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1. JOHDANTO

1.1. LUKIJALLE

Onnittelemme Teitä valintanne johdosta. Huolella asennettuina ja käytettyinä Kemppi-tuotteet 
ovat luotettavia ja kestäviä laitteita, jotka lisäävät valmistuksenne tuottavuutta vähäisin 
huoltokustannuksin.
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on antaa yleiskuva MASTER-laitteistosta ja sen turvallisesta 
käytöstä. Ohjeen loppuosassa on tietoa myös laitteen huollosta sekä tekniset tiedot. Lukekaa 
käyttöohje ennen kuin otatte laitteen käyttöön tai huollatte sitä ensimmäistä kertaa. Lisätietoja 
Kemppi-tuotteista ja niiden käytöstä saatte Kemppi Oy:ltä tai Kemppi-jälleenmyyjältä.
Kemppi pidättää itselleen oikeuden muuttaa ohjeessa esitettyjä teknisiä tietoja.

Käyttöohjeessa tämä merkki varoittaa hengenvaarasta tai vaarasta terveydelle:

Lue varoitus huolellisesti ja noudata ohjeita. Perehdy myös tässä käyttöohjeessa oleviin turvalli-
suusohjeisiin ja noudata niitä.

1.2. TUOTTEEN ESITTELY

Master 2200 on vaativaan ammattikäyttöön sunniteltu puikkohitsauksen tasavirtalähde. Master-
invertterivirtalähde on 3-vaiheinen 220A. Master-virtalähde on suojattu ylikuormitusta vastaan 
ylivirtasuojin ja lämpölaukaisimin. Lämpölaukaisimen toiminnasta ilmoittaa merkkivalo koneen 
etuseinässä. 
Masterin käyttömukavuutta voidaan lisätä lisävarusteena toimitettavin kaukosäätimin.

1.3. KÄYTTÖTURVALLISUUS

Älä koskaan katso valokaarta ilman kaarihitsaukseen tarkoitettua kasvosuojusta!
Valokaari vioittaa suojaamattomat silmät!
Valokaari polttaa suojaamattoman ihon!
Suojaa itsesi ja ympäristösi valokaarelta ja kuumilta roiskeilta!
Muista paloturvallisuus!
Huomioi paloturvallisuusmääräykset! - hitsaus luokitellaan aina tulityöksi.
Hitsaaminen palo- ja räjähdysvaarallisissa kohteissa on ehdottomasti kielletty.
Poista tulenarka materiaali hitsauspaikan läheisyydestä.
Hitsauspaikalla on aina oltava riittävä sammutuskalusto.
Huom! Kipinöiden aiheuttama palo voi syttyä jopa tuntien kuluttua!
Varo verkkojännitteitä!
Huolehdi kaapeleista - liitäntäkaapeli ei saa joutua puristuksiin eikä kosketuksiin terävien 
särmien tai kuuman työkappaleen kanssa.
Vialliset kaapelit ovat aina palo- ja hengenvaarallisia.
Älä laske hitsauskonetta märälle alustalle. Älä vie hitsauskonetta työkappaleen sisään (säiliöt, 
autot yms.)
Varo itsesi, kaasupullojen ja sähkölaitteiden joutumista hitsausvirtapiirin osaksi!
Älä käytä vioittuneita hitsauskappaleita. Eristä itsesi käyttämällä kuivia suojavaatteita.
Älä työskentele märällä alustalla. Älä laske hitsauskaapeleita virtalähteen tai muun sähkölait-
teen päälle.
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Varo hitsaushuuruja!
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
Erityisiä varotoimia on noudatettava hitsattaessa lyijyä, kadmiumia, sinkkiä, elohopeaa tai 
berylliumia sisältäviä metalleja.
Huomio! Erityiskohteista aiheutuvat vaarat!

2.KÄYTTÖÖNOTTO

2.1 KÄYTTÖSÄÄTIMET JA LIITTIMET

H11 Merkkivalo I/O
H12 Lämpösuojan varoitusvalo
R11 Hitsausvirran säätö
R12 Puikkohitsausdynamiikan säätö
S11 Pääkytkin I/O
S12 Lähi/-kaukosäädön valinta
X11 Hitsaus- ja paluuvirtaliitännät 
X12 
X13 Kaukosäätöliitäntä 
01 Verkkokaapelin läpivienti
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2.2. LAITTEEN SIJOITUS

Sijoituspaikkaa valittaessa on huomioitava:
Sijoita kone kiinteälle kuivalle alustalle, josta ei irtoa pölyä tms. imuilmaan.
Varo hiomakoneen kipinäsuihkun suuntautumista koneeseen.
Sijoita laite mieluiten lattiatasoa korkeammalle.
Huolehdi, että koneen edessä ja takana on vähintään 20 cm:n vapaa tila jäähdytysilman kiertoa 
varten.
Suojaa kone voimakkaalta sateelta ja kuumissa olosuhteissa suoralta auringonpaisteelta.
Varmista jäähdytysilman esteetön kierto.
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MASTER 2200

2.3 SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN

Verkkoliitäntäkaapelin ja pistotulpan saa asentaa tai vaihtaa vain asianomaiseen työhön oikeu-
tettu sähköliike tai -asentaja.
Verkkokaapelin asennuksen ajaksi on poistettava koneen kantokahva ja vaippapelti.
MASTER 2200 toimitetaan ilman pistotulppaa verkkokaapelilla varustettuna. Verkkokaapelia 
valittaessa on huomioitava: 
Kaapeli tuodaan koneeseen takaseinässä olevan läpivientirenkaan kautta ja lukitaan vedonpoisti-
mella (21). Kaapelin vaihejohtimet kytketään liittimiin L1, L2 ja L3. Suoja-maajohdin, väriltään 
kelta-vihreä kytketään liittimeen .
Koneen 100 %:n kuormitusarvoja vastaavat sulakkeet ja verkkokaapeli:
Nimellisjännite 380 V 3~
Verkkojännitealue 380 V -10 % … 415 V +6 %
Sulakkeet 10 A hidas
Liitäntäkaapeli 4 x 1,5 mm² S *)
*) S-tyypin kaapeleissa on keltavihreä suojamaajohdin

Laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) on suunniteltu teollisuusympä- 
ristökäyttöön. A-luokan laitetta ei ole tarkoitettu asuinympäristöön jossa sähköteho 
syötetään yleisestä pienjännitteisestä sähköverkosta.

2.4 HITSAUS- JA PALUUVIRTAKAAPELIT

Käytä vain kuparikaapeleita,  25mm²
Älä käytä ohuempia kaapeleita!
Kiinnitä paluuvirtakaapelin maadoituspuristin huolellisesti, mieluiten suoraan hitsattavaan 
kappaleeseen. Puristimen kosketuspinta-ala tulisi aina saada mahdollisimman suureksi.
Puhdista kiinnityskohta maalista ja ruosteesta!

3. SÄÄTIMET JA KÄYTTÖ

3.1. PÄÄKYTKIN I/O

Kun käännät kytkimen I-asentoon, etuseinän ON-merkkivalo  H11 syttyy ja kone on käyttöval-
mis.
MASTERIN puhallin käynnistyy vasta hitsattaessa.
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3.2. HITSAUSVIRRAN LÄHI- JA KAUKOSÄÄTÖ

Voit säätää hitsausvirtaa joko koneen lähisäätimestä R11 tai kaukosäätöliittimeen X13 liitetystä 
säätimestä. Käyttäessäsi kaukosäädintä on kytkimen S12 oltava kaukosäädinasennossa.
Soveltuvat kaukosäätimet: C100C, ja C 100D

Merkkivalo

Koneen merkkivalot kertovat sähköisestä toiminnasta:
Käyttövalmiuden vihreä merkkivalo H11 palaa aina, kun kone on liitettynä sähköverk-
koon ja pääkytkin on I- asennossa.
Lämpösuojan keltainen merkkivalo H12 palaa, kun termostaatti on toiminut koneen 
ylikuumenemisen takia. Puhallin jäähdyttää konetta ja merkkivalon sammuessa hitsaus-
valmius on palautunut automaattisesti.

3.3 PUIKKODYNAMIIKAN SÄÄTÖ

Masterin takaseinässä on työkalusäätöinen puikkodynamiikan säätö.
Tällä säätimellä voit säätää valokaaren käyttäytymistä puikkotyypin ja omien mieltymysten 
mukaiseksi.
Säätö vaikuttaa koneen käyttäytymiseen pisaraoikosuluissa.
Säätö minimissä: Hitsaus pehmeimmillään, kaaripaine pieni
Säätö maksimissa: Hitsaus karheimmillaan, kaaripaine suuri
Suositeltava alkuasetus on asteikon keskivaiheilla.

3.4. HITSATTAVAT PUIKOT

Master -virtalähteellä voit käyttää kaikkia tasa- tai vaihtovirtahitsaukseen tarkoitettuja puikkoja 
ko. koneen virtarajojen puitteissa. Master-virtalähde ei sovellu hiilikaarihitsaukseen tai -leikka-
ukseen.

3.5. KÄYTTÖSÄÄTIMET JA KAAPELIT

C 100C
Puikko-/TIG-hitsausvirran säätö (R61), muistiasteikko 1-10.
C 100D
Puikko-/TIG-hitsausvirran säätö (R61), muistiasteikko 1-10, ja hienosäätö +/- (R62).
16c Kaukosäätöjatkokaapeli 4-nap
20 Paluuvirtakaapeli
21 Puikkohitsauskaapeli
C100C, C 100D Kaukosäätimet
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4. HUOLTO
Koneen käyttöaste ja erikoisesti ympäristöolosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti huollon tarpee-
seen. Asianmukainen käyttö ja ennakoiva huolto takaavat laitteelle mahdollisimman häiriöttö-
män käytön ilman ennalta arvaamattomia käyttökeskeytyksiä. 

4.1.KAAPELIT 

Tarkasta hitsaus- ja liitäntäkaapeleiden kunto päivittäin. Älä käytä vioittuneita kaapeleita! Var-
mista myös käyttämiesi verkkoliitäntäjatkojohtojen kunto ja määräystenmukaisuus!
Verkkoliitäntäkaapeleiden korjaukset ja asennukset saa suorittaa vain asianomaiseen työhön 
oikeutettu sähköliike tai -asentaja.

4.2. VIRTALÄHDE

Huom! Irrota koneen pistotulppa verkkopistorasiasta ja odota noin 2 minuuttia (kondensaattori-
varaus) ennen vaippapellin irrotusta. 
Tarkasta vähintään puolivuosittain:
- Koneen sähköiset liitokset - puhdista hapettuneet ja kiristä löystyneet. Huom! Oikeiden 

kiristysmomenttien on oltava tiedossa ennen korjaustyöhön ryhtymistä.
- Puhdista esim. pehmeällä pensselillä ja pölynimurilla koneen sisäosat pölystä ja liasta. Älä 

käytä paineilmaa, vaarana on liian pakkautuminen entistä tiukempaan jäähdytysprofiilien 
rakoihin! 

Koneen korjaukset saa suorittaa vain asianomaiseen työhön oikeutettu sähköliike tai -asentaja.

Määräaikaishuolto

KEMPPI-konehuollot suorittavat määräaikaishuoltoja sopimuksen mukaan.
Määräaikaishuoltoon kuuluu mm. seuraavia toimenpiteitä:
- koneen puhdistus
- hitsaimien tarkistus ja huolto
- liittimien, kytkimien ja potentiometrien tarkistus
- sähköisten liitosten tarkistus
- vaurioituneet tai huonokuntoiset osat vaihdetaan uusiin
- huoltotestaus. Koneen toiminnat ja suoritusarvot tarkistetaan ja säädetään tarvittaessa testilait-

teita käyttäen.
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5. TOIMINTAHÄIRIÖT
Toimintahäiriöiden sattuessa ota yhteys valtuutettuun KEMPPI-konehuoltoon.
Tarkista huoltokohteet ennen koneen toimittamista huoltoliikkeeseen.

5.1. YLIKUORMITUSSUOJIEN TOIMINTA

Koneen ylikuormitussuojat (lämpösuojat) toimivat, jos konetta kuormitetaan jatkuvasti yli 
nimellisarvojen tai jäähdytysilman kierto on estynyt.
Kone palautuu toimintaan automaattisesti, kun se on jäähtynyt alhaisempaan lämpötilaan.

5.2. OHJAUSSULAKKEET 

Koneen suojana on ohjauskortilla 1,0 A:n hidas lasiputkisulake suojajännitteisessä piirissä.
- Sulakepalon syynä saattaa olla vioittunut ohjauskortti. 
 Käytä samaa sulaketyyppiä ja -kokoa kuin on merkitty sulakepitimen viereen.
 Takuu ei vastaa väärän sulakkeen aiheuttamista vaurioista.

6. TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitetta kotitalousjätteen mukana!
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja siihen liittyvien 
kansallisten lakien mukaisesti käytöstä poistettu sähkö- ja elektroniikkalaite on kerättävä 
erikseen ja palautettava hyväksyttyyn jätteen käsittelypaikkaan. Laitteen omistaja 
on velvoitettu toimittamaan käytöstä poistettu laite viranomaisen tai edustajamme 
osoittamaan alueelliseen keräyspisteeseen.
Noudattamalla tätä EU-direktiiviä edistät ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyvien 
asioiden hoitoa!

7.TILAUSNUMEROT
C 100C  6185410
C 100D  6185413
16c /10 m  6185451
 /25 m  6185452
 /50 m   6185453

20 /5 m - 25 mm² 6184211
 /10 m - 25 mm² 6184212
21 /5 m - 25 mm² 6184201
 /10 m - 25 mm² 6184202
T 110 kuljetuskärry 6185251
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8.TEKNISET TIEDOT
MASTER 2200 
Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 380 V -10 % … 415 V +6 %
Liitäntäteho 25 % ED 220 A / 8,4 kVA
  60 % ED 145 A / 5,5 kVA
  100 % ED 110 A / 3,5 kVA
Liitäntäkaapeli / sulakkeet 4 x 1,5S / 10 A hidas
Hitsausvirta-alue 15 A / 20,5 V … 220 A / 28,8 V
Hitsattavat puikkokoot ø 1,5 … 4,0 (5,0) mm
Hitsaustehon säätö portaaton
Tyhjäkäyntijännite 80 V
Hyötysuhde  82 % (220 A / 28,8 V)
Tehokerroin  0,9 (220 A / 28,8 V)
Tyhjäkäyntiteho  n. 10 W
Varastointilämpötila-alue -40 … +60° C
Toimintalämpötila-alue -20 … +40° C
Lämpöluokka  H (180° C) / B (130° C)
Kotelointiluokka  IP 23C
Äärimitat pituus 472 mm
  leveys 152 mm
  korkeus 302 mm
Paino  12,5 kg
Soveltuvat varusteet:  kaukosäätimet C 100C, C 100D

Laite täyttää CE-merkkivaatimukset.
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9.TAKUUEHDOT
Kemppi Oy myöntää valmistamilleen ja myymilleen koneille ja laitteille takuun valmistus- ja 
raaka-ainevirheiden osalta. Takuukorjauksen saa suorittaa vain valtuutettu Kemppi-huoltokorjaamo. 
Pakkauksen, rahdin ja vakuutuksen maksaa tilaaja.
Takuu astuu voimaan ostopäivänä. Takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido 
takuunantajaa.

Takuun rajoitukset
Takuun perusteella ei korvata vikoja, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttöohjeiden 
vastaisesta käytöstä, ylikuormituksesta, huolimattomuudesta, huolto-ohjeiden laiminlyönnistä, 
väärästä verkkojännitteestä tai kaasunpaineesta, sähköverkon häiriöistä tai vioista, kuljetus- tai 
varastointivaurioista, tulipalosta tai luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista. Takuu ei korvaa 
takuukorjaukseen liittyviä välillisiä tai välittömiä matkakustannuksia (päivärahat, yöpymiskulut, 
rahdit yms.)
Takuun piiriin eivät kuulu hitsauspolttimet ja niiden kulutusosat, eikä langansyöttölaitteissa syöt- 
töpyörät ja langanohjaimet.
Takuun perusteella ei korvata viallisen tuotteen aiheuttamia välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
Takuu raukeaa, jos laitteeseen tehdään muutoksia, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä tai 
korjauksissa käytetään muita kuin alkuperäisvaraosia.
Takuu raukeaa, jos korjauksia tekee joku muu kuin Kempin valtuuttama huoltokorjaamo.

Takuukorjaukseen ryhtyminen
Takuuvioista on ilmoitettava takuuajan kuluessa viipymättä Kempille tai Kempin valtuuttamalle 
huoltokorjaamolle. 
Ennen takuukorjaukseen ryhtymistä on asiakkaan esitettävä takuutodistus tai muuten kirjallisesti 
osoitettava takuun voimassaolo. Siitä tulee ilmetä ostopäivä ja korjattavan laitteen valmistusnumero. 
Takuun perusteella vaihdetut osat jäävät Kempin omaisuudeksi ja ne on palautettava Kempille 
niin pyydettäessä.
Takuukorjauksen jälkeen korjatun tai vaihdetun koneen tai laitteen takuu jatkuu alkuperäisen 
takuuajan loppuun.
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