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1. FÖRORD

1.1. INLEDNING
Vi gratulerar till valet av denna produkt.
Rätt installerade är Kemppis produkter pålitliga och hållbara. Syftet med denna 
bruksanvisning är att ge en god uppfattning om hur utrustningen fungerar och 
om hur man använder den på ett säkert sätt. Den innehåller också information om 
underhåll och tekniska data. Läs hela bruksanvisningen noga innan du monterar, 
tar produkten i bruk eller utför underhåll på den för första gången. Ytterligare 
uppgifter om Kemppis produkter kan fås från Kemppi eller från Kemppis återför-
säljare.
De specifi kationer och den utformning som visas i denna bruksanvisning kan 
ändras utan föregående meddelande. 
I detta dokument används följande symbol som varning för livsfara eller risk för 
personskador:

Läs varningstexterna noga och följ instruktionerna. Läs också driftssäkerhetsin-
struktionerna och följ dem vid montering, användning och underhåll av produk-
ten.

1.2. PRODUKTBESKRIVNING

MEX är en funktionspanel som är utformad för ”strömförsörjningen” till Master 
MLS svetsmaskiner. MEX-panelen är mångsidig och lämplig för krävande 
MMA-svetsning. 
Denna bruksanvisning beskriver installation och användning av MEX-panelen.
Hur du installerar och använder Master MLS-strömkällorna fi nns angivet i de 
bruksanvisningar som medföljer maskinerna.
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1.2.1. MEX-panelens huvudfunktioner

1. Indikeringslampor: Huvudbrytare, överhettning, fel nätspänning
2. Val-knapp för svetsmetod: normal MMA, TIG kontakttändning, kolbågsmejs-

ling, droppsvetsning
3. Val av elektrodtyp
4. Potentiometer för reglering av svetsström och andra parametrar
5. Visning av svetsström och andra parametrar (A, V, s, mm)
6. Val av svetsparameter för reglering (pil vänster/höger, fokusering (RETURN)
 - Varmstartsreglering (HOT START)
 - Svetsström (A)
 - Reglerbar dynamik för ljusbågen (ARC FORCE)
7. Bild som visar val av svetsparameter: HOT START, A, ARC FORCE
8. Val av fjärreglage / SETUP-funktion
9. Minnesfunktioner
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1.3. DRIFTSÄKERHET

Läs driftssäkerhetsinstruktionerna och följ dem vid montering, användning och 
underhåll av produkten.

Ljusbåge och svetsstänk

Ljusbågen skadar oskyddade ögon. Iakttag också försiktighet med refl ekterande 
ljus från ljusbågen. Ljusbågen och heta stänk bränner oskyddad hud. Använd 
skyddshandskar och skyddskläder.

Brand- och explosionsrisk

Följ gällande brandsäkerhetsföreskrifter. Avlägsna lättantändligt och explosivt 
material från svetsplatsen. Ett godkänt släckningsredskap ska alltid fi nnas på 
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 
fl era timmar efter avslutad svetsning!

Nätspänning

Tag aldrig med svetsmaskinen in i svetsobjektet, t.ex. behållare, lastbilar etc. Pla-
cera inte svetsmaskinen på ett vått underlag. Kontrollera alltid kablarna innan du 
börjar svetsa. Defekta kablar kan vara brand- och livsfarliga och ska omedelbart 
bytas ut. Nätkabeln får inte utsättas för tryck och inte heller för heta vassa kanter 
eller heta arbetsstycken.

Svetsströmkretsen

Skydda dig själv genom att använda torra och hela skyddskläder. Arbeta aldrig på 
vått underlag eller med defekta kablar. Lägg inte den heta elektroden eller svets-
ledarna på svetsmaskinen eller på 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 beryl-
lium.

2. INSTALLATION

2.1. MONTERINGSANVISNINGAR

2.1.1. MEX leveransförpackning
A. MEX-funktionspanel
B. Denna bruksanvisning
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2.1.2. MEX installation
a) Kontrollera att huvudströmbrytaren står på av (OFF).
b) Montera MEX-panelen på strömkällan enligt anvisningarna i strömkällans 

bruksanvisning.
c) Kontrollera att Master MLS-strömkällan har programversion 0A5 (015 visas 
i displayen när strömkällan slås på) eller senare. Om så inte är fallet måste pro-
grammet uppdateras. Strömkällan levereras med programversion 0A5 från och 
med följande serienummer:
Master 1600 MLS (6102160): 1078803
Master 2500 MLS (6104250): 1077793
Master 3500 MLS (6104350): 1077963
Mastertig 2000 MLS (6112200): 1078823
Mastertig 2500 MLS (6114250): 1077913
Mastertig 3500 MLS (6114350): 1079468
Om din strömkälla har ett tidigare serienummer, kontakta då en Kemppi service-
verkstad.

3. MEX FUNKTIONER

3.1. INDIKERINGSLAMPOR (1)

1. Lampa för nätspänning
2. Lampa för överhettning
3. Fel nätspänning, över- eller underspänning

3.2. MODE – VAL AV SVETSMETOD (2)

Du kan välja mellan fyra svets-
metoder:
1. Normal MMA-svetsning
2. TIG kontakttändning
3. Kolbågsmejsling
4. Droppsvetsning
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3.3. TYPE – VAL AV ELEKTRODTYP (3)

Svetsparametrarna ställs automatiskt in på de optimala värdena för vald elektrod-
typ. Du kan välja mellan sju olika elektrodtyper. När du väljer UNIVERSAL får 
parametrarna normalvärden. Om startläget var UNIVERSAL väljer du elektrod-
material genom att trycka på TYPE-knappen (3) så många gånger som behövs för 
att visa rätt material i listan. Du kan bläddra bakåt genom att hålla ner RETURN-
knappen medan du trycker på TYPE-knappen

3.4. REGLERING AV SVETSSTRÖM M.FL. PARAMETRAR  
 (4, 5, 6, 7)

Du behöver bara använda två knappar för att välja svetsparametrar: vänster- och 
högerpil (6). Du gör justeringarna med potentiometern (4).  När du trycker på 
RETURN-knappen går parameterändringen direkt till svetsströmmen. Displayen 
(5) visar automatiskt siffervärden och parametrarnas enheter. När du ändrar para-
metrarna kan du se värdet i sifferdisplayen. Efter 10 sekunder visas svetsström-
men igen.

Välj antingen pulshöjd (a) eller pulslängd (b) 
med piltangenterna (6). Pulshöjden visas i 
displayen (5) som ampere och tiden anges i 
sekunder. Använd potentiometern för att ändra 
värdena.

3.5. HOT START – REGLERBAR HOT START (4, 5, 6, 7)
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R 10
R11T

RTC 10

3.6. ARC FORCE – REGLERBAR DYNAMIK (4, 5, 6, 7)

Välj Arc Force med piltangenterna (6). Då tänds mot-
svarande indikeringslampa (7) och det numeriska värdet 
visas på displayen (5): -9…0…+9. Använd potentio-
metern för att ändra svetsparametrarna (4). Du kan göra 
ljusbågen mjukare (-1…-9)  eller hårdare (+1…+9) efter 
behov.

3.7. REMOTE – VAL AV PANEL– ELLER FJÄRREGLERING (8)

När du vill justera svetsströmmen med 
fjärreglage ansluter du enheten och väljer 
fjärreglering med REMOTE-knappen (8). 
Indikeringslampan på panelen, som är tänd 
när styrningen sker lokalt, släcks nu och du 
kan välja det fjärreglage du behöver (hand-
reglage R10, R11T om R10 inte fi nns, eller 
fjärreglagepotentiometer RTC10 för TIG-
pistol).

3.8. MEX MINNESFUNKTIONER (9)

Det fi nns 10 minneskanaler för användarinställningar i MEX-panelen. Inställ-
ningarna för att spara görs i MEMORY-fältet (9). Det är inte bara svetsparame-
trarna som sparas i minnet, utan även dina val. MMA-svetsvärden kan också 
sparas.

lokalstyr-
ning
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Gör så här:

 1. Tryck på MEMORY-knappen två gånger, och om SET-lampan 
börjar blinka är kanalen ledig. Om kanalen används kommer 
lampan att lysa konstant.

 2. Välj minneskanal genom att trycka på CH-knappen.
 3. Välj parametrar och tryck på SAVE-knappen.   
 4. Tryck två gånger på MEMORY-knappen. ON-lampan tänds.  
 5. Börja svetsa, och ändra inställningarna vid behov.

Om du vill ändra sparade inställningar måste lampan fl yttas från ON-läget till 
SET-läget för att du ska kunna välja parametrar. Tryck på SAVE-knappen. Det 
går också att spara de parametrar som används för närvarande genom att trycka 
på SET när minnesfunktionen är avstängd (inga lampor är tända). Kanalen rade-
ras om knapparna MEMORY och CH trycks in samtidigt i SET-läge.

Du använder dina sparade inställningar på följande sätt:
 1. Välj MEMORY genom att trycka på knappen.
 2. Välj minneskanal genom att trycka på CH-knappen.
 3. Börja svetsa.

Vid fjärreglering använder du minneskanalerna så här:
Välj minneskanal genom att samtidigt trycka in REMOTE- och CH-knappen. 
Med hjälp av fjärreglaget kan du hämta de sparade inställningarna från minnes-
kanalerna.

3.9. SETUP – FÖRINSTÄLLDA VÄRDEN FÖR SVETS-
PARAMETRARNA

MEX-panelen har speciella MMA-MEX-inställningar. 
Tryck på knappen REMOTE (SETUP) (8) längre än vanligt 
för att starta (eller avsluta) inställningsläget. Du kan välja 
funktion (se nedanstående lista) genom att trycka på piltang-
enterna och sedan ändra inställningarna genom att vrida på 
potentiometern.

FUNKTION NR FABRIKSINSTÄLLN.
Reglering av hot start: 1 eller 2 rattar A1 0 2-ratt
Antifrys på/av i TIG A3 0 av
Antifrys på/av i MMA A4 1 på
Reglerbar hot start på/av A5 0 av
Val av tomgångsspänning 80V / 40V A7 0 80V
Funktion hos handfjärreglage (för vanlig fjär-
reglering eller växling mellan MMA/TIG)

A12 0 normal
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