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1. JOHDANTO

1.1. LUKIJALLE
Onnittelemme Teitä valintanne johdosta.Oikein kokoonpantuna ja käytettyinä Kemppi 
-tuotteet ovat luotettavia ja kestäviä hitsauslaitteita, jotka lisäävät valmistuksenne tuotta-
vuutta vähäisin huoltokustannuksin.
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on antaa yleiskuva laitteesta ja sen turvallisesta käy-
töstä. Ohjeen loppuosassa on tietoa myös laitteen huollosta sekä tekniset tiedot. Lukekaa 
käyttöohje ennen kuin otatte laitteen käyttöön tai huollatte sitä ensimmäistä kertaa. Lisä-
tietoja Kemppi-tuotteista ja niiden käytöstä saatte Kempiltä 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 
turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

1.2. TUOTTEEN ESITTELY
Kemppi Minarc on pienikokoinen puikkohitsauslaite, joka soveltuu teollisuus-, asennus- 
ja korjaushitsaukseen. Laite on yksivaiheisella liityntäjännitteellä toimiva ja sitä valmis-
tetaan kahta eri teholuokkaa 110 A ja 140 A.
Minarc kestää suuria jännitevaihteluita ja sopii siten myös työmaille 
generaattorikäyttöön sekä käytettäväksi pitkien verkko- ja virtakaapeleiden kanssa. Lait-
teen suunnittelussa on hyödynnetty  invertteritekniikkaa. Virtalähteen tehon säätö on 
toteutettu IGBT-transistoreilla. Laitteen mukana toimitetaan hitsaus ja maadoituskaa-
peli. Ne on varustettu laitteeseen sopivilla puikonpitimellä, maadoituspuristimella ja 
liittimillä.
Minarcia voi käyttää myös TIG-hitsaukseen. TIG-valokaari sytytetään 
raapaisumenetelmällä. TIG-hitsauksen lisävarusteiden tilausnumerot löytyvät kappalees-
ta 4.2. Tilausnumerot.

1.3. KÄYTTÖTURVALLISUUS
Perehdy alla oleviin turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

Valokaari ja hitsausroiskeet

Valokaari ja sen heijastuva säteily vahingoittavat suojaamattomia silmiä. Suojaa silmäsi 
ja ympäristösi asianmukaisesti, ennen kuin aloitat hitsauksen. Valokaari ja hitsausrois-
keet polttavat suojaamattoman ihon. Käytä hitsatessa suojakäsineitä ja -vaatetusta.

Palo- ja räjähdysvaara

Ota huomioon paloturvallisuusmääräykset. Poista tulenarka materiaali hitsauspaikan 
läheisyydestä. Varaa hitsauspaikalle riittävä sammutuskalusto. Ota huomioon 
erityistyökohteista aiheutuvat vaarat, kuten palo- ja räjähdysvaara säiliömäisten kappa-
leiden hitsauksessa. Huom! Kipinöiden aiheuttama palo voi syttyä jopa tuntien kuluttua!
Hitsaus on tulityötä, huomioi siitä annetut erityisohjeet.
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Verkkojännite

Älä vie hitsauskonetta työkappaleen (esim. säiliön tai auton) sisään. Älä laske hitsausko-
netta märälle alustalle. Vaihda vialliset kaapelit välittömästi, ne ovat  hengenvaarallisia 
ja voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei verkkokaapeli joudu puristuksiin eikä 
kosketuksiin terävien särmien tai kuuman työkappaleen kanssa.

Hitsausvirtapiiri

Eristä itsesi hitsausvirtapiiristä käyttämällä kuivia ja ehjiä suojavaatteita. Älä työskente-
le märällä alustalla. Älä käytä vioittuneita hitsauskaapeleita. Älä laske puikonpidintä, 
poltinta tai hitsauskaapeleita virtalähteen tai muun sähkölaitteen päälle.

Hitsaushuurut

Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Erityisiä varotoimia on noudatettava hitsattaessa 
lyijyä, kadmiumia, sinkkiä, elohopeaa tai berylliumia sisältäviä metalleja.

2. KÄYTTÖÖNOTTO

2.1. PURKAMINEN PAKKAUKSESTA
Tuotteet on pakattu kestäviin, niitä varten erityisesti suunniteltuihin pakkauksiin. Var-
mista silti aina ennen käyttöä, että ne eivät ole vioittuneet kuljetuksessa.  Tarkista myös, 
että olet saanut tilaamasi tuotteet ja tarvitsemasi käyttöohjeet. Tuotteiden pakkausmateri-
aali soveltuu kierrätykseen.

2.2. LAITTEEN SIJOITUS
Sijoita laite vaakasuoralle, kiinteälle ja puhtaalle alustalle. Suojaa voimakkaalta sateelta 
ja paahtavalta auringonpaisteelta. Varmista jäähdytysilman esteetön kierto.

2.3. SARJANUMERO
Laitteen sarjanumero on merkitty laitteessa olevaan arvokilpeen. Sarjanumeron avulla
on mahdollista jäljittää tuotteen valmistuserä. Sarjanumero saattaa myös olla tarpeelli-
nen varaosatilauksia tai huoltoa suunniteltaessa.

2.4. LAITTEEN KOKOONPANO
Liitä niille tarkoitettuihin liittimiin hitsauskaapeli ja maadoituskaapeli virtalähteeseen. 
Verkkokaapeli ja pistotulppa ovat valmiiksi asennetut.
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Laitteen osat
A Kotelo
B Pääkytkin ja merkkivalo 
C Hitsausprosessin valintakytkin
D Hitsausvirran säädin
E Ylikuumenemisen merkkivalo
F Puikonpidin ja hitsauskaapeli
G Maadoituskaapeli ja -puristin
H Verkkokaapeli

2.5. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN
Laite on varustettu verkkokaapelilla ja sähköpistokkeella. Sulake- ja kaapelikoko on 
ilmoitettu Tekniset tiedot -taulukossa 5.1. käyttöohjeen lopussa.

2.6. HITSAUSLISÄAINEET JA VARUSTUS
Katso myös 2.4. Laitteen kokoonpano. Voit käyttää kaikkia tasavirtahitsaukseen tar-
koitettuja hitsauspuikkoja. Laitteelle soveltuvat puikkokoot on kerrottu tämän ohjeen 
lopussa Tekniset tiedot -kappaleessa 5.1..
 1. Käytä hitsauspuikkopakkauksessa annettuja hitsauksen ohjearvoja.
 2. Tarkista ennen hitsauksen aloittamista, että oikea hitsausprosessi on valittu.
 3. Tarkista, että hitsauskaapelin ja maadoituskaapelien liittimet ovat kunnolla 

kiristetyt. Löysäksi jätetyssä liittimessä syntyy jännitehäviöitä, jotka aiheut-
tavat liittimen kuumenemisen. 

 4. Asenna puikko tukevasti puikonpitimeen.  

3. KÄYTTÖ
 Hitsaaminen palo- ja räjähdysvaarallisissa kohteissa on  kielletty!

3.1. HITSAUSPROSESSIT

3.1.1.  Puikkohitsaus (MMA)
Puikko- eli MMA-hitsauksessa lisäainetta sulatetaan hitsauspuikosta hitsisulaan. 
Hitsauslisäaine ja hitsausvirran suuruus valitaan käytettävän puikkokoon ja hitsausasen-
non perusteella. Valokaari palaa puikon pään ja hitsattavan kappaleen välillä. Sulavasta 
puikonpäällysteestä muodostuu kaasua ja kuonaa, jotka suojaavat hitsisulaa. Hitsipalon 
päälle jähmettynyt kuona poistetaan hitsauksen jälkeen esim. kuonahakulla.

A
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3.1.2.  TIG-hitsaus
TIG-hitsauksessa sulamattoman wolfram-elektrodin ja työkappaleen välissä palava valo-
kaari sulattaa työkappaletta, johon muodostuu hitsisula. Valokaarta ja elektrodia suojaa 
inertti suojakaasu (Argon). Tarvittaessa käytetään hitsaus-lisäainetta. Lisäainelankaa 
syötetään hitsisulaan valokaaren ulkopuolelta. Hitsauslisäaine ja hitsausvirran suuruus 
valitaan käytettävän wolfram elektrodinhalkaisijan ja hitsausasennon perusteella. 

3.2. KÄYTTÖTOIMINNOT
Katso myös 2.4. Laitteen pääosat ja kokoonpano sekä 3.4. Hitsausvalinnat.
A Pääkytkin ja merkkivalo 
B Hitsausprosessin valintakytkin
C Hitsausvirran säädin
D Ylikuumenemisen merkkivalo 

Pääkytkin ja merkkivalo
Kun käännät pääkytkimen asentoon I, merkkivalo syttyy ja laite on hitsausvalmis. Merk-
kivalo palaa aina, kun kone on liitettynä sähköverkkoon ja pääkytkin on I-asennossa.
Huom! Käynnistä ja sammuta kone aina pääkytkimestä, älä käytä verkkopistoket-
ta kytkimenä!
Hitsausprosessin valintakytkin, MMA  /TIG 
Kytkimellä valitaan hitsauskohteen mukaisesti joko MMA- tai TIG-hitsaus.
Hitsausvirran säädin
Hitsausvirran suuruus säädetään portaattomasti säätyvällä potentiometrillä.
Ylikuumenemisen merkkivalo
Ylikuumenemisen keltainen merkkivalo syttyy, kun termostaatti on lauennut laitteen 
ylikuumenemisen vuoksi. Puhallin jäähdyttää laitteen ja merkkivalon sammuttua laite 
on jälleen hitsausvalmis.

3.3. HITSAUSVALINNAT

3.3.1. Puikkohitsaus (MMA)
Valitse hitsausarvot lisäainevalmistajan suositusten mukaisesti.
 1. Valitse hitsausvirtakaapelin ja paluuvirtakaapelin napaisuus (+ tai -) hitsaus-

lisäaineen mukaisesti.
 2. Valitse valintakytkimellä MMA -hitsaus  .
 3. Valitse sopiva hitsausvirta säätöpotentiometrin asteikolta.

3.3.2. TIG-hitsaus
Valitse hitsausarvot lisäainevalmistajan suositusten mukaisesti.
 1. Kytke TIG-pistooli - napaan ja maadoituskaapeli + napaan
 2. Valitse valintakytkimellä TIG -hitsaus .
 3. Valitse sopiva hitsausvirta säätöpotentiometrin asteikolta.

3.4. HITSAAMINEN
Hitsaushuurut saattavat vaarantaa terveytesi, huolehdi riittävästä tuuletuksesta 
hitsauksen aikana!
Älä koskaan katso valokaareen ilman kaarihitsaukseen tarkoitettua kasvosuojusta! 
Suojaa itsesi ja ympäristösi valokaarelta ja kuumilta roiskeilta!

A B

CD
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3.4.1. Maadoitus
Jos mahdollista, kiinnitä maadoituskaapelin puristin aina suoraan hitsattavaan kappalee-
seen. 
 1. Puhdista maadoituspuristimen kosketuspinta maalista ja ruosteesta.
 2. Kiinnitä puristin huolellisesti siten, että kosketuspinta on mahdollisimman 

laaja.
 3. Tarkista lopuksi, että puristin on tukevasti kiinnitetty

3.4.2. Hitsaaminen
Katso myös 3.1. Hitsausprosessit ja 3.4. Hitsausvalinnat. Huom! Hitsaamista ja hitsaus-
virran suuruutta on hyvä kokeilla ensin muuhun kuin varsinaiseen työkappaleeseen.
Hitsaus voidaan aloittaa, kun tarvittavat valinnat on suoritettu. Valokaari sytytetään 
raapaisemalla työkappaletta hitsauspuikolla. Valokaaren pituus säädetään pitämällä hit-
sauspuikon kärkeä sopivan etäisyyden päässä työkappaleesta. Sopiva valokaaren pituus 
on yleensä noin puolet puikon sydänlangan halkaisijasta. Valokaaren sytyttyä puikkoa 
aletaan kuljettaa hitaasti eteenpäin kallistamalla se noin 10-15° vetävään kulmaan. 
Tarvittaessa säädetään virta-arvoja. 

TIG-hitsauksessa käytetään suojakaasua. Jälleenmyyjäsi neuvoo kaasun ja varusteiden 
valinnassa. Polttimen TTM 15V kaasuventtiili avataan. Kun kaasu alkaa virrata, valo-
kaari sytytetään raapaisemalla wolframi-elektrodin kärjellä kevyesti työkappaletta. Kun 
valokaari on syttynyt, sen pituus säädetään pitämällä wolfram elektrodin kärki sopivan 
etäisyyden päässä työkappaleesta. Poltinta aletaan kuljettaa eteenpäin aloituskohdasta.  
Yleisimmin noin 10-15° työntävässä kulmassa eteenpäin. Tarvittaessa säädetään virta-
arvoja. Hitsaus lopetetaan nostamalla poltin työkappaleesta ja sulkemalla polttimen 
kaasuventtiili.
Huom! Kiinnitä kaasupullo aina tukevasti pystyasentoon sitä varten tehtyyn 
seinätelineeseen tai pullokärryyn. Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen.

3.5. VARASTOINTI
Varastoi laite puhtaassa ja kuivassa tilassa. Suojaa laite sateelta ja 25 °C ylittävissä läm-
pötiloissa suoralta auringonpaisteelta. 

4. HUOLTO
 Varo verkkojännitettä sähkökaapeleita käsitellessäsi!

Laitteiston huollossa tulee huomioida käyttöaste ja ympäristöolosuhteet. Kun laitetta 
käytetään asianmukaisesti ja huolletaan säännöllisesti, vältytään turhilta käyttöhäiriöiltä 
ja tuotannon keskeytyksiltä.

4.1. PÄIVITTÄINEN HUOLTO
Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin:

  Puhdista puikonpidin ja TIG polttimen kaasusuutin. Vaihda vialliset tai 
  kuluneet osat.   
  Tarkista hitsaus- ja maakaapelin liitosten kireys    
  Tarkasta verkko- ja hitsauskaapelien kunto ja vaihda vialliset kaapelit.
  Huolehdi, että laitteen edessä ja takana on riittävästi tilaa tuuletusta  
  varten. 
  Tarkista TIG-polttimen elektrodi. Vaihda tai teroita tarvittaessa.
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4.2. TILAUSNUMEROT
 Tuote Tilausnumero

Minarc 140 hitsauslaite 6102140
(sisältää maadoitus- ja hitsauskaapelin)
Minarc 110 hitsauslaite 6102110
(sisältää maadoitus- ja hitsauskaapelin)
Maadoituskaapeli ja puristin 6184005
Hitsauskaapeli ja elektrodipidin 6184015
Lisävaruste:
TIG-poltin TTM15V 6271432

4.3.VIANETSINTÄ

Pääkatkaisijan merkkivalo ei syty.
Laitteeseen ei tule sähköä.

 Tarkista sähköverkon sulakkeet ja vaihda palaneet.
 Tarkista verkkokaapeli ja pistotulppa, vaihda vialliset osat.

Laite hitsaa huonosti.
Valokaari on epätasainen ja sammuilee. Hitsauspuikko tarttuu kiinni hitsisulaan.  

 Tarkista hitsausasetukset ja säädä tarvittaessa. Katso 3. Käyttö.
 Tarkista, että maadoituspuristin on kunnolla kiinnitetty ja kiinnityskohta on 

puhdas sekä kaapeli on ehjä. Katso 3.5. Hitsaaminen ja 4.1. Päivittäinen 
huolto. 

Ylikuumenemisen merkkivalo syttyy.
Laite on kuumentunut liikaa.  Katso 3.2. Käyttötoiminnot.

 Tarkista, että laitteen takana ja edessä on vapaata tilaa ilmanvaihtoa varten.
 Tarkista hitsausasetukset. Katso 3.4. Hitsausvalinnat.

Jos käyttöhäiriö ei korjaannu edellä esitetyin toimenpitein, ota yhteys Kemppi-huoltoon.
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Liitäntäjännite, 
1 ~ vaihe 50/60Hz  220V-10%...240V + 6%  220V-10%...240V + 6%
Liitäntäteho 35 % ED 140 A
 50 % ED   110 A
 100 % ED 100 A 80 A
Liitäntäkaapeli/sulake, hidas 2,5 mm2 S /3,3 m 16 A 1,5 mm2 S /2,0 m 13 A 
Hitsausvirta-alue,   
puikkohitsaus (MMA) 10 A/20,5 V...140 A/25,6 V 10 A/20,5 V...110 A/24,4 V
Hitsattavat puikot, halkaisija Ø1,5...3,25 mm Ø1,5...2,5 mm 
Hitsausvirran säätöalue portaaton  portaaton
Tyhjäkäyntijännite  85V 85V
Tyhjäkäyntiteho  <10 W <10W
Hyötysuhde   80% 80%
Tehokerroin   0,60 (140A/25,5 V) 0,60 (110A/24,4 V)
Lämpöluokitus  B (130°C)/H (180°C) B (130°C)/H (180°C)

Toimintalämpötila-alue -20...+40°C -20...+ 40°C
Varastointilämpötila-alue -40...+60°C -40...+60°C
Kotelointiluokka  IP23C IP23C

Normit   IEC 974-1 IEC 974-1
   EN 50199  EN 50199
  
Ulkomitat: pituus  305 mm 305 mm
 leveys 123 mm 123 mm
 korkeus 250 mm (207 mm) 250 mm (207 mm)
Paino   4,2 kg (4,8 kg) 4,2 kg (4,6 kg)

Laitteet täyttävät CE-merkin asettamat vaatimukset.

5. TEKNISET TIEDOT JA TAKUUEHDOT
5.1. TEKNISET TIEDOT

   Minarc 140 Minarc 110
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5.2 TAKUUEHDOT

KEMPPI OY myöntää valmistamilleen ja myymilleen koneille ja laitteille takuun val-
mistus- 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-oh-
jeiden laiminlyönnistä, väärästä verkkojännitteestä tai kaasun paineesta, sähköverkon 
häiriöistä tai vioista, kuljetus- tai varastontivaurioista, 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 syöttöpyörät 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 KEMPPI tai KEMPPI OY:n valtuut-
tama huoltokorjaamo.

Takuuaika
Takuuaika on 1 vuosi yksivuorokäytössä. Vastaavasti kaksivuorokäytössä takuuaika on 6 
kk ja kolmivuorokäytössä takuuaika on 4 kk.

Takuukorjaukseen ryhtyminen
Takuuvioista on ilmoitettava takuuajan kuluessa viipymättä KEMPPI OY:lle tai 
KEMPPI OY:n valtuuttamalle huoltokorjaamolle.
Ennen takuukorjaukseen ryhtymistä on asiakkaan esitettävä myyjän täyttämä takuuto-
distus tai muuten kirjallisesti osoitettava takuun voimassaolo ostolaskusta, ostokuitista 
tai lähetteestä. Siitä tulee ilmetä ostopäivä ja korjattavan laitteen valmistusnumero. 
Takuun perusteella vaihdetut osat jäävät KEMPPI OY:n omaisuudeksi. Takuukorjauksen 
jälkeen korjatun tai vaihdetun koneen tai laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan 
loppuun.



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 (U.K) Ltd.
4-6 Sergeants Way
Elms Industrial Estate
BEDFORD, MK 41 OEH
ENGLAND
Tel (01234) 213 581
Telefax (01234) 215 128
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 SWITZERLAND AG
Chemin de la Colice 4
CH-1023 Crissier/ Lausanne
SUISSE
Tel. +41 21 6373020
Telefax +41 21 6373025
e-mail: sales.ch@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

Ver. 5


