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1. FÖRORD

1.1. INTRODUKTION

Vi gratulerar till köpet av denna produkt. Rätt installerade är Kemppi-produkterna effektiva 
maskiner med ett moderat behov av underhåll. Bruksanvisningen är sammanställd för att ge en 
god insyn i utrustningen och hur den används på ett tryggt sätt. Den innehåller också information 
om underhåll samt tekniska specifikationer. Läs bruksanvisningen noggrant innan maskinen 
installeras, används eller servas första gången. Kontakta oss eller din närmaste Kemppi-återför-
säljare om du önskar mer information om Kemppis produkter. 
Specifikationer och design i denna bruksanvisning kan ändras utan förvarning. 

I detta dokument används följande symbol för att varna för livsfara eller kroppsskada:

Läs varningstexterna noggrant och följ instruktionerna. Läs också driftsäkerhetsinstruktionerna 
och följ dem då maskinen installeras, används eller servas.

1.2. PRODUKTINTRODUKTION

MASTER 2200  är en MMA-likströmkälla för krävande professionellt bruk.
MASTER-inverterströmkällor finns i storleken: 3-fas 220 A.
MASTER strömkällor är skyddade mot överbelastning med termiska överbelastningsskydd. 
Signallampan på maskinens frontpanel  lyser när överbelastningsskyddet har löst ut.
Användarvänligheten kan  förbättras ytterligare med  fjärreglage som levereras som tillbehör.

1.3. DRIFTSÄKERHET

Titta aldrig på ljusbågen utan ansiktsskydd som är konstruerat för ljusbågssvetsning!
Ljusbågen skadar oskyddade ögon! Ljusbågen bränne oskyddad hud! Skydda dig själv och 
omgivningen mot ljusbågen och hett sprut!
Brandsäkerhet
Iakktag gällande brandsäkerhetsföreskrifter, svetsning klassificeras alltid som heta arbeten. 
Svetsning på brand- och explosionsfarliga platser är absolut förbjudet. Placera aldrig eldfarliga 
material  i svetsplatsens närhet. Ett godkänt släckningsredskap skall alltid finnas vid svetsplat-
sen.
Obs! Gnistor kan förorsaka brand flera timmar efter avslutad svetsning.
Var försiktig med spänningsförande delar!
Var aktsam med kablar - anslutningskabeln bör ej utsättas för tryck eller heta arbetsstycken. 
Defekta kablar är alltid brand- och livsfarliga. Placera inte svetsmaskinen på vått underlag. Tag 
inte svetsmaskinen i t.ex. tankar, bilar etc.
Skydda dig själv, gasflaskor och elektriska apparater, från svetsströmkretsen! 
Var noga med att ha tillräcklig ventilation. Vidta särskilda skyddsåtgärder när du svetsar 
metaller, som innehåller bly, kadmium, zink, kvicksilver och beryllium.
Fara vid speciella arbeten!
Iakktag alltid största försiktighet när du svetsar t.ex. behållare. 
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2. IDRIFTTAGANDE 

2.1. MANÖVERORGAN OCH ANSLUTNINGAR

H11 Signallampa I/O
H12 Varningslampa för värmeskydd
R11 Inställning av svetsström
R12 Inställning av MMA-svetsdynamik
S11 Huvudbrytare I/O
S12 Val av panel-/fjärreglering
X11, X12 Svets- och återledaranslutningar
X13 Anslutning för fjärreglering
01 Genomföring av nätkabel 
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2.2. PLACERING

Vid placering bör iaktagas:
- Placera maskinen på ett torrt underlag, från vilket det inte kommer damm eller dylikt till 
kylluft. Rikta inte sprut från slipmaskin mot svetsmaskinen.
- Se till att det finns  minst 20 cm fritt utrymme framför maskinens frontpanel och på maskinens 
baksida, så att kylluften kan cirkulera obehindrat. 
- Skydda maskinen mot starkt regn och under varma förhållanden mot direkt solljus. Se till att 
kylluften kan cirkulera fritt.
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MASTER 2200

2.4. SVETSKABLAR OCH ÅTERLEDARE

Använd enbart kopparkablar 25 mm².
Använd inte tunnare kablar!
Fäst återledarklämman ordentligt, helst direkt på arbetsstycket. Kontaktyta bör alltid vara 
så stor som möjligt.
Rengör kontaktytan från färg och rost!  

3. MANÖVERORGAN OCH DERAS BRUK
3.1. HUVUDBRYTARE I/O

När du trycker brytaren till I-läge, tänds ON-signallampan H11 på frontväggen och maskinen är 
klar för användning.

Fläktens funktion
MASTERs fläkt startas först vid svetsning.

2.3. ANSLUTNING TILL ELNÄTET

Montering och byte av nätanslutningskabel och stickpropp får utföras endast av behörig fack-
man.
För  montering av nätkabel, avlägsna maskinens handtag och täckplåt.
MASTER 2200 levereras utan plugg utrustad med nätkabel.
Vid byte av nätkabeln bör iakttagas:
Kabeln ansluts till maskinen genom kabelgenomföringen på baksidan och låses med 
dragavlastaren (21). Kabelns fasledare kopplas till anslutningar L1, L2 och L3. Den gulgröna 
skyddsjorden kopplas till anslutningen.
Storleken på säkringar och nätkabel motsvarande maskinens 100 %:s belastningsvärden framgår 
av nedanstående tabell:
Ansl.spänning 380 V 3~
Nätspänningsområde  380 V -10 % … 415 V +6 %
Säkringar 10 A trög
Anslutningskabel  4 x 1,5 mm² S*)
*) Kablar av S-typ har gul-grön skyddsjordsledare.

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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3.2. PANEL- OCH FJÄRREGLERING AV SVETSSTRÖM

Du kan ställa in svetsströmmen antingen från ett reglage R11 eller från ett reglage som är ans-
lutet till fjärreglageuttaget X13. När du använder fjärreglaget, bör brytaren S12 vara i fjärregle-
ringsläge.
Lämpliga fjärreglage: C 100C och C 100D

Signallampor

Maskinens signallampor rapporterar om maskinens funktion: 
Den gröna signallampan H11 för driftfärdighet lyser alltid, när maskinen är ansluten till 
elnätet och huvudbrytaren står i I-läge.
Den gula signallampan H12 för termoskydd lyser, när termostaten har slagit av p.g.a. 
överhetting av maskinen. Fläkten kyler maskinen och när signallampan slocknar kan 
svetsningen återupptas.

3.3. INSTÄLLNING FÖR MMA-DYNAMIK

På  MASTERs baksida finns en verktygskontrollerad inställning för MMA-dynamik.
Med detta reglage kan du ställa in beteendet av ljusbågen enligt elektrodtyp och dina  egna 
preferenser.
Inställingen påverkar maskinens beteende i droppkortslutningar.
Inställning på minimum: Svetsning på mjukast, lågt ljusbågstryck.
Inställning på maximum: Svetsning på grövst, högt ljusbågstryck.
Rekommenderad begynnelseinställning är i mitten av skalan.

3.4. ELEKTRODEN SOM SVETSAS

Med MASTER strömkällor kan du använda alla elektroder som är avsedda för lik- eller 
växelströmsvetsning inom  maskinens strömbegränsningar.
MASTER strömkällor är inte lämpliga för kolbågsmejsling eller -skärning. 

3.5. FJÄRREGLAGE OCH KABLAR

C100C
Inställning för MMA-/TIG-svetsström (R61), minneskala 1-10.
C100D
Grovinställning (R61), minneskala 1-10, och fininställning +/- (R62) för MMA / TIG svets-
ström. 
16c Förlängningskabel för fjärreglage 4-polig
20 Återledare
21 Kabel för MMA-svetsning
C 100C, C 100D Fjärreglage
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4. SERVICE
Vid service på maskinen bör man ta hänsyn till belastningens art och speciellt till miljöfaktorer. 
En fackmässig användning och en förnuftig underhållsservice garanterar maskinen en störnings-
fri funktion utan oväntade avbrott.

4.1. KABLAR

Kolla svets- och anslutningskablar dagligen. Använd inte defekta kablar! 
Försäkra dig om att förlängingskablarna är i gott skick och enligt föreskrifterna. 
Reparation och montering av nätanslutningskablar får utföras endast av auktoriserad elektriker. 

4.2. STRÖMKÄLLA

Obs! Lossa stickproppen för maskinen från kontaktdosa och vänta ca. 2 minuter (kondensator-
laddning) innan du lossar täckplåten
Kontrollera minst en gång varje halvår:
- Maskinens elektriska anslutningar - rengör oxiderade och drag åt lösa delar. Obs! Du måste 

veta korrekt åtdragningsmoment innan du börjar reparera anslutningar.
- Rengör t.ex. med en mjuk pensel och dammsugare maskinens inre delar från damm och smuts. 

Använd inte högtryck, det finns en risk att smuts packar sig ännu tätare i avkylningsprofilernas 
spalter!

Reparation av maskinerna får utföras endast av KEMPPIs  auktoriserade serviceverkstäder.

Underhållsservice

KEMPPI serviceverkstäder utför underhållsservice enligt avtal.
Maskinens underhållsservice innehåller bl. a. följande åtgärder:
- Rengöring  av maskinen
- Kontroll och service av svetsdon
- Kontroll av anslutningar, kopplingar och potentiometer
- Kontroll av elektriska anslutningar
- Kontroll av nätkabeln och stickproppen
- Delar som är skadade eller i dåligt skick bytes till nya 
- Servicetestning. Funktionerna och presentationsvärden av maskinen kontrolleras och justeras 

vid behov med hjälp av testanläggningar. 
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5. DRIFTSTÖRNINGAR
Vid driftstörningar ta kontakt med närmaste auktoriserade KEMPPI serviceverkstad. 
Kontrollera serviceobjekt innan du sänder maskinen till serviceverkstaden.

5.1. ÖVERBELASTNINGSSKYDDETS FUNKTION

Maskinens överbelastningsskydd (värmeskydd) bryter, om maskinen kontinuerligt belastas över 
nominella värden eller om kylluftcirkulationen  är blockerad.
Maskinen kopplas åter automatiskt in, när den har avkylts till lägre temperatur. 

5.2. STYRSTRÖMSÄKRINGAR

Som maskinens skydd är på styrkortet 1,0 A trög glasrörsäkring i skyddsspänningskretsen.
- Orsaken till att säkringen bränner igenom kan vara ett skadat styrkort
Använd samma säkringstyp och -storlek som tecknats bredvid säkringshållare.
Garantin gäller inte för skador som förorsakats av felaktig säkring.

6. 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!

7. BESTÄLLNINGSNR.
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 Transportvagn 6185251
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8. TEKNISKA DATA
MASTER 2200 
Anslutningsspänning 3~, 50/60 Hz 380 V -10 % … 415 V +6 %
Anslutningseffekt 25 % ED 220 A / 8,4 kVA
  60 % ED 145 A / 5,5 kVA
  100 % ED 110 A / 3,5 kVA
Anslutningskabel / säkringar 4 x 1,5S / 10 A trög
Svetsströmområde MMA 15 A / 20,5 V … 220 A / 28,8 V
Svetsbara elektrodstorlekar ø 1,5 … 4,0 (5,0) mm
Inställning av svetseffekt steglös
Tomgångsspänning  80 V
Verkningsgrad  82 % (220 A / 28,8 V)
Effektfaktor  0,9 (220 A / 28,8 V)
Tomgångseffekt  n. 10 W
Förvaringstemperaturområde -40 … +60° C
Driftstemperaturområde  -20 … +40° C
Temperaturklass  H (180°C) / B (130° C)
Skyddsklass  IP 23C
Mått längd 472 mm
  bredd 152 mm
  höjd 302 mm
Vikt  12,5 kg
Lämplig tillbehörsutrustning  fjärreglage C 100C, C 100D

Maskinerna är CE-märkta.
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9. 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.
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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

www.kemppi.com
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