj spänning från  spänningsväljaren. 
2. Ställ in trådmatningen på samma skalvärde.

3. Provsvetsa och om nödvändigt, efterjustera tråd-matningen.
4. Om smälteffekten inte passar för arbetet, justera spänningen.
 Om nödvändigt, justera även trådmatningen. Upprepa proceduren tills du har lämpliga 

inställningar.

3.8. Termostat

Temperaturkontrollen förhindrar överhettning av strömkällan. Det betyder 
att maskinen inte kan skadas om belastningen överstiger belastbarheten vid 
svetsning. När signallampan för överhettning är tänd, kan inte svetskretsen 
aktiveras. Lampan slocknar efter ca. 3 minuter och svetsning kan återupptas 
på normalt sätt genom att pistolbrytaren trycks in.Ljuset kan också tändas 
till följd av låg nätspänning eller en alltför lång svetskortslutning.

3.9. Skyddsgas 

Gasflaskan är ett högtryckskärl, som kräver varsam hante-
ring, den kan explodera om den faller! Använd därför inte en 
större flaska än 1 600 mm (höjd)!

Skyddsgasen skyddar ljusbågen och vid MAG-svetsning gör den svetsfogen mer hållbar.
För stål används koldioxid (CO2) eller blandgas. Blandgas innehåller 8-25% koldioxid och res-
ten argon (Ar). Vid svetsning med aluminiumtråd används argon. För rostfritt stål, krävs oftast en 
speciell gas.
Gasflaskventilen måste passa för gasen du ska använda. Gasflödet är normalt 8 - 10 l/min. Om 
gasflödet inte är det rätta, blir det porer i svetsfogen.
Kontakta din lokala Kemppi återförsäljare för hjälp med val av gas och utrustning.

Gasflaskan ska monteras stabilt i vertikal position på väggställning eller flaskvagn 
som tillverkats speciell därför. Kom ihåg att stänga flaskventilen efter avslutad 
svetsning.

Kempomat 1700
Reglersteg Tomgångsspänning
1   16,1 V
2   17,5 V
3   19,2 V
4   21,1 V
5   23,6 V
6   26,4 V
7   30,1 V
8   34,7 V

Kempomat 2100
Reglersteg Tomgångsspänning
1   16,9 V
2   18,2 V
3   19,6 V
4   21,1 V
5   22,8 V
6   24,6 V
7   26,4 V
8   28,5 V
9   30,8 V
10   33,1 V
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4. UNDERHÅLL

4.1. Dagligt underhåll

 Var försiktig med spänningsförande delar!
Rengör trådledaren och kontrollera kontaktmunstycket regelbundet.

Kontrollera alltid nätkablar och svetsledare före svetsning och byt ut defekta kablar.

Obs! Anslutning av nätkabel får utföras endast av behörig elektriker!

Byte av nätkabel utförs enligt följande:

Kempomat 1701
1. Tag bort trådbobinens monteringsplåt.
2. Anslut nätkabeln med flatstiftanslutning till nätet.
3. Anslut gul-grön skyddsjord med flatstiftanslutning till chassit (markerad med 

skyddsjord).

4.2. Regelbundet underhåll

KEMPPI serviceverkstäder tecknar serviceavtal beträffande regelbundet underhåll. Samtliga 
delar rengörs, kontrolleras och repareras vid behov. Svetsmaskinens funktioner testas också.

Kempomat 2100
Vid leverans från fabriken är maskinen kopplad till nät-
spänningen 3 ~ 400 V.  Avlägsna sidoplåten på maski-
nen för byte av nätspänning. Kopplingen sker enligt 
vidstående bild.

3.10. Svetsning

Titta aldrig på ljusbågen utan ansiktsskydd som är konstruerat för ljusbågssvets-
ning! Skydda dig själv och omgivningen från ljusbågen och hett sprut!

Svetsning kan påbörjas när nödvändiga val och inställningar gjorts. Svetsningen börjar när till-
satsmaterialet kommer i kontakt med arbetsstycket och pistolbrytaren trycks in. Gasen börjar 
flöda, trådmatningen börjar och ljusbågen tänds, OBS! Vi rekommenderar dig att alltid prov-
svetsa innan du börjar svetsa på arbetsstycket.
 Svetsrök kan förorsaka skador, se till att ha god ventilation när du svetsar! 

3.11.  Förvaring

Maskinen ska förvaras torrt och rent i jämn temperatur. Skydda maskinen från regn och vid tem-
peraturer över +25 °C mot direkt solsken. På maskinens fram- och baksida ska finnas utrymme 
för luftcirkulation.



© KEMPPI OY10 – KEMPOMAT 1701, KEMPOMAT 2100 / 0531

5. SKROTNING

Släng inte elektriska produkter i det vanliga hushållsavfallet!
Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter (WEEE) och dess genomförande i enlighet med nationell lagstiftning 
måste förbrukade elektriska produkter samlas in separat och lämnas in på en godkänd 
återvinningsstation. Som ägare till produkten bör du skaffa information om godkända 
insamlingssystem från din lokala återförsäljare.
Genom att följa detta EU-direktiv förbättrar du miljön och människors hälsa!

6. BESTÄLLNINGSDATA

 Benämning Beställningsnr.

 Kempomat 1701 1~ 230V-svetsmaskin 6214171
 Kempomat 2100 3~ 230/400V-svetsmaskin 621421001
 Återledare 16 mm2, 3 m 4260000
 Svetspistol, 3 m KMG 20 6251113
 Svetspistol, 3 m MT 18 6251013
 Nav för trådbobin  4289880
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7. TEKNISKA DATA

Kempomat 1701  1~ 230  V -svetsmaskin

Nominell spänning  1~ 230 V 50/60 Hz

Nätkabel/säkring  3x1,5 mm2/16 A trög

Anslutningsspänning  220 V -10 %...240 V+ 6 % 

Anslutningseffekt 15 % ED 6,5 kVA

 60 % ED 3,0 kVA

 100 % ED 2,3 kVA

Belastningsbarhet 

 15 % ED 170 A / 21 V

 60 % ED 85 A / 18,5 V

 100 % ED 76 A / 17,5 V

Reglerområde  30 A / 14 V ... 170 A / 22,5 V

Antal spänningssteg  8  steg

Tomgångsspänning, max. 40 V

Verkningsgrad  70% / 170 A / 21 V

Effektfaktor  0,85 / 170 A / 21 V

Trådmatningshastighet  0–16 m/min, steglös

Tillsatsmaterial

 Ø Fe, SS 0,6–1,0 mm

 Ø Rörtråd 0,9–1,2 mm

 Ø Al 1,0 mm

Trådbobin:

 max. vikt 20 kg

 max. diameter 300 mm

Pistolanslutning  Euro

Temperaturklass  H (180°C)

Drifstemperatur  -20 … +40 °C

Förvaringstemperatur  -40 … +60 °C

Skyddsklass  IP 23 C

Mått: längd 850 mm

 bredd 392 mm

 höjd 750 mm

Vikt  47 kg

Maskinerna är CE-märkta.
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Kempomat 2100  3~ 230/400 V -svetsmaskin

Nominell spänning  3~ 230 V 50/60 Hz / 3~ 400 V 50/60 Hz

Nätkabel/säkring  3x1,5 mm2/10 A trög

Anslutningsspänning  220 V -10 %...240 V +6 % / 380 V -10 %...415 V +6 %

Anslutningseffekt 25 % ED 7,5 kVA

 60 % ED 4,0 kVA

 100 % ED 2,8 kVA

Belastningsbarhet 

 25 % ED 200 A / 23 V

 60 % ED 130 A / 20,5 V

 100 % ED 100 A / 19 V

Reglerområde  30 A / 14 V ... 200 A / 24 V

Antal spänningssteg  10 steg

Tomgångsspänning, max. 40 V

Verkningsgrad  85 % / 200 A / 24 V

Effektfaktor  0,90 / 200 A / 24 V

Trådmatningshastighet 0–18 m/min, steglös

Tillsatsmaterial

 Ø Fe, SS 0,6–1,0 mm

 Ø Rörtråd 0,9–1,2 mm

 Ø Al 1,0 mm

Trådbobin:

 max. vikt 20 kg

 max. diameter 300 mm

Pistolanslutning  Euro

Temperaturklass  H (180 °C)

Driftstemperatur  -20 … +40 °C

Förvaringstemperatur  -40 … +60 °C

Skyddsklass  IP 23 C

Mått: längd 910 mm

 bredd 410 mm

 höjd 820 mm

Vikt  54 kg

Maskinerna är CE-märkta.
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8. GARANTIVILLKOR
Kemppi Oy lämnar garanti på de produkter som tillverkas och marknadsförs av Kemppi. Garantin 
omfattar skador som härrör sig från fel i material eller tillverkning. Garantireparationer får utföras endast 
av auktoriserad Kemppi serviceverkstad. Kostnader för emballage-, frakt- och försäkring betalas av 
kunden. Garantin träder ikraft på inköpsdagen. Muntliga löften, utöver vad som sägs i garantivillkoren, 
är ej bindande för garantigivaren. 

Garantibegränsningar
Garantin omfattar inte skador som härrör sig till normalt slitage, användning i strid mot bruks- 
anvisning, anslutning till felaktig nätspänning (inkl. spänningsvariationer utanför utrustningens 
specifikationer), felaktigt gastryck, överbelastning, transport- eller lagringsskador, brand, eller skador 
som förorsakats av brand eller naturfenomen, t.ex. blixtnedslag eller översvämning.
Garantin täcker inte direkta eller indirekta kostnader för resor, traktamenten eller logi, som upp- 
kommit vid garantireparation. OBS! Garantin täcker inte svetspistoler, svetsbrännare och deras slitdelar, ej 
heller matarhjul och trådledare. Direkt eller indirekt skada som förorsakas av en defekt produkt omfattas 
inte av garantin. Garantin upphör att gälla om produkten modifierats på sådant sätt, eller försetts med 
sådana reservdelar, som inte är godkända av tillverkaren. 
Garantin förfaller om reparationer utförs av någon annan än av Kemppi auktoriserad service- 
verkstad.

Åtagandeb vid garantireparationer
Garantifel måste uppges till Kemppi eller till auktoriserad Kemppi serviceverkstad inom garanti- 
perioden. När garantireparation åberopas ska kunden uppge produktens serienummer och uppvisa ett 
ifyllt garantikort, eller på annat sätt t.ex. med inköpsfaktura eller inköpskvitto styrka att garantin gäller. 
Delar som bytts under garanti, förblir Kemppis egendom. 
Garantin på en produkt, som reparerats eller utbytts, är giltig till utgången av den ursprungliga 
garantitiden.



KEMPPI OY
PL 13
FIN – 15801 LAHTI
FINLAND
Tel (03) 899 11
Telefax (03) 899 428
www.kemppi.com

KEMPPIKONEET OY
PL 13
FIN – 15801 LAHTI
FINLAND
Tel (03) 899 11
Telefax (03) 7348 398
e-mail: myynti.fi @kemppi.com

KEMPPI SVERIGE AB
Box 717
S – 194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Tel (08) 59 078 300
Telefax (08) 59 082 394
e-mail: sales.se@kemppi.com

KEMPPI NORGE A/S
Postboks 2151, Postterminalen
N – 3103 TØNSBERG
NORGE
Tel 33 34 60 00 
Telefax 33 34 60 10
e-mail: sales.no@kemppi.com

KEMPPI DANMARK A/S
Literbuen 11
DK – 2740 SKOVLUNDE
DANMARK
Tel 44 941 677 
Telefax 44 941 536
e-mail:sales.dk@kemppi.com

KEMPPI BENELUX B.V.
Postbus 5603
NL – 4801 EA BREDA
NEDERLAND
Tel (076) 5717 750 
Telefax (076) 5716 345
e-mail: sales.nl@kemppi.com

KEMPPI (UK) Ltd
Martti Kemppi Building
Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD, MK443WH
ENGLAND
Tel 0845 6444201
Fax 0845 6444202
e-mail: sales.uk@kemppi.com

KEMPPI FRANCE S.A.
S.A. au capital de 5 000 000 F.
65 Avenue de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
FRANCE
Tel (01) 30 90 04 40
Telefax (01) 30 90 04 45
e-mail: sales.fr@kemppi.com

KEMPPI  GmbH
Otto – Hahn – Straße 14
D – 35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel (06033) 88 020
Telefax (06033) 72 528
e-mail:sales.de@kemppi.com

KEMPPI SP.  z o.o.
Ul. Piłsudskiego 2
05-091 ZA̧BKI
Poland
Tel +48 22 781 6162
Telefax +48 22 781 6505
e-mail: info.pl@kemppi.com

KEMPPI WELDING 
MACHINES AUSTRALIA PTY LTD
P.O. Box 404 (2/58 Lancaster Street)
Ingleburn NSW 2565, Australia
Tel. +61-2-9605 9500
Telefax +61-2-9605 5999
e-mail: info@kemppi.com.au
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