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1. INTRODUKTION

1.1. TILL LÄSAREN
Vi gratulerar till valet av denna produkt. Rätt installerade och använda är Kemppis svetsmaskiner 
pålitliga och hållbara. Denna bruksanvisning är avsedd att ge kännedom om utrustningen och 
hur den används på ett tryggt sätt. Den innehåller också information om underhåll samt tekniska 
specifikationer. Läs bruksanvisningen noga innan ni börjar använda maskinen, eller utför det första 
underhållet. Ytterligare uppgifter om Kemppis produkter och deras användning får ni från Kemppi, 
eller från Kemppis återförsäljare.
Kemppi förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och tekniska data i denna bruksanvisning 
utan föregående meddelande.

I denna bruksanvisning används följande symbol som varning för livsfara, eller risk för 
personskador.

Läs bruksanvisningens säkerhetsinstruktioner och följ dessa.

1.2. PRODUKTBESKRIVNING
Kemppi Master MLS™ 1600 är en MMA-svetsmaskin för industribruk. Maskinen används för 
svetsning med olika typer av belagda elektroder, däribland även svårsvetsade elektroder t.ex. 
cellulosaelektroder. Utrustningen består av strömkälla, svetskablar och funktionspanel.
Kemppi Mastertig MLS™ 2000 är en TIG-svetsmaskin för industribruk. Maskinen används 
för svetsning av t.ex. rostfria stål. Utrustningen består av strömkälla, funktionspanel och TIG-
brännare.
Strömkällan är en multifunktionell maskin för professionellt bruk, avsedd för MMA-, TIG- och 
pulsTIG-svetsning med likström (DC). Strömmatningen kontrolleras med IGBT-transistorer 
med en frekvens på ca. 60 kHz och driftfunktionerna med en mikroprocessor. Svetsbrännaren är 
gaskyld.

1.3. DRIFTSÄKERHET
Läs noggrant 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.

Svetsströmkrets
Skydda dig själv genom att använda torra och hela skyddskläder. Arbeta aldrig på vått underlag, eller 
med defekta kablar. Lägg inte elektrodhållaren, TIG-brännaren eller svetskablarna på strömkällan, 
eller annan elektrisk utrustning. Tryck inte på TIG-brännarens brytare om brännaren inte är riktad 
mot arbetsstycket.
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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.

Lyft av maskinen
Avlägsna alltid gastuben innan utrustningen lyfts.

2. INSTALLATION

2.1. UPPACKNING
Maskinen levereras i en specialtillverkad, hållbar förpackning. Kontrollera dock innan utrustningen 
tas i bruk att den inte tagit skada under transporten. Kontrollera också att leveransen överensstämmer 
med beställningen och att all information, som behövs för montering och användning av utrustningen 
finns med. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

2.2. PLACERING AV MASKINEN
Placera svetsmaskinen på en horisontell, stabil och ren yta. Skydda maskinen mot regn och direkt 
solsken. Försäkra dig om god luftcirkulation.

2.3. SERIENUMMER
Serienumret finns angivet på maskinens märkplåt. Med hjälp av serienumret kan man spåra 
tillverkningsserien. Serienumret kan också vara bra att ha när man beställer reservdelar, eller 
planerar underhåll.

2.4. INSTALLATION AV MASKINEN

1. Anslutning för fjärreglageuttag
2. Anslutning för  TIG-brännare, ej i MMA- 

versionen
3. Anslutning för skyddsgas och ström för TIG-

brännaren, ej i MMA-versionen
4. (+)-anslutning för elektrodhållare eller åter- 

ledare, vid TIG-svetsning för återledare
5. (-)-anslutning för återledare eller elektrodhållare 

vid MMA-svetsning (elektrodsvetsning). Det 
är viktigt att rätt serienummer anges vid 
reparation eller beställning av reservdelar.

1
2

45

3
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2.5. INSTALLATION AV PANEL

1 Anslut panelens kablar  till strömkällan (2 st.)
2. Tryck först fast panelens nedre kant bakom maskinens fästklamrar. Ta bort fästsprinten från 

den övre kanten med t.ex. en skruvmejsel. Tryck därefter försiktigt panelens övre del på 
plats. Se till så att du inte skadar kablarna. Fortsätt att försiktigt trycka in panelens övre del 
tills den klickar på plats. Tryck slutligen tillbaka fästsprinten på plats.

2.6. NÄTANSLUTNING

Nätkabeln får monteras endast av behörig elektriker!

Strömkällan levereras med en 3 m anslutningskabel med kontakt. Kontakten får bytas endast 
av behörig elektriker. Se avsnittet Tekiska data i slutet av denna bruksanvisning för uppgift om 
säkringar och storlek på kablar.

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.

Brännare

Bakdel

1. Huvudbrytare
2. Gaskoppling

Anslutning av brännarkabel

1
2

1. 2.
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A Gasflaskans ventil
B Skruv för tryckreglering
C Kopplingsmutter
D Slangkoppling
E Hylsmutter
F Manometer för gasflaska
G Manometer för gasslang

2.7. ANSLUTNING AV SVETSKABLAR

2.7.1. Val av svetspolaritet vid MMA-svetsning
Man kan ändra svetspolariteten genom att välja en dix (+/-)-kabelkoppling.

2.7.2. Återledare
Fäst alltid återledarkabelns klämma direkt vid arbetsstycket om det är möjligt. 

1. Rengör kontaktytan från målarfärg och rost.
2. Fäst klämman ordentligt så att kontaktytan blir så stor som möjligt.
3. Kontrollera slutligen att klämman sitter stadigt.

2.8. SKYDDSGAS
Hantera gasflaskan försiktigt. Det finns risk för kroppsskador om gastuben eller 
ventilen skadas!

Använd  argon eller annan gas som är lämplig för TIG-svetsning. Gasens flödeshastighet bestäms 
enligt svetsströmmen och elektroddiametern. Om gasflödet inte är det rätta kan det vara svårt att 
svetsa. Kontakta din lokala Kemppi återförsäljare för val av gas och utrustning.

Regulatorns delar

E

B

D

C
A

F

G
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2.8.1. Montering av gasflaska
Fäst gasflaskan i vertikalt läge i härför avsedd hållare på väggen, eller på en flaskvagn. 
Kom ihåg att stänga flaskventilen efter avslutad svetsning.

Följande installationsanvisningar gäller för de flesta gasflödesregulatorer:
1. Stig åt sidan och öppna gastubens ventil (A) ett ögonblick för att blåsa ut eventuellt skräp 

ur ventilen.
2. Vrid på tryckregleringsskruven (B) tills inget tryck känns.
3. Stäng nålventilen om regulatorn har en sådan.
4. Fäst regulatorn vid tubens ventil och spänn kopplingsmuttern (C) med en fast nyckel.
5. Installera slangkopplingen (D) och hylsmuttern (E) i gasslangen och spänn med en 

slangklämma.
6. Koppla slangens ena ände till regulatorn och den andra till strömkällan. Drag åt 

hylsmuttern.
7. Öppna flaskventilen långsamt. Gasflaskans tryckmätare (F) visar trycket i flaskan. Obs! Töm 

aldrig gasflaskan helt. Gasflaskan ska fyllas på när trycket är 2 bar.
8. Öppna nålventilen om regulatorn har en sådan.
9. Vrid tryckregleringsskruven (B) tills slangens tryckmätare (G) visar önskat flöde (eller tryck). 

När man justerar flödet ska strömkällan vara påkopplad och gastestknappen på panelen ska 
samtidigt vara nertryckt.

Stäng flaskventilen efter avslutad svetsning. Om utrustningen inte ska användas på en längre tid 
tid ska tryckregleringsventilen öppnas.

3. ANVÄNDNING
Svetsning på brand- och explosionsfarliga platser är absolut förbjuden! Svetsrök kan 
förorsaka skador, se till att ha god ventilation när du svetsar!

3.1. SVETSPROCESSER

3.1.1. MMA-svetsning
MMA-svetsning och kolbågsmejsling kan utföras med Master MLS™- och Mastertig MLS™ 
-strömkällor från samtliga paneler, när man kopplat över till MMA-processen.

3.1.2. TIG-svetsning
Mastertig MLS™-strömkällorna är avsedda för speciell TIG-svetsning med HF-tändning och 
mångsidiga panelfunktioner enligt den panel som valts. Panelerna för TIG-svetsning är MTL, 
MTX och MTM. Även MEL- och MEX-paneler på Master MLS™-strömkällan kan användas för 
TIG-svetsning med kontakttändning.

3.1.3. Synergisk pulsTIG-svetsning
MTX- och MTM-panelerna har synergisk pulsTIG-svetsning, där man bara behöver ställa in 
svetsströmmen, övriga pulsparametrar är förprogrammerade. Pulsfrekvensen är hög, vilket ger en 
koncentrerad ljusbåge och ökad svetshastighet.

3.1.4. TIG-svetsning med långpuls
Denna metod ger möjlighet att justera alla pulsparametrar. Den kan användas för enklare kontroll 
av svetssmältan och finns i panelerna MTX och MTM.
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3.2. FUNKTIONER

3.2.1. Strömkälla
Obs! Starta och stäng av maskinen med huvudbrytaren. Använd inte stickkontakten  
som brytare! Titta aldrig på ljusbågen utan ansiktsskydd som är konstruerat för 
ljusbågssvetsning! Skydda dig själv och omgivningen från ljusbågen och hett sprut!

3.2.2. Funktionspaneler
Lämpliga svetsinställningar för ett arbetsstycke väljs från funktionspanelen innan svetsningen 
påbörjas. Se punkt 3.1. Svetsprocesser.
Med Kemppis Multi Logic System, MLS, kan du välja mellan olika funktionspaneler beroende på  
svetsprocess: MEL- och MEX-paneler för MMA-svetsning, eller panelerna MTL, MTX, MTM 
för TIG-svetsning med grundfunktioner, eller med pulsTIG, 4T-LOG- eller MINILOG-styrning 
av svetsströmmen eller med minneskanaler. Se även punkt.
Master MLS MEX-panel med bruksanvisning beställs separat.

3.2.2.1. Indikeringslampor

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

1 2 3
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3.2.2.2. Panel MEL för MMA-svetsning 

1. Fjärreglageomkopplare
2. Potentiometer för svetsström
3. Kontakt TIG
4. MMA
5. ”Arc force”
6. Hot start
7. Digital visning
8. Svetsströmstabell

1

2

3

4

5

6

7

8
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3.2.2.3. Panel MTL för TIG-svetsning – grundfunktioner

4. Valbrytare för MMA-svetsning
5. Valbrytare för ljusbågsdynamik (MMA) och pedal låg/hög (TIG-svetsning)
6. Valbrytare för Hotstart (MMA) och gastest (TIG-svetsning)
7. Val av 2- eller 4-takt vid TIG-svetsning
8. Val av HF-/kontakttändning
9. Val av panel-, pedal-, eller fjärreglering
10. Val av svetsparametrar
11. Inställning av svetsparametrar
12. Gasförströmning 0 - 10 s
13. Upslope 0 - 10 s
14. Svetsström
15. Downslope 0 - 15 s
16. Gasefterströmning 1 - 30 s
17. Åter till svetsström

4. MMA/elektrodsvetsning
Välj MMA-svetsning genom att trycka på valbrytaren för MMA-svetsning. Lysdioden tänds när 
MMA är i funktion.

5. Ljusbågsdynamik ”Arc force”
Tryck på ”Arc force”-knappen så ser du siffervärdet som motsvarar dynamiken på displayen. Du 
kan förändra värdet genom att vrida på pulspotentiometern. Om värdet är negativt (-1...9) blir 
ljusbågen mjukare. Mängden sprut blir mindre vid svetsning i den övre delen av det rekommenderade 
strömområdet för elektroden. På plussidan (1...9) är bågen grov. I läge TIG kan man välja pedalens 
min. och max. ström.

6. Hotstart
Tryck på Hotstart-knappen så ser du siffervärdet som motsvarar hotstart-pulsen på displayen. 
Värdet kan ändras genom att man vrider på pulspotentiometern. I TIG-läge kan man välja 
gastestsfunktion.

5

6

7

9

8

4

10 11

16

13 14

15

12

17
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7. TIG-svetsning har valts

7. Svetspistolens 2-taktsfunktion 
Gasen börjar flöda när svetsbrännarens strömbrytare trycks in. Efter en förinställd gasförströmningstid 
startar svetsningen och strömmen stiger till svetsnivå inom upslopeintervallen. När man släpper 
brytaren går strömmen till downslope och därefter till gasefterströmning. 

7. Svetspistolens 4-taktsfunktion
Gasen börjar flöda då svetsbrännarens strömbrytare trycks in. Släpp brytaren. En tändgnista tänder 
ljusbågen och strömmen stiger till svetsnivå inom upslopetiden. Tryck in brytaren. Svetsningen 
fortsätter. Släpp brytaren och strömmen börjar sjunka och efter den valda downslopetiden bryts 
ljusbågen. Härefter flödar skyddsgasen enligt inställd tid.

8. HF-kontakt
TIG-ljusbågen kan tändas antingen med högfrekvens (HF) eller med kontakttändning. HF-tändning 
väljs genom att man trycker på HF/kontakt-knappen nr 8 så att den tänds.

9. Fjärreglering
Om du väljer att justera svetsströmmen med fjärreglage ska du ansluta enheten och välja knappen 
för fjärreglering. Lysdioderna på panelen slocknar varefter du väljer önskad enhet. Potentiometrarna 
fungerar automatiskt med fjärreglagen och endast symbolen för en ansluten enhet kan väljas. 
Reglering med fotpedal fungerar endast i läge 2-takt. 

10, 11 och 17. Justering av parametrar
Du behöver bara använda två knappar, pil-vänster och pil-höger, för att välja svetsparametrar. 
Justeringen görs med potentiometern. När man trycker på knappen ”return” går justeringen av 
parametrarna direkt till svetsström. Skärmen visar automatiskt siffervärdena och parametrarna. När 
du justerar parametrarna ser du värdet på den numeriska displayen till höger. Efter fem sekunder 
återgår skärmen till svetsström.
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3.2.2.4. Panel MTX för TIG-svetsning – funktioner för pulsTIG

17. 4T-LOG
18. Val av punkt, puls, synergisk snabbpuls och långpuls
19. Pilotbåge 10-80 % av svetsströmmen
20. Pulsström 10 A - max. 
21. Pulsförhållande 10 - 70 % av pulstiden
22. Frekvens 0,2 - 300 Hz
23. Grundström 10 - 70 % av pulsströmmen
24. Punktsvetstid 0 - 10 s
25. Slutström 10 - 80 % av svetsströmmen

7. Svetspistolens 4T-LOG-funktion (endast MTX-panelen)
När man trycker på svetsbrännarens strömbrytare tänds ljusbågen i läge pilotbåge, och när man 
släpper brytaren går strömmen till inställd svetsström inom upslopetiden. När man trycker in 
brytaren på nytt går strömmen till downslope och därefter till slutström. Strömmen upphör när 
brytaren släpps.

18. Punktsvetsning
Punktsvetsning är bra när man svetsar en bestämd punkt. Metoden kan användas både med 2- och 
4-taktsfunktionerna. Ange punktsvetsning genom att trycka på piltangenten. När lysdioden tänds 
kan du välja punktsvetstid genom att vrida på pulspotentiometern. 

18. Synergisk snabbpuls 
Tryck två gånger på PULSE-knappen för att tända lysdioden för synergisk snabbpuls. Puls- 
parametrarna beräknas automatiskt när medelsvetsströmmen har valts. Inga andra pulsval 
behövs.

18. Lång puls
Långpulssvetsström som resulterar i ett nytt pulsströmvärde på basis av de inställda procentuella 
värdena för pulsförhållande och pulsström som när man matar in läget puls. När man justerar 
det procentuella värdet för pulsförhållandet, pulsströmmen eller pausströmmen beräknas ett nytt 
medelsvetsströmvärde som visas på panelen.

18

20

25
19

24

23

7

21

22
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3.2.2.5. Panel MTM för TIG-svetsning  
– funktionerna pulserad TIG och MINILOG med minne

7. MINILOG
26. Val av minnesfunktion
27. Val av kanal i minnesfunktionen
28. Minilog 10-90 % av svetsströmmen
29. SAVE

7. Minilog
När svetspistolens brytare trycks in börjar gasen flöda. När man frigör brytaren går strömmen till 
pilotbåge. Ett snabbt tryck och strömmen går till svetsströmmen inom upslopetiden. Ett kort tryck 
och strömmen går till Minilog, varvid du kan välja två strömnivåer, svetsström och Minilogström. 
Du kan växla mellan dessa båda genom att snabbt trycka på pistolens brytare. Tryck på brytaren i 
mer än en sekund, frigör och strömmen går till downslope.

3.2.3. Spara svetsinställningar 
MTM-panelen har 10 minneskaneler för användarinställningar. Valen för att spara görs nertill 
på panelen i minnesfältet. Inte bara svetsparametrarna utan även valen sparas i minnet. Även 
elektrodsvetsvärden kan lagras i minnet. Gör på följande sätt: 

1. Tryck på knappen MEMORY och inställningslampan börjar blinka om kanalen inte är i 
bruk. Om kanalen är i bruk lyser lampan.

2. Välj minneskanal genom att trycka på knappen CH.
3. Välj parametrar och tryck på knappen SAVE.
4. Tryck på MEMORY.
5. Börja svetsa och justera inställningarna om det behövs.

Om man behöver ändra inställningarna måste lysdioden visa läge SET för att man ska kunna välja 
parametrarna och spara inställningarna. Det är även möjligt att spara de aktuella parametrarna på 
panelen genom att man trycker på SET när minnesfunktionen är frånkopplad (inga lampor lyser). 
Alla kanaler töms om man trycker på knapparna MEMORY och CH samtidigt med funktionen i 
läge SET.

26 27

28

7

29
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3.2.4. Användning av sparade inställningar
1. Välj MEMORY genom att trycka på knappen.
2. Välj minneskanal genom att trycka på knappen CH.
3. Börja svetsa.

3.2.5. Fjärrkontroll av minneskanaler
Minneskanalerna väljs genom att man samtidigt trycker på knapparna REMOTE och CH på  
MTM-panelen. Med fjärrkontrollen kan man avropa sparade inställningar på minneskanalerna 
1-5.

3.2.6. Set up-funktioner
En s.k. setup-funktion finns för att modifiera panelernas funktioner. Man flyttar till detta läge 
genom att trycka på knappen REMOTE (Setup) lite längre än normalt. På samma sätt avbryter 
man. Man kan växla mellan byglarna genom att trycka på piltangenterna och ändra värdena med 
potentiometern.

3.3. FÖRVARING
Utrustningen ska förvaras på en ren och torr plats. Skydda utrustningen mot regn och direkt solsken 
på platser där temperaturen överskrider +25°C. 

Display Funktion Fabriksmontering
A1 Upslope med konstant tid/variabel 0 konstant tid 
A2 Downslope med konstant tid/variabel 0 konstant tid 
A3 TIG antifrys till/från 1 till
A4 MMA antifrys till/från 1 till
A5 MMA hotstart-puls auto till/från 0 från
A6 TIG downslope till minström till/från 0 till
A7 MMA tomgångsspänning 80 V/40 V 0 80 V
A8 2-takt downslope normal/avbryts med ett kort tryck 0 normal
A9 Häftautomatik från/till 0 från
A10 Strömmens stigtid ökar snabbt/långsamt 0 snabbt
A11 TIG downslope linjär/icke linjär 0 linjär
A12 Metodval MMA -TIG från fjärreglage till/från 0 från
A13 Pilotbåge till/från 1 till
A14 Downslope fryses till/från 0 från
A15 Kanalval med TIG-brännarens strömbrytare till/från 0 från
A16 Fjärreglering med strömbrytaren ständigt aktiv/aktiv 

endast vid fjärreglageval
0 aktiv

A17 Ej i Mastertig 2000 MLS
A18 Modifierat val för svetsavslut med MTL- och MTM-

panelerna. För downslope, tryck in startbrytaren och håll 
den intryckt (4-takt och Minilog)

0 normal

A19 Ej i Mastertig 2000 MLS
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4. UNDERHÅLL
Var försiktig med spänningsförande delar!

När underhållet planeras bör maskinens användningsgrad och användningsförhållanden beaktas. 
Omsorgsfullt bruk och preventivt underhåll bidrar till att undvika onödiga produktionsstörningar 
och avbrott.

4.1. REGELBUNDET UNDERHÅLL

4.1.1. Halvårsvis
OBS! Lossa maskinens stickpropp från eluttaget och vänta ca. 2 minuter innan du lossar täck- 
plåten.

Kontrollera minst en gång var sjätte månad:
 Maskinens elektriska anslutningar – rengör oxiderade delar och drag åt lösa delar.
 OBS! Du måste veta de rätta åtdragningsmomenten innan du börjar reparera an- 

slutningarna.
 Rengör maskinens inre från damm och smuts med t.ex. en mjuk borste och dammsugare. 

Använd inte tryckluft. Det finns en risk att smutsen packar sig hårdare i avkylningsprofilernas 
spalter. Använd inte högtryckstvätt.

Reparation av maskinen får utföras endast av auktoriserad elektriker.

4.1.2. Serviceavtal
KEMPPI-auktoriserade serviceverkstäder avtalar med kunderna om regelbundet underhåll. Alla 
delar rengörs, kontrolleras och repareras vid behov. Svetsmaskinens funktion testas också.

4.2. BESTÄLLNINGSNUMMER
Master MLS 1600 6102160
Svetsledare 25 mm2, 5 m 6184201
Återledare 25 mm2, 5 m 6184211

Mastertig MLS 2000 6112200
TIG-brännare
TTC 160 4 m 627016004
TTC 160 8 m 627016008
TTC 160 16 m 627016016
TTC 220 4 m 627022004
TTC 220 8 m 627022008
TTC 220 16 m 627022016
Återledare 25 mm², 5 m 6184211
Gasflödesmätare AR/klocka 6265136

Paneler:
MEL, MMA 6106000
MTL, TIG 6116000
MTX, TIG 4T-LOG 6116005
MTM, MINILOG 6116010
MEX, MMA 6106010
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Tillbehör:
Fjärreglage TIG-brännare
RTC 10 6185477
RTC 20 6185478 
Fjärreglage
R 10 6185409
R11F 6185407
R11T 6185442
Transportvagn
T100 6185250
T110 6185251
T130 6185222

4.3. FELSÖKNING

Huvudbrytarens indikeringslampa tänds inte.
Maskinen får inte ström.
 Kontrollera huvudsäkringarna, byt ut brända säkringar.
 Kontrollera nätkabeln och stickkontakten, byt ut defekta delar.

Maskinen svetsar inte ordentligt.
Mycket sprut under svetsningen. Svetsfogen är porös, effekttillförseln inte tillräcklig.
 Kontrollera inställningarna och justera vid behov. 
 Kontrollera gasflödet och gasslangens kopplingar. 
 Kontrollera att återledaren sitter fast ordentligt och är hel. Flytta återledaren vid behov och 

byt ut defekta delar. 
 Kontrollera svetsbrännarens kabel och koppling. Spänn kopplingen och byt ut defekta 

delar.
 Kontrollera svetsbrännarens slitdelar. Rengör och byt ut defekta delar. 
 Kontrollera huvudsäkringarna, byt ut trasiga säkringar.

Strömkällans överhettningslampa lyser.
Strömkällan är överhettad.
 Kontrollera att det finns tillräckligt mycket utrymme bakom aggregatet så att kylluften kan 

cirkulera obehindrat.
Kontakta din närmaste Kemppi serviceverkstad om du behöver ytterligare information 
och hjälp.

4.4. 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!
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Master MLS™ 1600, Mastertig MLS™ 2000

Anslutningsspänning 1~ 50/60 Hz 230 V - 10 %...+ 10 %
Anslutningseffekt 35% ED MMA 160A / 7,1 kVA

60% ED MMA 140A / 5,8 kVA
100% ED MMA 120A / 4,8 kVA

30% ED TIG 200A / 6,5 kVA
60% ED TIG 150A / 4,2 kVA
100% ED TIG 130A/ 3,4 kVA

Anslutningskabel/säkring 3 x 2,5S  - 3,3 m/16 A långsam *)
Svetsströmområde

MMA 10 A/20,5 V...160 A/26,4 V
TIG 5A/10,0 V...200 A/18,0 V

Svetsström max. 36 V / 160 A
Elektroddiameter Ø1,5...4,0 mm
Kontroll av svetsström steglös
Tomgångsspänning 80 V (eller 40 V)
Verkningsgrad 80 % (160 A/26,4 V)
Effektfaktor 0,75 (160 A/26,4 V)
Tomgångseffekt ca. 10 W
Lagringstemperatur -40 … +60 °C
Driftstemperatur -20 … +40 °C
Temperaturklass H (180 °C / B (130 °C)
Skyddsklass IP 23 C
Mått

längd 410 mm
bredd 180 mm
höjd 390 mm (330 mm)

Vikt
TIG strömkälla 15 kg
MMA strömkälla 14 kg

*) Med 16 A säkring är max. svetsström 150 A. För högre svetsström krävs 20 A säkring och 
kontakt.

Produkterna är CE-märkta.

5. TEKNISKA DATA
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6. 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 BENELUX B.V.
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NEDERLAND
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e-mail: sales.nl@kemppi.com

KEMPPI (UK) Ltd
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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
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MACHINES AUSTRALIA PTY LTD
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