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1. JOHDANTO
1.1. Lukijalle
Onnittelemme Teitä valintanne johdosta. Huolellisesti asennettuina Kemppi-tuotteet 
ovat luotettavia laitteita, jotka lisäävät valmistuksenne tuottavuutta säännöllisesti huol-
lettuina. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on antaa hyvä yleiskuva laitteistosta ja sen 
käytöstä. Ohjeessa on myös tietoa laitteen huollosta sekä tekniset tiedot. Lukekaa käyt-
töohje läpi ennen asennusta, käyttöä tai ensimmäistä huoltoa. Lisätietoja Kemppi-tuot-
teista saatte Kempiltä tai lähimmältä Kemppi-jälleenmyyjältä. 
Kemppi pidättää itsellään oikeuden muuttaa ohjeessa esitettyjä teknisiä tietoja. 

Käyttöohjeessa tämä merkki varoittaa hengenvaarasta tai vaarasta terveydelle.

Lue varoitusteksti huolellisesti ja noudata ohjeita. Perehdy myös tässä oleviin turvalli-
suusohjeisiin ja noudata niitä laitteen asennuksessa, käytössä ja huollossa.

1.2. Tuotteen esittely
PROMIG 200 ML on liikuteltava langansyöttölaite, joka on suunniteltu telakka- ja 
raskasmetalliteollisuuteen. PROMIG-langansyöttölaitteita käytetään PRO-monitoimivir-
talähteiden kanssa. 
Käyttöominaisuuksistaan ja mekaanisesta kestävyydestään johtuen PROMIG 200 sovel-
tuu ydintäytelangalla hitsaamiseen pitkällä välikaapelilla. Langansyöttölaitteen toimin-
toja säädetään ja ohjataan mikroprosessorilla. Langansyöttömoottorin takogeneraattori 
mahdollistaa tarkan ja tasaisen langansyöttönopeuden säädön.
PROMIG 200 on suunniteltu käytettäväksi maksimissaan 200 mm (5 kg) lankakelalla.

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

1.3. Käyttöturvallisuus
Perehdy käyttöturvallisuusohjeisiin ja noudata niitä laitteen asennuksessa, käytössä ja 
huollossa.
Valokaari ja hitsausroiskeet
Valokaari vahingoittaa suojaamattomia silmiä. Varo myös valokaaren heijastusta. Valo-
kaari ja hitsausroiskeet polttavat suojaamattoman ihon. Käytä käsineitä ja suojavaate-
tusta.
Palo- ja räjähdysvaara
Ota huomioon paloturvallisuusmääräykset. Poista tulenarka materiaali hitsauspaikan 
läheisyydestä. Varaa hitsauspaikalle riittävä sammutuskalusto. Ota huomioon erityis-
työkohteista aiheutuvat vaarat, kuten palo- ja räjähdysvaara säiliömäisten kappaleiden 
hitsauksessa. Huom! Kipinöiden aiheuttama palo voi syttyä jopa tuntien kuluttua!
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Verkkovirta
Älä vie hitsauskonetta työkappaleen (esim. säiliön tai auton) sisään. Älä laske hitsaus-
konetta märälle alustalle. Tarkista kaapelit aina ennen laitteen käyttöä. Vaihda vialli-
set kaapelit välittömästi, sillä ne ovat hengenvaarallisia ja voivat aiheuttaa tulipalon. 
Huolehdi, ettei liitäntäkaapeli joudu puristuksiin eikä kosketuksiin terävien särmien tai 
kuuman työkappaleen kanssa.
Hitsausvirtapiiri
Eristä itsesi käyttämällä kuivia ja ehjiä suojavaatteita. Älä työskentele märällä alustalla. 
Älä käytä vioittuneita hitsauskaapeleita. Älä laske MIG-pistoolia tai hitsauskaapeleita 
virtalähteen tai muun sähkölaitteen päälle. Älä paina MIG-pistoolin painiketta ellei se 
ole suunnattuna työtä kohti.
Hitsaushuurut
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Erityisiä varotoimia on noudatettava hitsattaessa 
lyijyä, kadmiumia, sinkkiä, elohopeaa tai berylliumia sisältäviä metalleja.

2. KÄYTTÖÖNOTTO
2.1. Purkaminen pakkauksesta
Laitteet on pakattu kestäviin, niitä varten erityisesti suunniteltuihin pakkauksiin. Var-
mista silti aina ennen käyttöä, että laitteet eivät ole vioittuneet kuljetuksessa. Tarkista 
myös, että olet saanut tilaamasi tuotteet ja tarvitsemasi käyttöohjeet. Tuotteiden pak-
kausmateriaali soveltuu kierrätykseen.

2.2. Laitteen sijoitus
Sijoita laite vaakasuoralle, kiinteälle ja puhtaalle alustalle. Suojaa voimakkaalta sateelta 
ja paahtavalta auringonpaisteelta. Varmista jäähdytysilman esteetön kierto koneen 
ympärillä.

2.3. Sarjanumero
Laitteen sarjanumero on merkitty laitteessa olevaan arvokilpeen. Sarjanumero on ainoa 
oikea tunniste tuotteen huoltamiseen ja tietyn tuotteen osien jäljittämiseen. On tärkeää 
tehdä oikea viittaus sarjanumeroon tehtäessä korajuksia ja tilattaessa varaosia.

2.4. Laitteen kokoonpano

2.4.1. Laitteen asennus
Kiinnitä osat pakkauksessa tulevin ruuvein ja pultein. Aseta hitsauspistooli paikoilleen 
ja kiristä varovasti. Kaapeliliitännät on esitetty seuraavassa kappaleessa.
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Sisus
A Neste- / kaasujäähdytteinen pistooli
B  Kelan lukitus
C Langan syöttö
D Kaasutesti
E Kiristysruuvi
F Syöttötela

Takaosa
Liittimet:
J Virtalähteen ohjauskaapeli
K Suojakaasun letku (pikakytkin)
L Hitsausvirtakaapeli
M Puikkohitsauksen liitin

Laitteen etuosa
A Hitsausjännite (MIG)
B Langansyöttönopeus (MIG) / Hit-

sausvirta (Puikkohitsaus) 
C Pääkytkin
D Lähi- /kaukosäätökytkin
E Virtausmittari / suojakaasun säädin
F Ohjauspaneeli 
Liittimet:
G Kaukosäätimen ohjauskaapeli
H Välisyöttimen / moottoripistoolin 

liitin
I Hitsauspistoolin liitin

2.4.2. Osat ja liittimet

2.5. Laitteen nostaminen
Nostaessasi laitetta tai sen osia, käytä kädensijoja. Kone voidaan nostaa köysin. Kiinnitä 
köydet varovasti koneen ympäri. Huom! Tarkista, ettei laite pääse liikkumaan pystysuo-
rassa köysien välissä.

2.6. Hitsauslankamateriaalit ja välineet

2.6.1. Hitsauslangat ja langansyöttö
Valitse kosketusputki, ohjausputki ja syöttökela hitsauslangan mukaan. Hitsauslanka ja 
vastaavat langansyöttövälineet esitellään seuraavassa kaaviossa. Tehdasasetukset sisältä-
vät syöttökelat yksinkertaisella uralla ja oranssein ohjausputkin hitsauslangoilla, 
0.9 - 1.2 mm (0.035”, 0.045” ja 0.052”), hitsaukseen.
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Hitsauslangat ja langansyöttömekanismi
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2.6.2. Lankakelan asennus
1. Aseta lankakela niin, että kelan reikä on samassa linjassa kelan kannakkeen 

sokan kanssa. Käytä tarvittaessa kelan sovitinta.
2. Vapauta lankakelan lukituskynnet kääntämällä salpaa 45 astetta.
3. Työnnä kela paikoilleen. Huom! Tarkista kelan pyörimissuunta.
4. Lukitse kela kääntämällä lukitussalpaa.

Huom! Tarkista, ettei lanka tai lankakela kosketa laitteen runkoa!

2.6.3. Hitsauslangan asennus

Älä suuntaa hitsauspistoolia itseäsi tai lähellä olevia henkilöitä kohti!

Ennen hitsauslangan asennusta tarkista, että syöttöpyörät, ohjausputki ja kosketinkärki 
soveltuvat lankaan.

1. Aseta syöttöpyörät, tarkista, että oikea ura on langansyöttölinjalla. Uraa voi 
siirtää vaihtamalla oikaisulaatan asentoa.

2. Tarkista, ettei langan pää ole terävä, viilaa tarvittaessa pois terävät kulmat. 
Terävät kulmat saattavat vahingoittaa langanohjainta ja ohjausputkea. 

Tarkista, ettei lanka löysty!
3. Työnnä lanka langanohjausputken läpi syöttöpyörille. Älä vapauta syöttöpyö-

rien painetta.
4. Käytä langansäädintä syöttääksesi langan pistooliin. Voit syöttää langan pis-

tooliin myös painamalla pistoolin painiketta ja työntämällä lankaa kevyesti, 
kunnes se automaattisesti juoksee syöttöpyörän läpi pistooliin. Huom! Tarkista, 
että lanka juoksee urassa molemmilla syöttöpyörillä!

5. Säädä langansyöttökelan paine säätöruuvilla. Paineen voimakkuus syöttöpyö-
rällä on sopiva, kun lankaa voi kevyesti hidastaa sormin sen tullessa syötönoh-
jaimesta syöttöpyörien kuitenkaan luistamatta. Huom! Jos paine on liian kova, 
hitsauslanka venyy ja sen pinnoite saattaa heiketä. Syöttöpyörät kuluvat nope-
ammin ja kitka kasvaa.

6. Säädä syöttöpyörän jarrutusvoima kääntämällä säätöruuvia lukitussalvan kes-
keltä ruuvimeisselillä. Huom! Välttääksesi rasittamasta syöttöpyörän mootto-
ria, älä kiristä liikaa.
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2.7. Suojakaasu
Käsittele kaasupulloa varovasti. Pullon tai pulloventtiilin vioiuttuminen saattaa 
aiheuttaa turvallisuusriskin!

Ruostumattoman teräksen hitsaukseen käytetään yleensä kaasuseoksia. Tarkista, että 
kaasunvirtaussäädin on kaasutyypille sopiva. Kaasun virtausnopeus säädetään työssä 
käytettävän hitsausvirran voimakkuuden mukaan. Sopiva virtaus on yleensä 8 – 10 l/min. 
Jos virtaus ei ole sopiva, hitsaussaumasta tulee huokoinen. Kemppi-jälleenmyyjäsi 
neuvoo kaasun ja varusteiden valinnassa.

2.7.1. Kaasupullon asennus
Kiinnitä kaasupullo aina tukevasti pystyasentoon sitä varten tehtyyn seinäte-
lineeseen tai pullokärryyn. Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen.

Kaasunvirtasäätimen osat

A Pulloventtiili
B Paineensäätöruuvi
C Liitosmutteri
D Letkukara
E Vaippamutteri
F Pullopainemittari
G Letkupainemittari

Seuraavat yleisohjeet soveltuvat useimpien säätimien asentamiseen:
1. Siirry sivuun ja poista mahdolliset roskat pulloventtiilistä (A) ennen asennusta 

avaamalla venttiili hetkeksi.
2. Kierrä paineensäätöruuvia (B), kunnes jousipainetta ei tunnu. 
3. Jos säätimessä on neulaventtiili, sulje se.
4. Liitä säädin pulloventtiiliin ja kiristä liitosmutteri (C) kiintoavaimella.
5. Asenna säätimen letkukara (D) vaippamuttereineen (E) kaasuletkun sisälle. 

Varmista liitos letkukiristimellä.
6. Liitä letku säätimeen ja langansyöttöyksikköön. Katso 2.5.2. Pääkohdat langan-

syöttömekanismista. Kiristä vaippamutteri.
7. Avaa pulloventtiili hitaasti. Painemittari (F) osoittaa pullopaineen.
 Huom! Älä koskaan käytä pulloa aivan tyhjäksi. Toimita pullo täytettäväksi, 

kun pullopaine on vähintään 2 bar.
8. Jos säätimessä on neulaventtiili, avaa se.
9. Kierrä säätöruuvia (B) kiinni, kunnes letkupainemittari (G) osoittaa haluttua 

virtausmäärää (tai painetta). Virtausmäärää säädettäessä koneen on oltava toi-
minnassa ja samanaikaisesti on painettava pistoolin kytkintä.

Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen. Jos kone jää pitemmäksi aikaa seiso-
maan, on hyvä kiertää myös paineensäätöruuvi auki.
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3. KÄYTTÖ

Hitsaaminen palo- ja räjähdysvaarallisissa kohteissa on kielletty!

3.1. Hitsausprosessit

3.1.1. MIG/MAG -hitsaus
MIG/MAG-hitsauksessa hitsauslanka syöttyy hitsausputkea pitkin hitsauspistoolista 
hitsaussaumaan. Hitsausvirran suuruus ja langansyöttönopeus valitaan hitsattavan mate-
riaalin ominaisuuksien mukaan. Arvot valitaan ja säädetään erillisellä potentiometrillä.

3.1.2. Synerginen MIG/MAG -hitsaus tai 1-MIG
Langansyöttönopeus määrittelee synergisessä MIG/MAG -hitsauksessa kaikki hitsauk-
sen tarvitsemat parametrit. Tämä tarkoittaa, että synergisen hitsauksen teho voidaan 
säätää käyttämällä yhtä potentiometriä. Hitsauksen alussa valitaan hitsauslangalle ja 
kaasulle sopiva hitsausohjelma.

3.1.3. Synerginen pulssi-MIG-hitsaus 
Synergisessä pulssi-MIG -hitsauksessa hitsausvirta on pulssitettua, jotta saadaan aikaan 
hallittu ja roiskeeton valokaari. Pulssi-MIG:n tehonsäätö tapahtuu yhdellä potentiomet-
rillä. Aluksi valitaan lisäaineelle ja suojakaasulle sopiva hitsausohjelma. Langansyöttö-
nopeutta säädettäessä kaikki pulssi-MIG:n parametrit muuttuvat automaattisesti.

3.2. Erityistoimintoja

3.2.1. Kaksitoiminen TIG-kipinäsytytys 
Kaasu alkaa virrata ja lanka syöttyä, kun painat polttimen kytkintä ja lakkaavat vapaut-
taessasi kytkimen.

3.2.2. Nelitoiminen TIG-kipinäsytytys
Kaasuvirtaus alkaa, kun painat polttimen kytkintä. Vapauttaessasi kytkimen langan-
syöttö ja hitsaus alkavat. Uudelleen painaessasi polttimen kytkintä langansyöttö loppuu 
ja vapauttaessasi kytkimen kaasun virtaus loppuu.

3.3. Käyttötoimintoja
Katso myös 2.4. Asennus ja osat.

3.3.1. Langansyöttölaite ja toimintopaneelit
Ennen hitsauksen aloittamista hitsauskohteen mukaiset hitsausarvot valitaan toiminto-
paneelista. Katso 3.1. Hitsausprosessit. Tarvittaessa arvot voidaan säätää toimintopanee-
lista. ML-paneelin perustoiminnot on esitetty seuraavalla sivulla.
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1

0

Pääkytkin
Asennossa 1 laite on valmis hitsaukseen. Asennossa 0 koneessa 
ei ole virtaa eivätkä virtalähde ja langansyöttömoottori käynnisty. 
MIG/MAG-hitsauksessa langanohjaimen kytkin toimii.

Hitsausprosessin valintakytkin
Puikkohitsaus portaattomalla hitsausvirran ohjauksella
MIG 2T kytkinlogiikka (normaali toiminto)
MIG 4T kytkinlogiikka (pitokytkin)

MIG-hitsauksen valintakytkin
PulssiMIG
Synerginen MIG (1-MIG)
Normaali MIG

Ohjaustilan valintakytkin
Lähisäätö
Kaukosäätö

Langansyöttönopeuden ja virran säätö
MIG/MAG-hitsaus: langansyöttönopeuden lähiohjaus 
Puikkohitsaus: hitsausvirran säätö.

ML-toimintopaneeli
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wire

Jänniteasetus 
MIG/MAG: jännitteen lähisäätö
Puikkohitsaus: ei toimenpiteitä

Hitsauslangan ja sen halkaisijan valinta
Hitsauslangan valinta
Hitsauslangan halkaisijan valinta
Laite valitsee hitsauskäyrän näiden valintojen perusteella.

Kaapelin pituuden säätö
Tämä toiminto kompensoi kaapelien välikaapelien ja polttimen jännitehäviöt. Häviöiden 
kompensointi tehdään seuraavasti:
Jos pitkiä välikaapeleita ei ole, pane säädin asentoon 0.
Jos 0-asetus ei toimi halutulla tavalla (esim. pitkiä välikaapeleita käytettäessä), tarkista 
seuraavat säädöt:

1. Valitse kaarenpituudeksi = CAL, mikä vastaa normaalia pituutta.
2. Hitsaa halutulla teholla.
3. Säädä sopiva kaarenpituus kompensointipotentiometrillä.
4. Tarkista kaarenpituuden säätöalue säätöpotentiometrin avulla säätämällä 

pituudeksi -9...0...9.
5. Toista säädöt tarpeen mukaan.

Kaapelihäviöt kompensoidaan vain kerran välikaapeli- ja MIG-hitsauspistooliyhdistel-
mälle. Kompensointi joudutaan tekemään uudelleen, jos välikaapelin ja polttimen pituus 
oleellisesti muuttuu.

Hitsausdynamiikan säätö
MIG- ja puikkohitsauksen asetukset säädetään samalla potentiometrillä. 
Säädettäessä dynamiikkaa jännitenäytössä (V) näkyy dynamiikan suhteellinen 
arvo -9...0...9. Dynamiikan säätöarvo näkyy n. 3 sekunnin ajan säädön jälkeen.
MIG/MAG-hitsauksen asetuksen säätö
MIG/MAG-hitsauksen säädöllä vaikutat valokaaren vakauteen ja roiskeiden määrään.
Tällä säädöllä optimoit hitsaustuloksen käyttämilläsi langoilla ja suojakaasujen seok-
silla.

-9...-1 Pehmeämpi valokaari, minimoi roiskeet
0 Suositeltava perusasetus kaikille langoille
1...9 Karheampi valokaari, maksimoi valokaaren vakauden lyhytkaarihitsauksessa ja
  hitsattaessa terästä 100 % CO2 suojakaasulla (asetukset 7...9).
Synergisen MIG-hitsausasetusten säädöt
Synergisessä MIG-hitsauksessa hitsausasetusten säädöt optimoidaan käyttämäsi lanka-
tyypin mukaan. Tällä säädöllä vaikutat valokaaren vakauteen ja roiskeiden määrään.
-9...-1 Pehmeämpi valokaari. Kohde: minimoi roiskeet
0 Suositeltava perusasetus
1...9 Karheampi valokaari. Kohde: mm. maksimoi vakauden valokaaren lyhyissä 
virtapiireissä.
Huom! Karheuden säätöalue -9...0...9  1-MIG -hitsauksessa riippuu lisäaine- ja materi-
aalivalinnosta ja on erilainen kuin normaalissa MIG/MAG-hitsauksessa.
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PulssiMIG:n valokaaren muoto
Dynamiikan säätö synergisellä pulssiMIG:llä vaikuttaa valokaaren muotoon.
-9...-1 Leveämpi valokaari. Soveltuu päittäissaumoihin.
0 Suositeltava perusasetus.
1...9 Kapeampi, paremmin suuntautuva kaari. Soveltuu ohuiden materiaalien piena-
 saumoihin.
Dynamiikan säätö puikkohitsauksessa
Puikkohitsauksessa voit vaikuttaa valokaaren käyttäytymiseen:
Kun valokaari on karheampi, liekki ja samalla roiskeet lisääntyvät.
-9...-1 Pehmeämpi valokaari, vähemmän roiskeita, sopii hitsattaessa puikon virta-
 alueen yläpäässä.
0 Normaaliasetus kaikille puikoille.
1...9 Karhea valokaari. Sopii selluloosapuikoille (9) ja ohuille ruostumattomille 
 puikoille hitsattaessa puikon virta-alueen alapäässä.
Suojakaasun virtauksen säätäminen
Suojakaasun virtausta säädellään virtaussäätimellä 5....25 l/min. Näyttö on kalibroitu 
Ar CO2 kaasuseokselle (75% Ar, 25% CO2). Muilla kaasuille mittarin virhemarginaali 
jää ±10% verrattuna todelliseen virtaukseen. Tämä saavutetaan vain, jos kulman poik-
keama on alle 15° pystysuorasta. Säädä mittari aina laitteen ollessa pystysuorassa. Kaa-
suvirtaus näkyy uimurin keskellä.

3.4. Hitsausasetusten valinta ja säätö
Katso 3.3. Käyttötoiminnot

3.4.1. MIG/MAG -hitsaus
1. Valitse menetelmän valintakytkimestä MIG 2T tai MIG 4T.
2. Valitse SYNERGIC toimintatavan valintakytkimestä asento MIG.
3. Valitse säätötapa: lähisäätö, kaukosäätö tai pistoolisäätö.
4. Säädä halutut langasyöttönopeuden ja jännitteen asetusarvot. Arvot näkyvät 

näytöissä.
5. Aseta hitsausdynamiikka = 0 tai haluttuun asentoon.
6. Hitsaa ja säädä langasyöttönopeutta ja jännitettä tarvittaessa.

3.4.2. Synerginen MIG/MAG -hitsaus (1-MIG)
1. Valitse menetelmän valintakytkimestä MIG 2T tai MIG 4T.
2. Valitse SYNERGIC-toimintatavan valintakytkimestä asento 1-MIG .
3. Aseta materiaali- ja halkaisijavalintakytkimet käyttämääsi lisäainelankaa vas-

taavasti.
4. Valitse säätötapa: lähisäätö, kaukosäätö tai pistoolisäätö.
5. Säädä haluttu teho potentiometristä ja valokaaren pituus potentiometristä. 

Arvot näkyvät näytöissä.
6. Aseta hitsausdynamiikka = 0 tai haluttuun asentoon.
7. Hitsaa ja säädä hitsaustehoa ja valokaaren pituutta tarvittaessa.

3.4.3. Synerginen pulssi-MIG -hitsaus
1. Valitse menetelmän valintakytkimestä MIG 2T tai MIG 4T.
2. Valitse SYNERGIC toimintatavan valintakytkimestä asento.
3. Aseta materiaali- ja halkaisijavalintakytkimet käyttämääsi lisäainelankaa vas-

taavasti.
4. Valitse säätötapa: lähisäätö, kaukosäätö tai pistoolisäätö.
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5. Säädä haluttu teho potentiometristä ja valokaaren pituus potentiometristä. 
Arvot näkyvät näytöissä.

6. Aseta hitsausdynamiikka = 0 tai haluttuun asentoon.
7. Hitsaa ja säädä hitsaustehoa ja valokaaren pituutta tarvittaessa.

3.4.4. Puikkohitsaus
1. Valitse menetelmän valintakytkimestä puikkohitsaus.
2. Valitse säätötapa: lähisäätö, kaukosäätö tai pistoolisäätö.
3. Säädä haluttu puikkovirta. Arvo näkyvät näytöissä.
4. Aseta hitsausdynamiikka = 0 tai haluttuun asentoon.
5. Hitsaa ja säädä puikkohitsausvirtaa tarvittaessa.

3.5. Säilytys
Laite säilytetään puhtaassa ja kuivassa tilassa. Suojaa laite sateelta ja suoralta auringon-
paisteelta paikoissa, joissa lämpötila kohoaa yli +25 °C. Tarkista, että laitteen ympärillä 
on vapaata tilaa ilmankierrolle. 

3.6. Hitsaus
Hitsaushuurut ovat vahingollisia. Varmista riittävä tuuletus hitsauksen aikana!
Älä koskaan katso valokaarta ilman asiallista hitsaukseen suunniteltua kasvo-
maskia! Suojaa itsesi ja ympäristösi valokaarelta ja roiskeilta!

3.6.1. Hitsauksen napaisuuden valinta
Voit vaihtaa juotelankahitsauksen napoja vaihtamalla hitsaus- ja paluuvirtakaapeleiden 
liitoksia.

3.6.2. Maadoitus
Mikäli mahdollista, kiinnitä aina paluuvirtakaapelin maadoitin suoraan kohteeseen. 

1. Puhdista kontaktin pinta maalista ja ruosteesta.
2. Kiinnitä maadoitin hyvin mahdollisimman suurelle kontaktipinnalle.
3. Tarkista maadoittimen tukeva kiinnitys.

3.6.3. Hitsaaminen
Katso myös 3.4. Hitsausasetusten valinta. Huom! On suositeltavaa testihitsata ennen 
varsinaisen työkappaleen hitsausta.
Hitsaaminen voidaan aloittaa tarpeellisten valintojen ja säätöjen jälkeen. Hitsaaminen 
aloitetaan hitsauslangan koskettaessa työtä ja pistoolin painiketta painettaessa. Valokaari 
sytyttää, suojakaasu alkaa virrata ja langansyöttöjärjestelmä syöttää hitsauslankaa. Tar-
vittaessa säädä langansyöttöä ja jännitettä, tai synergisessä hitsauksessa hitsausvirtaa. 
Säädä uudelleen kunnes löydät sopivat säädöt.
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4. HUOLTO
Varo verkkojännitettä käsitellessäsi sähkökaapeleita!

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

4.1. Päivittäinen huolto
Seuraavat huoltotoimet tulisi tehdä päivittäin:

 Puhdista ohjausputki ja tarkista kosketinkärki. Vaihda vioittuneet osat.
 Tarkista sähkö- ja hitsauskaapelit aina ennen käyttöä. Vaihda vioittuneet kaape-

lit.

4.2. Määräaikaishuolto

4.2.1. Puolivuosittainen huolto
Seuraavat huoltotoimet pitäisi suorittaa vähintään puolivuosittain:

 Tarkista syöttöpyörän urien kuluneisuus. Vaihda kuluneet osat. Kohtuuton urien 
kuluminen aiheuttaa ongelmia langan syöttymisessä.

 Tarkista langanohjausputken kuluneisuus. Vaihda kuluneet osat.
 Tarkista, että lankalinja on suora. Langanohjausputki pistoolissa pitäisi asettaa 

niin lähelle syöttökeloja kuin mahdollista koskettamatta niitä. Tarkista myös, 
että lanka on suorassa linjassa ohjaimen lopusta syöttökelan uriin.

 Tarkista syöttökelan kireys. Säädä tarvittaessa.
 Tarkista sähköliitokset. Kiristä tarvittaessa ja puhdista hapettuneet pinnat.
 Tarkista laitteen kotelo ja virtalähteen suojus. Suojus voidaan puhdistaa pai-

neilmalla tai tarvittaessa pestä.

4.2.2. Huoltosopimus
KEMPPI-huoltopisteet suorittavat määräaikaishuoltoja asiakkaille tehdyillä erillisillä 
palvelusopimuksilla. Huollossa puhdistetaan, tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan kaikki 
laitteen osat. Laitteen toiminta myös testataan.

4.3. Tilausnumerot
DERPROMIG 200 ML langansyöttölaite 6231520ML
Hitsauspistooli PΜΤ 30 6253013
Hitsauspistooli PΜΤ 30 6253013
Hitsauspistooli PΜΤ 30 6253013
Hitsauspistooli PΜΤ 30 6253013
Hitsauspistooli PΜΤ 30 6253013
Hitsauspistooli PΜΤ 30 6253013
Kauko-ohjattu laite R 20 6185419

Osia langansyöttöön katso 2.6. Hitsauslankamateriaalit ja välineet.
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4.4. Vianetsintä
Laite ei saa virtaa.

 Tarkista pääsulakkeet, vaihda palaneet sulakkeet.
 Tarkista verkkokaapelit ja liittimet, vaihda vioittuneet osat.

Laite hitsaa huonosti. 
 Tarkista hitsausasetukset ja säädä tarvittaessa. Katso 3. Toiminta.
 Tarkista maadoitusjohdon asianmukainen kiinnitys ja kunto. Vaihda paikkaa, 

vaihda vioittuneet osat. Katso 3.5. Hitsaus ja 4. Huolto. 
 Tarkista hitsausvirtakaapeli ja liitin. Kiristä liitos ja vaihda vioittuneet osat.
 Tarkista syöttöpyörän kuluneet osat. Puhdista ja vaihda vioittuneet osat. Katso 

4. Huolto.
 Tarkista pääsulakkeet, vaihda palaneet sulakkeet.

Langansyöttö ei toimi asianmukaisesti.
Langansyötön paine on liian korkea tai syöttöpyörät ovat kuluneet. 

 Tarkista langansyötön linja. Tarvittaessa säädä langansyötön painetta. Vaihda 
kuluneet syöttöpyörät. Katso 2.9. Hitsauslankamateriaalit ja välineet sekä 
4. Huolto.

Langan syöttö loppuu.
Langansyötön paine on liian korkea tai matala.

 Tarkista langansyötön säätöruuvi, syöttöpyörät, säätöalusta ja vaihderatas. 
Katso 2.4.3. Langansyöttölaitteen osat ja 2.8. Hitsauslankamateriaalit ja väli-
neet.

Virtalähteen ylikuumenemisen merkkivalo palaa.
Virtalähde on kuumentunut liikaa. Katso 3.2. Merkkivalot ja toimintapaneeli.

 Tarkista, että laitteen takana on riittävästi tilaa ilmanvaihdolle.
Ota yhteyttä lähimpään Kemppi-palvelupisteeseen saadaksesi lisää neuvoja ja apua. Jos 
vikailmoitus tulee toimintapaneelin näyttöön, huomioi myös vikakoodi (Err+numero).

4.4.1. Vikakoodit
PROMIG laite tarkistaa joka aloituksella, mikäli laitteessa on virhetila; havaittuaan vir-
hetilan, kyseinen tila näkyy Err-tekstinä (langansyöttö) näyttöpaneelissa.

Virhekoodit ovat mm. seuraavia:
Err 1: PROMIG:stä on siirrytty puikkohitsaukselle, vaikka virtalähteen paneelista on 

jo valittu puikkohitsaus.

Err 2: Pistoolin start-kytkintä painetaan, kun tiedonsiirto PROMIG:n ja PRO:n välillä 
on katkennut (ohjauskaapeli- tai liitosvika) tai pistoolikytkintä painetaan, kun 
virtalähteen ohjauspaneelista on valittu puikkohitsaus.

Err 4: Pistoolin start-kytkintä painetaan, kun pistoolin jäähdytystavan valintakytkin 
S12 on neste-asennossa ja PROCOOL-jäähdytyslaite on unohdettu laittaa 
päälle tai unohdettu kytkeä laitteistoon.
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Err 5: PROCOOL-jäähdytyslaite on keskeyttänyt hitsauksen. Syynä voi olla syöt-
töjännitteen katkeaminen PROCOOL:lta, nesteenkierron paine ei nouse tai 
jäähdytysnesteen lämpötila on noussut liikaa. 

Err 6:  Langansyöttölaite on katkaissut hitsauksen PROMIG:n ilma-/nestejäähdyttei-
sen pistoolin valintakytkimen S12 neste-asennossa, koska tietoliikenneyhteys 
jäähdytyslaitteeseen on katkennut (välikaapeli- tai liitosvika).

Err 7: PROMIG:n ilma-/nestejäähdytteisen pistoolin valintakytkin S12 on ilma-asen-
nossa, PROCOOL on päällä ja pistoolin start-kytkintä painetaan. Toiminnon 
tarkoituksena on estää nestejäähdytteisen pistoolin tuhoutuminen, jos ilma-
/nestejäähdytyksen valintakytkin S12 on väärässä asennossa.

Err 8:  Nestejäähdytteinen PMT- tai WS-pistooli on lämmennyt liikaa.

Err 9:  Langansyöttömoottorin ylikuormitus, joka voi johtua esim. tukkeutuneesta pis-
toolin langanjohtimesta tai liian jyrkillä mutkilla olevasta pistoolin kaapelista.

Err 10: PRO-virtalähteen lämpösuojan toimiminen on pysäyttänyt hitsauksen.

Err 11: PMT- tai WS-pistoolia yritetään käyttää, kun niiden käyttö on estetty 5. jump-
peritoiminnolla.

Err 12: Hitsaus pysäytetty, koska ns. ovikytkin tai kaasuvahti on toiminut (toiminnot 
vaativat lisäasennuksia standardilaitteeseen).

Poista vikakoodit seuraavasti:

Vikakoodi Err 1 poistuu, kun PROMIG-langansyöttöjärjestelmä on säädetty MIG-asen-
toon.

Vikakoodien Err 2 - 4 vilkkuminen päättyy automaattisesti 5 sekunnissa, ellei Tiggeriä 
paineta pohjaan. Poista vika ennen uutta aloitusta.

Vikakoodien Err 5 - 12 vilkkuminen loppuu aloittaessasi uudelleen, jos virhekoodin syy 
on poistettu.
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5. TEKNISET TIEDOT
5.1. Tekniset tiedot
Promig 200 ML 
Käyttöjännite (suojajännite)  50 VDC
Nimellisteho  100 W
Kuormitettavuus 60% ED 460 A
(nimellisarvo) 100% ED 355 A
Toimintaperiaate  4-syöttöpyörä
Syöttöpyörän halkaisija  32 mm
Langansyöttönopeus  0 ... 18 m/min
Hitsauslangat Ø Fe, SS 0,6 ... 1,6
  Ø Täytelanka 0,8 ... 1,6
Lankakela max. paino 5 kg
 max. halkaisija 200 mm
Pistooliliitin  Euro
Paino  13 kg
Äärimitat: pituus 500 mm
 leveys 230 mm
 korkeus 315 mm
Toimintalämpötila-alue  -20 … +40 oC
Varastointilämpötila-alue  -40 … +60 oC
Kotelointiluokka  IP 23 C

Laite täyttää CE-merkkivaatimukset.
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