Yleinenkdyttoturvallisuus

SUOMI

tuotaa meltn, huuruiafir W-sateiya, joifta suoPlasmaleikkaus
jautrminennatii erikclistoimenpiteita,
iofta keyttajanturvallisuus
on maMollisimmanhyrd-

KEMPOCUT4OOVIRTALAHDE
Ui6ntijinnite

380V
63Alidas
20KVA

3-,50 Hz

Paasdake
Max.liitAntAteho
Leik*austehoalue

matalal30V/35A
korkea140V/ 115A

Kayttdsuhde

lm%

Tehokenoin

0,7

Tr,hiAkAvntiidnnite

250VDC

Kaasunesivirtausaika

1s
5s
max.10bar

Kaasunjdlkivirtausaika
Kaasunliitantapaine

ffi::rffri:"*
Limpoluokka

t

pitr.rus
le\€ys
kofteus

- 15...+40 cC
- 5...+ zl0 oC

lP tt

mahdollistamanalhaisen
Kempocut400:n rresijSdhdytyksen
kaasunvirtauksenansiosta kaasuja ia huuruja syntyf merkittavdsti vdhemmankuin iknajaaMytteisilli plasmaleikkausjirjestelmilla
Sopiviahengitysstojaimhon kuitenkinlciyt-etlav'a,
.iottakayftaja
ja hinen latbiq41dessianoleskelevathenkilOteivdtaftistumy'saattaa
kaasuilteja huuuille,joita phsmaleikkauksessa
iqyllisitle
synt)4i.
Kloorattujahiili\,etyiasisafta€t ffnottimetfnjoavat plagmqvalosynnyttienfosgeenikaasujaTdllaisia liukaarenUV-sdteilyssd
ottlmiaei pidti l€yttrn phsrnaleikatAvissakappaleissa.Ndiden
liuottimienja muidenras\anpoi$oontarkoitettujenaineidenvarastosaili6ton sijoitettavariittivdn kauastytckohteesta.
suurehkojamaaMetallit,jotkaon paAvstettytaiiotka siga,ftavat
riii lvijvi, kadmiurnia,
sinkki6,elohopeaaja berylliumia,tuotta\at
plasm-aleikkauksessa
lisii
haitallisensrurh pitoisuuksiamyrlqyl
kaasuja.Riittdvdsti paikallispoistostaon htplehdittavatai keyttajal6 oh ottavahrydkqyttyraitisilmasuojainHUOM!Hitsausty6ssa Hytettavat savunimulaitteetei!6t takaa riittdvadsuojaa.lmun
alatapaMuttava seka tyOkappaleen
on plagnaleikkauksessa
riittdvdnpoisto/imamanvarmisfamiseksi.
eftAyldpuoleha
syntyy myrkyllisiakaasuja,ei saa
Metalleja,joicaleikatuaessa
tai ilplasmaleilGtaellei riittrvdst6 hergityksensuojauksesta
manraiMostaole huoleMittu.
aloitusa leikattavasta
Sefufteaina ennen plasmaleikkauksen
materiaalistasynq1rathaitallisetaineet.
AE koskaanty6skentelesulietussatilassa ilmanriittAvii tuuletuslatai raitisilmasuojainta.
annetbrjapaikallisiamdirdNoudatahergityksensuojaukse$a
yksia.

240 ko

Pottin

Kempoqn25T (kisinleikkaus)
Kmrnail

25MT

25T,25MTLEIKKAUSPOLTTIMET
120A

I
|

llma,Oz,Nz,Ar+He,Ar+He

Kaasunvirbus
Kaasunpaine

I

sbar

Vakio6ituudet

|

61 12120m

Leild<auskaasut

W-sdteily vahingoiuaasiknidja ihoa.SdteiPlasmaralokaaren
ldhelli valokaarta.Kiyttdjanja
lynraikurtuskasvaavoimakkaasf,i
Gyft6kohteenvalittomassaEheisyydessdolevien henkiloiden
ja suojaimia.Kunnolliset
ty6on kAytettdvisopiviasuojavaatteita
vaafteetseki hansikkaatja hattuovat tarpeenplasmaleikkauksen yhteydessa.Siknatja kasvot on suojattavatarkoitukseen
jolssaon
maaraystenmukaisilhsuojaimilla,
sopivilla,paikallisten
tyOhonsopivaUV-sateilyttisuojaavahsi. Sopivatummuuson
vaan
esim.DIN10- DIN11. Rikkiniisidsmjaimiaei saakdyttAd,
ne on ennentyonaloittamistakorjattavatai viaiMettavauusiin.
ympdrist6ntulee olla sellainen,ettd se ei heiLeikkauskohteen
jastaUV-sateilyiiymparis-toon.
ien UV-site ilyfti suoPalamattorn
jaavienverhojenasentaminenty6kohteenympdrilleon suositeltavaa.

Hengityksensuojaus

800 mm
370 mm
880 nrn

100% ED |

ehkiisy

F (155oC)

Paino

Krnrmitetbwus

Palovammoien

l5l/inin

KEMPOCUT
400on metallienplasmaleikkaukseen
tarkoitettuvirtalihde. Kempodut400on tarkoitettu
piiasial lisesti mekanisoituurleikkaukseenKem-

pocut2soR-kaukosaati
menkanssa

KEMPOCUT
4OOKAYTTOTURU\LLISUUS
LUE NAMA KAYT|OTURVALLISUUSOHJEET
ENNENKUIN
ALOITATTYOSKENTELYN
KONEELLA!
NOUDATATURVALLISUUTTA
JA XNTNOA KOSKEVIAOH.
JEITA!

Melu
Plasrnaleikkauksessa
syntyvamelu on yli 85 dBA. Kdytdaina
paikallisten
maareysten
mukaisiahpaksyttyjaja kunnossaolevia
kaytaessasikonettakuulonsuojaimia

rueuArnyrrOru_nvALlrsuusoHJEET
ovATYLETSLUoNkasittely
Leikkauspolttimen

TOIS|A IGYTm,^JANIU_LE_E
A|NA NOUDATTAAPATKALLISIA
KEMPPIEI VASTM MAH.
TYOTRVALLISUUSIVIMRAYKSIA
DOLLISISTA
VAHINKOTAPAUKSISTA
Phgnaleikkauson oikeinkeytettynatunrallinenja tehokaspoKuitenkinsiihen- kutenuseimpiin
sessimetallienleikkaukseen.
- liitt!4y\raaratekijoita.Nama \raaratekijat
teollisuusprosesseihin
on kuitenkinmaMollistapoistaa,kunhanne riittdvin h) /in tunnetaan.Seuraavissakappaleissa
on esitetyyleisimmdtvaaratekijatia se, mitenniilti voidaansuojautm.Kayttaianvastuullaon
huoleftia siia, etta kaikki henkibt, fixka kiyttivit konettaovat
rilttivin tryvinperillanaislaohjeista.Kaikkienkayttajienon \roitalGyttajantuleeolla perilva lukeanarnakayttotunrallisuusohjeet.
Kayttajanon huolehli paikallisisbty6tunrallisuusnddriyksist6dittavasiiti, ettei yrnparistolleaiheuduvaaraa.

AE koskaanvedi konettapotttimesta
Tarkastasaanmllisestipolttimenkunto.Korjaataivaihdavioiftuneetosat valinomiisti.
An Uyta viallistapoftinta

Paloturuallisuus
kipi@iPhsmaleikkauksessa
syntyviensulienrnetallipisaroiden,
den ja kuonanvuoksi on varauduttavatdipalon jaltai rijahdyksenrnaraha-

1945050

Kaikkitulenarkamater'raali
on siinettAviriittavankauastyoskentelykohdasta.Tyokohtee
n valittomassahheiswdessdon oltava
riittAvdnsuurikunnossaolevahwiksvttv samrirltinai muusamjota plasmald|kkau'std
mutusjarle$elmd,
suorittannhenkil6non
my6sosattavakiyfteiA.
Plagnaleikkausta
ei saasuorittaa,mikiliymparis-tOssa
on polyti
palaviakaasujatai polttonestehuuruja.
Ne aiheutiavrat
l6litt6rndn
rdjiMysvaaran.
Poistatarpeettornat
kaasupullot
tyoskentelyalueen
hhehe.
jdlkeen
jaahtya
Leikkauksen
riittiion tydkappaleenannettava
vdsti,ennensenkAsittelyd.
ja syHUOM!Kipindtvoivattunkeutmnd$mdtt6miinpaikkoihin
tyftaepabn vastatuntienkuluttua.

vtAt+tsTEN KAAPELETDEN
KAyrTL|TTOMANHENGENVAARAN!

NEN ATHEUTTAA
VA

Huotehdi
ainakaapebiden
moitteetoma$a
kunnosh.
Aa Uvta

vioittunuttakaqpeliavaan huolehdi sen vrAlittomastiivaifrOoG
uuteen.Kaapeleiiatulee kasitelldvarorasti.Niidenpaalleei saa
asettaater{videsineiti ja qiUgnrnekaanista
vahingbittt^rnista
on
\arottava.Ali koskaanye{a.kgnetta.k?apeliSa.
KEytaaina paikallistenmdirdystenmukaisiakaapeleita.

KAyrrAEssAsr
Ar-AxosxalNsEtsovEDEssA
xoner-

TA!
Konettaei saa kAyttdi markdnatai marissavaatteissa.MyOsei saa ollamdrld, kunkonettakAytetddn.
kAdntyoskentelyalusta

ON VERKKOKAAPELI
VIRTALAHDETTA
-HUO-LLETTAESSA
IRRO]TETTAVASAHKOVERKOSTA.
ALA KAYTAVIALLISTAKONETTA.
joiden tarkoituson suojata
Kempocut40O:ssaon suojapiir-ejd,
Ali koskaanlqytkenaitiisuojapiikiyttrijaeja konettavahingoiha.
tai ohitaniiti. Tarkastasiinrollise-stisuojarejapoistoiminnasta
piirientoimintaja tarvittaessatoimita kone huoltoon.Ald kayti
konetta,mikili jokin suojapiireistiei toimi!
Gaineil malaitteetja kaasupullot
AA Uytli konettaihan sivulevyjd.Koneenjdnnitteellisetosat
aiheuttaa
Noudatapaineilmalaitteide
n kdytostdannettujapaikallisiaohjeita ovat tilloin vailla suojaa,jollctinniidenkoskettaminen
My6skAinkoneen jiiihdWs ei tdlldin
vdfnomdnhengenvaaran.
ja miiiiriiyksiii.
Noudatakaasuntoimittajien
antamiaohjeitaja paikallisiamddrd- toimi riittevantehokkaasti.Kone ylikuumeneeja vaurioituu,jos
sitd kdytetddniknansiwleryji.
ja kaytdsta.
kaasujenja kaasupullojen
kAsiftelystd
Oksia
KORJAUSON JAKONEENKAIKKIENSAHKOI.AITTEIDEN
TETTAVAAMMATITAITOTSELLEHUOLTOKORJMMOLLE,
Paineensiitimet
JA LU.
JOLLAON TYOHONTARVITTAVAASIANTUNTEMUS
AIA nnsvaA PAINEENSAATUT,TIA
TAtMUITAKAASULAIT. VAT.
TEISTONOSIA!
Kaikkien plasmaleikkauksessa
kdytettivien paineensiitim'en
on oftavapaikallisten
maeraystenmukaisiaja kunnossa.
Paineensiitimidsaa kiyftaa vain niilletarkoitettujenkaasujen
kanssa.
Ata brjaa paineens6itimii itse, \aan toimitane-\fialtuutettuun
huoftopisteeseen
korjattaviksi
tarpeen\raatiessa.AE kaytepaijoka vuotaajonka sdat6ry6mii,taijoka on vahinneensdddintd,
goittunutKoneeneteen ja taakse on jitett6vd riittdvi viapaatila jaahdytysilmankierronwoksi.
Kaasupullot
Ulkotiloissaon kiytettivi koneen p€iellakayttoolosuhteitavasAH kiyta vuotavaakaasupulloa.
Kaasuputton
on ainaohavapys- taavaalisdsuojaa.VarmistajaAMytysilmanesteetdnkierto.
ja tuettunaniin,etteiole vaaraasenkaaturnisesia.
tyasennossa
KKAUS.JA HIOMAKIPINASUIHKUN SUUN.
Kaasupulloaei saa siirtAi ellei venttiilinsuojakupuole paikal- VAROPOLTTOLEI
KONEESEEN.
ja toimittajienkAyttoohjeita. TAUTUMISTA
laan. Noudatakaasunvalmistajien
Kaasupullonventtiilii ei saa voidella.Kaasupulloon
ei saa kohalistaa valokaartaeikd iskuja.Kaasupulloaei saa k6ytt66eiki
kaasupullon
venttiilii ei saa
-iilyttaa kuumassa.Kiinnijuuttunutta
liittflminen
yritteaavataVdkalujenavulla.Mikalircrnriilion juuttunutkiinni, Sflhkoverkkoon
laheti kaasupullotakaisintoimittajalle.
ASENNUKSEN
JA SEN PISTOTUL_PAN
Nou- VERKKOKAAPELIN
Kdytdaina paikallisten
maeraystenmukaisiakaasuletkuja.
SAA
SEKA KONEENSISAISETKYTKENT$TUUTOKSET
paikallisia
kaasupullojen
kaytosta
annettuja
miidrayksid.
^data
VAINASIANOMAISEEN
TYOHONOIKEUTETTU
SUORITTAA
vapaasti. SAHKoUIKETAI .ASENTAJA"
lfUOfvf f Happeaei saamilloinkaanp66stdivirtaamaan
Vapaastivirtaavahappivoi imeytydesimerkiksi
in,jotka Verkkokaapelin
vaatteisi
asennustavartenon koneenkansilevyirroitettatiilldinsytt)/at pienestdkin
kipinastarEijriMyksenomaisesti.
rna.Kaapelitr.pdaankoneeseentakaseinassaobvan ldpivientiLiitdntdkaapelin
renkaan kautta ja lukitaan \redonpoistajalla.
vaihejohima kytketAAnliittimiinL1, L2 ja L3. Suojaqaajohdin,
Sihkoiskut
viriftiin kehaMhred,lqytketddnmaadoitusruuviin@ .(Katso
kwa siwllaO.
KEMPOCUT
4fl}:N WHJAKAYNTUANNFEUZO
> 1OO
V DC!
ja niidenkynsialuslaattoHuolehd
i kansileqynrnaadoitusruwien
|en kiinnittimisestapaikoilleenkansilelyi akai sin asennettaesPOLTINTA HUOLLETTAESSAON KONEEN PAAKYTKIN sa.
O.
arltA KAANNETTAVAAS_ENTOON
vastaavatsulakkei400:n 100 %:n kuormitusarvoja
ALA KOSKAAN_WQNNAPOLTTTMEEN
_KUULUMATTOMTAKempocut
kokoselvidvdtoheisestataulukosta
denja verkkokaapelin
ESINEITA
TAt KATTASIPOLTTTMEN
SISAAN.
PC}LTTIMEN
JANNITTEELLISTEN
OSIENKOSKETTAMINEN
v
Liitintajannite
380
VOI AIHEUTTAAVAL| TOMANHENGENVAARAN!
|
(hklas)
A
63
Sulake
I
Kempocut4OO:nsuurityhjakayntijannite
on tarpeenplasnakaaren sytyttamiseksi.
Myds leikkausjannite
on suurempikuin hitmm2
4x10
Liitintikaapefi
|
sauslaitteissa. Taman u.pksi hitetta kiytettdessi tai
hrrcllettaessaon noudatettavararovaisuutta
N-TELYS-S
A oN AINA No UDATETTAVAPAIs AIL|oryO S-K-E
KALLISIAMAARAYKSIA
Plasmaleikkausta
ei saa suorittaatyhjissdsdilioissd,jotka ovat
myrkyllisia
tai helpostiriijiifrtiiviiiaineita.Tdllaisetsiisiseftaneet
puhdistetLava
lioton huolellisesti
ennenniidenleikkaamista.

KAYTTOONOTTO

Sijoitus
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xArrrdsAAr ruer .lnxArrro

TOiminta

ftatsorqos kr-vasiwlh 2)

- Uiti paluwirtakaapeli
koneenetuseinassa
obvaan tiittimeen

suoraan
X4. Kiinnitimaadoituspuristin
tydkappaleeseen,
puhdistakinnityskohta
maalis'taruosteeslaja liasta.
po p
NoN o LrAVA
.p.A!-l/.vJl
BLryAp FLIN IKKI INrA-ALA
VAHINTAAN16 mm .

Leikkaus
llmaleikkaus
Liita paireilma(liitdntipainemax. 10 bar)virtal6hteenpaineenja sdaddtyopaine5 bariin.
alennusventtiiliin

Kaasuleikkaus

- -Kytkekaukosdddin
koneenliittimeenX5.
- Kiinnd paakyt\il S1 asentoonl. Merkkilamppu
Hl syny7,
grnppu ja puhallinkaynnistyvat.
-Tarkista kaasunvirtaus
ja -painekaasutestilqnkimen
53 avulla
-Valitse tehoalue(35 A, 70 A tai 115 A) etulevynlrytkimestd

s2.

KAASUeUL_L9A
Er sM lrrrrnA suoRMN vTRTALAHTEEN -Aseta poftinvalmiiksikosketus-tai etaisyysleikkausta
varten.
pulloonliiMEEN.Liitdntdpaine
on alennenava
PAINEENSAATI
Paina kaukosidtimen Start-painiketta.
- Pilottikaarisyttyy. Mikali bikkausta ei aloiteta n. 2 s kuluessa
tetylHpaineensaetimelE
max.10 bariin
paineenalennuwenttiililla.
Sdadatyopaine5 bariinvirtaldhteen
starttikytkimen painamisesta, pilonikaari sammuu polttimen

Kaaswirtauksenkokeilu
tarkista kaasdestilqdkimelli 53 kaasunvirtausja huuhdo kaasuvaihdettaessa. Kaasunvirtauksentu(}jE'[1
Fikkauskaasua

Kosketusleikkaus
IETA UITrcNUSTAPAAEI SAA KAYTIAA KORKEILLA(>70
JEIKKAUSTEHoALUEILLA.
rEftkaussutrtintakuljetetaantyokappaletta\rasten.Leikkausilapaasuositellaan
4 mm saakka.
ohutlevyille
tuhoutua,miHUOM! Kosketusle
ikkauksessavoi leikkaussuutin
vastenleikkaustaaloitettaessa.
kdli sen reikdon tyokappaletta
Pidd plasnakaarensyq ysvaiheessapoltintan. 2 mm etiiryyPolttimessaon aina kaytettavasuojakudella tyokappaleesta.
pua.

gsien sddstdmiseksi.
AH koskaan suuntaa pilottikaartaQi varsinaistaleikkauskaarta itseasitai muita henkiloiti kohti. Ali suuntaa pilottikaartatai
leikkauskaartatulenarkoja materiaalejatai konetta kohti.
-Aloita leikkaus.Leikkaustaaloitettaessatulee polttimenolla
hiukan ty6kappaleen ulkopuolella. Leikattaessa aukkoja, joiden aloitus tapahtuu tyokappaleen paafta,tulee tyokappaleeseen porata n. 8 mm reikd, josta leikkaus aloitetaan.
- Paina kaukosidtime n Stop-painiketta. Plasrnakaarisammuu,
kaasu/ilmavirtaa muutiamansekunnin leikkauksenlopettamisen jdlkeen.

ja elektrodinvaihto
Leikkauskaasun

ja leikkaukseen
Valitseniklattuelehrodi paineilmaleikkaukseen
kaasuilla.
hapellaja happiseosteisilla
inen elektroValitsemuillekiytettAville kaasuillekuparipdillyste
di.
stelmdhuole||ileikkauskaasua
huuhtele kaasujdrj,e
Vaihtaessasi
53 awlla.
sestikaasutestiMkimen
leikkauksessa
tarkoitettukayEtiisyysleikkaus
Kempocut400on mekanisoidussa
ja Kempocut250R
tettdvdksiKempocurt
25MTleikkauspotnimen
Pottintapidetdin muutamanmillimetrinpiiiissii tyokappaleesta kaukosditimenkanssa Kempoctrt25Mtn kultrtusosien
vaihto
leikkausluenawlla. Tdmd leikkaustapasopii suurillelevyrah- tapahtuusamallatavoinkuinKempocut25T:n.Kulutusosatovat
wuksille.
samat,muttapolttimenrunkoon muotoiltusiten,etti se on helposfikiinnitettivissdpotttimenpitimeen.

Leikkausnopeus

Kempocut250Rkaukosiitimen liitdnti ja toiminnat

UKSILI.A
LEIKKAUSNOPEUSERI LEVYVAHVU

- KytkeKempocut250R:nkaapetivirtaldhteen
etuseiaS,ssd
oleX5.
vaankaukos6Atoliittimeen
- Kddnni virlaldhteenldhi/kaukosddd6n
wlintalrytkin54 kauReadyJamppuqfttyy ja
KaukosdAtimen
kosaatoasentoon.
osoitta4etti virtalihdeon lqdkettykaukosiidolle.
HUOM!virbEhteenpiidlqftkimentulee talloinolh asennossa l.
- Tarkistaja tarvittaessa
huuhdokaasujdrjestelmikaukosddtilld
menGastest-kytkime
- aloitaleikkausStart-kytkimelld.
- lopetaleikkausStop-kytkimel
ld.
ohjausKempocut400:ntakaseinassion liitdntdleikkausvaunun
kaapelille.
pddlleai pois.Se on tarkoiInch-kytkinlqytkeeleikkausvaunun
ajamiseenoikeaankohtaanennenleikkatettu leikkausrraunun
uksenaloittamista.
Time-delay-siAd6lliasetetaanhaluttuvilveleikkauksen
aloituksenja leikkauwaununliikkeellehM6nv6tille.Viiveentulee olla
ehtinytalkaaennenleikkausniinsuuri,etti leikkausprosession
Viireenportaaton€it6alue on 0...2,5s.
\raununliikkeellelaht6d.
avullaohjataanmy6s leikkausvaunun
Start- ja Stop-lqytkimien
toimirfiaa.
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HUOLTO
Piivittiin
Tarkistaja vaihdatarvittaessasuutin,elektrodijaeristeholkki.
Tyhjennd paineensidthnenv€denerotinpainamallahsikwun
allaolevaapainikettakaasuMknanollessakytkettynd.
Tarkistajddhdytysnesteen
oikeamddri.
pftiiii lisiita,inoitakoneenverkHUOM!Mikalijaahdytysnestetta
kokaapelipistorasiasta,
inoita koneenkansija sivulevytja lisdd
tarvittavami6r6 jidhdytysnestettd.Laitainoitetutpellitja niiden
takaisinpaikoilleenennen
kynsialuslaattoineen
maadoitusruuvit
kgqeenverkkokaapelin
$rtkemistdtak3isinpi_storasiaan.
TULEE KAYTTAATISLATUN VE.
JAAHDYTYSNESTEENA
DENJA PUHTAANGLYKOLINSEOSTA.AUTOIHINTARKOIEI SM KAYTTAA!
TETTUJAJAAHDYI-YSNESTEITA

^Kulutusosat
vnuor,rr ENNENKULurusosrEN vAtHToA KAANNApAAKYTKINASENTOON
O.
Hryadnleikkaustulokseen
vaaditaanh! /akuntoinensuutin,eristeholkkijaelektrodi.Kulntusosien
rnaihto
suoritetaan
sivulla3 olekwan mukaan.Kaytii polttimessaainajoko polttimensue
lan
Uakupua tai leikkaustukea
HUOM!Kulntusosiavaihdettaessa
on aina lOysattiiviiensinkiisin potttimenpa?ilkioleva suojaennensuuttimeninotusta.Kun
pai-uudetosat on asetettupolttlmeen,kiristetdinsuutinensi_n
koilleenavaimellaja senjdlkeenkiristetddnsuojakAsin.NAISTA
N RIKOHJEISTAPOIKKEAMINENAIHEUTTAAERISTEHOLKI
KOUruMISEN!

25MT/ 6 m ........leikkauspoltin
6451514
Kempocut
l12m.......leikkauspoltin
Kempocrlt?jlMT
&51515
?llMT 120m. ....leikkauspoltin
Kempocut
M51516
kaukosdidin
..................
25OR..................
Kempocut
8151517
11MA............
ELEKTRODI,
KAASU
ELEKTRODI,
ERISTE........
ELEKTRODIN
suuTlN 1,1...............
suuTtN0,9...............
LEIKKAUSTUK|.................
SUoJAKUPU
YMPYRANLEIKKAUSLAITE
TK|RULLASTO..............
VARUSTELAATIKKO..........

5199002
........S199OO3
S199006
........
s199001
........
s199060
S29902s
5199064
S299OO8
5299027
S399OO3

TOIMINTAHAIRIOT
Ylikuormitus
ei pala,on
Jospumppuja puhallintoimivat,muttamerkkilamppu
ylikuormitussuoja
toiminut.
AnnakoneenliahqE, kunnesmerkkiKatso
lamppusytt!4f.Senjalkeenon konejilleen toimintavalmis.
myoskohta:'Suojajirjestelmdt'.

leikkauksessa
Hdirioitd

Plasmakaariei syty
- Tarkistaja tarvittaessa
vaihdasutrtin,elektrodijaeristeholkki.
-Tarkista kaasunpaine(p.o.5 baria)
-Tarkista kaasunvirtaus
(p.o.15 -25 l/min).LiiansuurivirtausMiirdaikaishuolto
mi6rd estii plasmakaaren
syttymisen.
Pilottikaariei ole stabiili
KoneenmdArdaikaishuollossa
se puhdistetaan,lrytkenndttarja
ja pistotulpankuntornarmistetaan
- Saadakaasunvirtaus
kastetaan,verkkokaapelin
oikeaksi.
ja toimirrtatarkistetaan
ja saadetaentestikoneensuoritusarvot
Leikkausjilki
ei
ole
hyv66
laittei0akayttaen.
-Tarkista kaasunpaine (p.o.5 baria)
VALTUUTEruTKEMPPI-HUOLTOPISTEET
TEKEVATMYOS
-Tarki$a, ettApolttimenkupuon sopivantiukalla.
MAARMIKAISHUOLTOJA.
- Vaihdasuutin,elektrodija eristeholkki.
- Tarkistamaadoituspuristimen
liitdnti. Puhdista kosketuskohta liastamaalistaja oksidimuodo*umista.
laatuunvaikuttaamyQsliianalhainenverkkojdnniLeikkausjdljen
te
IeiKkauksen
aikana.VERKKOJANNITTEEN
-MITTAUKSEN
ENNENLEIKKAUSPOLTTIMEN
VAIHTOAIRROITAKONEEN
vot suoFlrTAA vAtN ASIANoMATSEEN
ryoHoN orKEUVERKKOKAAPELI
PISTORAS
IASTA
TETTUSAHKOLIIKE
TAI -ASENTAJA.
koneenkansijaoikeanpuoleinen
sivulevy.Tdm6njdlkeen
]roita
jalkeentoimit!rydyttdvasti,
-inoita polttimenvesiletkujenja kaasuletkunliittimetja potnimen Mik6,likoneei ndidentoimenpiteiden
Kemppi-huohopisteeseen.
johdot(vain,irs koneeseenon liitettykisipoftin).Kierrd toimitase valtuutettuun
lqytkimen
koreen etulewssa obvan \@donpoistajan
kiristysholkkikokonaanaukija vedd leikkauspoltin
uloskoneesta.
ja kiinnitdvesiletaukostapaikoilleen
^Asenna uusi leikkauspoftin
sefa kaasuletkujh poktimenkytkimenjohdbt(faSpolttimesfut
vsa) mikoilleen.
varafta.MikdlivirtaKempocut400 on suojattuvirhetilanteiden
lukkiutuu,kdiinndpddkytkinasenHUOM!Tcrisenrresiletkuliinimen
kieneon rnasenkdtinen.
KiristA 6hde leikkaustaaloitettaessa
toon O ja tarkista potttlmenvedenkiertoja jaihdytysnesteen
vedonpoistajan
kiristysholkki
kisin.
Asennakoneensivu-ja kansilevyt,huoleMi,ettAlevyissiiolevat oikeamZi6rd.Tarkistamyos,ettd polttimeneristeholkkion paipaineon oikea.Tdmanjilkeen kiinmaadoitusruuvit
kynsialuslaattoineen
asennetaantakaisinpai- koilhania leikkauskaasun
ni paiilrytkintakaisinasent@nL KoneentulisitAlloinkdynnistyi
koilleen.
ja kdynnistikonetyhnonnaalisti.
Kytkekoneenliitintiikaapelipistorasiaan
jakaynnillenoinviideksiminuutiksi,jottavesialkaakiertiZipottti- VirtahMe lukkiutuumyosjos yksi vaihepuuttuukoneestaTarkistapaasuhkkeetja vaiMa tarvittaessa.
messa.
KemppiHUOM!Aloitaleikkausvastakun koneon ollntkAynnissin. viisi Mikdlikoneedelleenlukkiutuu,toimitase vaftuutettuun
huoltokorjaamoon.
minuuttiapotttimenvaiMon jalkeen.TarkistamyOs,ettdjaaMytysnestesaili6n
nestemaeraon oikeallatasollaennenleikkauksen aloittamista Lisaanestettatarvittaessa.
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Tilaustiedot
Kempoctn
400 .....................virta|aMe
......................8151519
Kempocd25f l6 m ...........leikkauspoftin
6451510
1
Kernpocut
25TI 12 m .........leikkauspohin
................
645151
Kempocut
25f l20 m .........leikkauspohin
et51512
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TAKUUEHDOT
ja edustamilleen
KEMPPIOY antaavalmistamilleen
tuotteilletakuun,frka kisittAdvahirgot,jotkaaihetrtwatraaka-ainetairralmistuwirheistd-Takuunpuitteissaasennetaanvioittuneenosan
tilalleuusi,taimilloinse kdy pdinsi, vioittunr.rt
osa korjataantayteen kuntoonveloituksetta.
Takuuaikaon 1 wosi edellyftden,ettii konettakiiytetiidnyksivuorotyossa.
Takuuei korvaawhinkoja,jotka aiheutwatsopimattomasta
tai
varornattomastakeytosta,ylikuormituksesta,
huolirnattomasta
hoidostatai Iuonnollisesta kulumisesta.Takuukorjaukse
stamahdollisestiaiheutuvat
matka-ja rahtikukrt
eivdtkuulutakuunpuitteissakorvattaviin.
Takuukorjaukset
on suoritettavaKemppiOy:ntehtaallaLahdesvahuutetulla
Takuukorjasa tai ldhimmdlld
Kemppi-korjaamolla.
ustapyydetteessii
on esitettAvdkoneentakuukortti.

1945050

