
KEM POCUT 4OO VIRTALAHDE

Ui6ntijinnite 3-,50 Hz

Paasdake

Max. liitAntAteho

380 V

63A lidas

20 KVA
Leik*austehoalue

Kayttdsuhde

Tehokenoin

Tr,hiAkAvntiidnnite

matala l30V/35A
korkea 140V/ 115A

l m %

0,7

250 VDC

Kaasun esivirtausaika

Kaasun jdlkivirtausaika

Kaasun liitantapaine

1 s

5 s
max. 10 bar

ffi::rffri:"*
Limpoluokka

- 15...+ 40 cC

- 5...+ zl0 oC

F (155 oC)

lP tt

t
Paino

pitr.rus
le\€ys
kofteus

800 mm
370 mm
880 nrn

240 ko

Pottin Kempoqn 25T (kisinleikkaus)
Kmrnail 25MT

SUOMI

KEMPOCUT 400 on metallien plasmaleikkaukseen
tarkoitettu virtalihde. Kempodut 400 on tarkoitettu
piiasial lisesti mekanisoituur leikkaukseen Kem-
pocut 2soR-kaukosaati men kanssa

KEMPOCUT 4OO KAYTTOTUR-
U\LLISUUS
LUE NAMA KAYT|OTURVALLISUUSOHJEET ENNEN KUIN
ALOITAT TYOSKENTELYN KONEELLA!
NOUDATA TURVALLISUUTTA JA XNTNOA KOSKEVIA OH.
JEITA!
rueuA rnyrrOru_nvALlrsuusoHJEET ovAT YLETSLUoN-
TOIS|A IGYTm,^JAN IU_LE_E A|NA NOUDATTAA PATKALLISIA
TYOTRVALLISUUSIVIMRAYKSIA KEMPPI EI VASTM MAH.
DOLLISISTA VAHINKOTAPAUKSISTA
Phgnaleikkaus on oikein keytettyna tunrallinen ja tehokas po-
sessi metallien leikkaukseen. Kuitenkin siihen - kuten useimpiin
teollisuusprosesseihin - liitt!4y \raaratekijoita. Nama \raaratekijat
on kuitenkin maMollista poistaa, kunhan ne riittdvin h) /in tun-
netaan. Seuraavissa kappaleissa on esitety yleisimmdt vaarate-
kijat ia se, miten niilti voidaan suojautm. Kayttaian vastuulla on
huoleftia siia, etta kaikki henkibt, fixka kiyttivit konetta ovat
rilttivin tryvin perilla naisla ohjeista. Kaikkien kayttajien on \roita-
va lukea narna kayttotunrallisuusohjeet. lGyttajan tulee olla peril-
li paikallisisb ty6tunrallisuusnddriyksist6- Kayttajan on huoleh-
dittava siiti, ettei yrnparistolle aiheudu vaaraa.

Ylei nen kdyttoturvall isuus
Plasmaleikkaus tuotaa meltn, huuruia fir W-sateiya, joifta suo-
jautrminen natii erikclistoimenpiteita, iofta keyttajan turvallisuus
on maMollisimman hyrd-

Palovammoien ehkiisy

Plasmaralokaaren W-sdteily vahingoiuaa siknid ja ihoa. Sdtei-
lyn raikurtus kasvaa voimakkaasf,i ldhelli valokaarta. Kiyttdjan ja
Gyft6kohteen valittomassa Eheisyydessd olevien he nkiloide n
on kAytettdvi sopivia suojavaatteita ja suojaimia. Kunnolliset ty6-
vaafteet seki hansikkaat ja hattu ovat tarpeen plasmaleikkauk-
sen yhteydessa. Siknat ja kasvot on suojattava tarkoitukseen
sopivilla, paikallisten maaraysten mukaisilh suojaimilla, jolssa on
tyOhon sopiva UV-sateilytti suojaava hsi. Sopiva tummuus on
esim. DIN 10 - DIN 1 1 . Rikkiniisid smjaimia ei saa kdyttAd, vaan
ne on ennen tyon aloittamista korjattava tai viaiMettava uusiin.
Leikkauskohteen ympdrist6n tulee olla sellainen, ettd se ei hei-
jasta UV- sate ilyii ym paris-toon. Palamattorn ien UV- site ilyft i s uo-
jaavien verhojen asentaminen ty6kohteen ympdrille on suositel-
tavaa.

Hengityksen suojaus
Kempocut 400:n rresijSdhdytyksen mahdollistaman alhaisen
kaasunvirtauksen ansiosta kaasuja ia huuruja syntyf merkitta-
vdsti vdhemman kuin iknajaaMytteisilli plasmaleikkausjirjes-
telmilla
Sopivia hengitysstojaimh on kuitenkin lciyt-etlav'a, .iotta kayftaja
ja hinen latbiq41dessian oleskelevat henkilOt eivdt aftistu my'-
iqyllisitle kaasuilte ja huuuille, joita phsmaleikkauksessa saattaa
synt)4i.
Kloorattuja hiili\,etyia sisafta€t ffnottimet fnjoavat plagmqvalo-
kaaren UV-sdteilyssd synnyttien fosgeenikaasuja Tdllai sia liu-
ottlmia ei pidti l€yttrn phsrnaleikatAvissa kappaleissa. Ndiden
liuottimien ja muiden ras\anpoi$oon tarkoitettujen aineiden va-
rastosaili6t on sijoitettava riittivdn kauas tytckohteesta.

Metallit, jotka on paAvstetty taiiotka siga,ftavat suurehkoja maa-
riii lvijvi, kadmiurnia, sinkki6, elohopeaa ja berylliumia, tuotta\at
plasm-aleikkauksessa haitallisen srurh pitoisuuksia myrlqyl lisii
kaasuja. R i ittdvdsti paikalli spoistosta on htplehd ittava tai keytta-
jal6 oh ottava hrydkqytty raitisilmasuojain- HUOM! Hitsausty6s-
sa Hytettavat savunimulaitteet ei!6t takaa riittdvad suojaa. lmun
on plagnaleikkauksessa tapaMuttava seka tyOkappaleen ala-
eftA yldpuoleha riittdvdn poisto/imaman varmisfamiseksi.

Metalleja, joica leikatuaessa syntyy myrkyllisia kaasuja, ei saa
plasmaleilGta ellei riittrvdst6 hergityksensuojauksesta tai il-
manraiMosta ole huoleMittu.
Sefufte aina ennen plasmaleikkauksen aloitusa leikattavasta
materiaalista synq1rat haitalliset aineet.
AE koskaan ty6skentele sulietussa tilassa ilman riittAvii tuule-
tusla tai raitisilmasuojainta.
Noudata hergityksensuojaukse$a annetbrja paikallisia mdird-
yksia.

Melu
Plasrnaleikkauksessa syntyva melu on yli 85 dBA. Kdytd aina
paikallisten maareysten mukaisia hpaksyttyja ja kunnossaolevia
kuulonsuojaimia kaytaessasi konetta-

Leikkauspolttimen kasittely
AE koskaan vedi konetta potttimesta

Tarkasta saanmllisesti polttimen kunto. Korjaa taivaihda vioiftu-
neet osat valinomiisti.
An Uyta viallista poftinta

Paloturuallisuus
Phsmaleikkauksessa syntyvien sulien rnetallipisaroiden, kipi@i-
den ja kuonan vuoksi on varauduttava tdipalon jaltai rijahdyk-
sen rnaraha-

25T, 25MT LEIKKAUSPOLTTIMET

Krnrmitetbwus 100 % ED | 120 A

Leild<auskaasut I llma, Oz, Nz, Ar+He, Ar+He

Kaasunvirbus | l5l/inin

Kaasunpaine I sbar

Vakio6ituudet | 61 12120m
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Kaikki tulenarka mater'raali on siinettAvi riittavan kauas tyosken-
te lykohdasta. Tyokohtee n valittomassa hheiswdessd on oltava
riittAvdn suuri kunnossa oleva hwiksvttv samrirltin ai muu sam-
mutusjarle$elmd, jota plasmald|kkau'std suorittann henkil6n on
my6s osattava kiyfteiA.
Plagnaleikkausta ei saa suorittaa, mikiliymparis-tOssa on polyti
palavia kaasuja tai polttonestehuuruja. Ne aiheutiavrat l6litt6rndn
rdjiMysvaaran.
Poista tarpeettornat kaasupullot tyoskentelyalueen hhehe.
Leikkauksen jdlkeen on tydkappaleen annettava jaahtya riittii-
vdsti, ennen sen kAsittelyd.
HUOM! Kipindt voivat tunkeutm nd$mdtt6miin paikkoihin ja sy-
tyftae pabn vasta tuntien kuluttua.

s AIL|oryO S-K-E N-TELYS-S A oN AI NA No U DATETTAVA PAI-
KALLISIA MAARAYKSIA
Plasmaleikkausta ei saa suorittaa tyhjissd sdilioissd, jotka ovat
siseftaneet myrkyllisia tai helposti riijiifrtiiviii aineita. Tdllaiset sii-
liot on huolellisesti puhdistetLava ennen niiden leikkaamista.

Gaineil malaitteet ja kaasupullot
Noudata pai ne ilmalaitteide n kdytostd an nettuja pai kall isia ohjeita
ja miiiiriiyksiii.
Noudata kaasuntoimittajien antamia ohjeita ja paikallisia mddrd-

Oksia 
kaasujen ja kaasupullojen kAsiftelystd ja kaytdsta.

Paineensiitimet
AIA nnsvaA PAINEENSAATUT,TIA TAt MUITA KAASULAIT.
TEISTON OSIA!
Kaikkien plasmaleikkauksessa kdytettivien paineensiitim'en
on oftava paikallisten maeraysten mukaisia ja kunnossa.
Paineensiitimid saa kiyftaa vain niille tarkoitettujen kaasujen
kanssa.
Ata brjaa paineens6itimii itse, \aan toimita ne-\fialtuutettuun
huoftopisteeseen korjattaviksi tarpeen \raatiessa. AE kayte pai-
neensdddintd, joka vuotaa jonka sdat6 ry6mii, taijoka on vahin-
goittunut-

Kaasupullot

AH kiyta vuotavaa kaasupulloa. Kaasuputton on aina ohava pys-
tyasennossa ja tuettuna niin, ettei ole vaaraa sen kaaturnisesia.
Kaasupulloa ei saa siirtAi ellei venttiilin suojakupu ole paikal-
laan. Noudata kaasunvalmistajien ja toimittajien kAyttoohjeita.
Kaasupullon venttiilii ei saa voidella. Kaasupulloon ei saa koh-

alistaa valokaarta eikd iskuja. Kaasupulloa ei saa k6ytt66 eiki
-iilyttaa kuumassa. Kiinnijuuttunutta kaasupullon ventti ilii e i saa

yrittea avata Vdkalujen avulla. Mikali rcrnriili on juuttunut kiinni,
laheti kaasupullo takaisin toimittajalle.
Kdytd aina paikallisten maeraysten mukaisia kaasuletkuja. Nou-

^data kaasupullojen kaytosta annettuja paikallisia miidrayksid.

lfUOfvf f Happea ei saa milloinkaan p66stdi virtaamaan vapaasti.
Vapaasti virtaava happi voi imeytyd esimerkiksi vaatteisi in, jotka
tiilldin sytt) /at pienestdkin kipinasta rEijriMyksenomaisesti.

Sihkoiskut
KEMPOCUT 4fl}:N WHJAKAYNTUANNFE UZO > 1OO V DC!

POLTINTA HUOLLETTAESSA ON KONEEN PAAKYTKIN
arltA KAANNETTAVA AS_ENTOON O.
ALA KOSKAAN _WQNNA POLTTTMEEN _KUULUMATTOMTA
ESINEITA TAt KATTASI POLTTTMEN SISAAN.
PC}LTTIMEN JANNITTEELLISTEN OSIEN KOSKETTAMINEN
VOI AIHEUTTAA VAL| TOMAN HENGENVAARAN!
Kempocut 4OO:n suuri tyhjakayntijannite on tarpeen plasnakaa-
ren sytyttamiseksi. Myds leikkausjannite on suurempi kuin hit-
sauslaitteissa. Taman u.pksi hitetta kiytettdessi tai
hrrcllettaessa on noudatettava rarovaisuutta

vtAt+tsTEN KAAPELETDEN KAyrT- NEN ATHEUTTAA VA
L|TTOMAN HENGENVAARAN!

Huotehdi aina kaapebiden moitteetoma$a kunnosh. Aa Uvta
vioittunutta kaqpelia vaan huolehdi sen vrAlittomastii vaifrOoG
uuteen. Kaapeleiia tulee kasitelld varorasti. Niiden paalle ei saa
asettaa ter{vid esineiti ja qiUgn rnekaanista vahingbittt^rnista on
\arottava. Ali koskaan ye{a. kgnetta.k?apeliSa. KEyta aina pai-
kallisten mdirdysten mukaisia kaapeleita.

Ar-A xosxalN sEtso vEDEssA KAyrrAEssAsr xoner-
TA!
Konetta ei saa kAyttdi markdna tai marissa vaatteissa. MyOs-
kAdn tyoskentelyalusta ei saa olla mdrld, kun konetta kAytetddn.

VIRTALAHDETTA -HUO-LLETTAESSA ON VERKKOKAAPELI
IRRO ]TETTAVA SAHKOVERKOSTA.
ALA KAYTA VIALLISTA KONETTA.
Kempocut 40O:ssa on suojapiir-ejd, joiden tarkoitus on suojata
kiyttrijae ja konetta vahingoiha. Ali koskaan lqytke naitii suojapii-
reja pois toiminnasta tai ohita niiti. Tarkasta siinrollise-sti suoja-
piirien toiminta ja tarvittaessa toimita kone huoltoon. Ald kayti
konetta, mikili jokin suojapiireisti ei toimi!
AA Uytli konetta ihan sivulevyjd. Koneen jdnnitteelliset osat
ovat tilloin vailla suojaa, jollctin niiden koskettaminen aiheuttaa
vdfnomdn hengenvaaran. My6skAin konee n jiiihdWs e i td lldin
toimi riittevan tehokkaasti. Kone ylikuumenee ja vaurioituu, jos
sitd kdytetddn iknan siwleryji.
KONEEN KAIKKIEN SAHKOI.AITTEIDEN KORJAUS ON JA-
TETTAVA AM MATITAITO TSELLE HUOLTOKORJMMOLLE,
JOLLA ON TYOHON TARVITTAVA ASIANTUNTEMUS JA LU.
VAT.

KAYTTOONOTTO

Sijoitus
Koneen eteen ja taakse on jitett6vd riittdvi viapaa tila jaahdy-
tysilman kierron woksi.
Ulkotiloissa on kiytettivi koneen p€iella kayttoolosuhteita vas-
taavaa lisdsuojaa. Varmista jaAMytysilman esteetdn kierto.
VARO POLTTOLEI KKAUS. JA HIOMAK I PI NASU I HKU N SUU N.
TAUTUMISTA KONEESEEN.

Sflhkoverkkoon liittfl minen

VERKKOKAAPELIN JA SEN PISTOTUL_PAN ASEN NU KSEN
SEKA KONEEN SISAISET KYTKENT$TUUTOKSET SAA
SUORITTAA VAIN ASIANOMAISEEN TYOHON OIKEUTETTU
SAHKoUIKE TAI .ASENTAJA"

Verkkokaapelin asennusta varten on koneen kansilevy irroitetta-
rna. Kaapeli tr.pdaan koneeseen takaseinassa obvan ldpivienti-
renkaan kautta ja lukitaan \redonpoistajalla. Liitdntdkaapelin
vaihejohima kytketAAn liittimiin L1, L2 ja L3. Suojaqaajohdin,
viriftiin kehaMhred, lqytketddn maadoitusruuviin @ .(Katso
kwa siwllaO.
Huolehd i kansileqyn rnaadoitusruwien ja ni iden kynsialuslaatto-
|en kii nnittim isesta paikoilleen kansilelyi akai si n asennettaes-
sa.
Kempocut 400:n 100 %:n kuormitusarvoja vastaavat sulakkei-
den ja verkkokaapelin koko selvidvdt oheisesta taulukosta

Liitintajannite | 380 v

Sulake (hklas) I 63 A
Liitintikaapefi | 4x10 mm2
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Leikkaus

llmaleikkaus

Liita paireilma (liitdntipaine max. 10 bar) virtal6hteen paineen-
alennusventtiiliin ja sdadd tyopaine 5 bariin.

Kaasuleikkaus
KAASUeUL_L9A Er sM lrrrrnA suoRMN vTRTALAHTEEN
PAI N EENSAATI MEEN. Liitdntdpaine on alennenava pulloon li i-
tetylH paineensaetimelE max. 10 bariin
Sdada tyopaine 5 bariin virtaldhteen paineenalennuwenttiililla.

Kaaswirtauksen kokeilu

tarkista kaasdestilqdkimelli 53 kaasunvirtaus ja huuhdo kaasu-

(}jE'[1 Fikkauskaasua 
vaihdettaessa. Kaasunvirtauksen tu-

Kosketusleikkaus

IETA UITrcNUSTAPAA EI SAA KAYTIAA KORKEILLA (>70
JEIKKAUSTEHoALUEI LLA.
rEftkaussutrtinta kuljetetaan tyokappaletta \rasten. Leikkausila-
paa suositellaan ohutlevyille 4 mm saakka.
HUOM ! Kosketusle ikkau ksessa voi le ikkaussuutin tuhoutua, mi-
kdli sen reikd on tyokappaletta vasten leikkausta aloitettaessa.
Pidd plasnakaaren syq ysvaiheessa poltinta n. 2 mm etiiryy-
della tyokappaleesta. Polttimessa on aina kaytettava suojaku-
pua.

Etiisyysleikkaus

Pottinta pidetdin muutaman mill imetrin piiiissii tyokappaleesta
leikkausluen awlla. Tdmd leikkaustapa sopii suurille levyrah-
wuksille.

Leikkausnopeus

LEI KKAUSNOPEUS ER I LEVYVAHVU UKSI LI.A

TOiminta ftatso rqos kr-va siwlh 2)

- Uiti paluwirtakaapeli koneen etuseinassa obvaan tiittimeen
X4. Kiinniti maadoituspuristin suoraan tydkappaleeseen,
puhdista kinnityskohta maalis'ta ruosteesla ja liasta.
.p.A!-l/.vJl BLryAp FL I N po I KK I p I N rA-ALA N oN o LrAVA
VAHINTAAN 16 mm .

- -Kytke kaukosdddin koneen liittimeen X5.
- Kiinnd paakyt\il S1 asentoon l. Merkkilamppu Hl syny7,

grnppu ja puhallin kaynnistyvat.
-Tarkista kaasunvirtaus ja -paine kaasutestilqnkimen 53 avul-

la
-Valitse tehoalue (35 A, 70 A tai 115 A) etulevyn lrytkimestd

s2.
-Aseta poftin valmiiksi kosketus- tai etaisyysleikkausta varten.

Paina kaukosidtimen Start-painiketta.
- Pilottikaari syttyy. Mikali bikkausta ei aloiteta n. 2 s kuluessa

starttikytkimen painamisesta, pilonikaari sammuu polttimen
gsien sddstdmiseksi.
AH koskaan suuntaa pilottikaarta Qi varsinaista leikkauskaar-
ta itseasitai muita henkiloiti kohti. Ali suuntaa pilottikaarta tai
leikkauskaarta tulenarkoja materiaaleja tai konetta kohti.

-Aloita leikkaus. Leikkausta aloitettaessa tulee polttimen olla
hiukan ty6kappaleen ulkopuolella. Leikattaessa aukkoja, joi-
den aloitus tapahtuu tyokappaleen paafta, tulee tyokappalee-
seen porata n. 8 mm reikd, josta leikkaus aloitetaan.

- Paina kaukosidtime n Stop-paini ketta. Plasrnakaari sam m uu,
kaasu/ilma virtaa muutiaman sekunnin leikkauksen lopettami-
sen jdlkeen.

Leikkauskaasun ja elektrodin vaihto
Valitse niklattu elehrodi paineilmaleikkaukseen ja leikkaukseen
hapella ja happiseosteisilla kaasuilla.
Valitse muille kiytettAvil le kaasuille kuparipdillyste inen elektro-
di.
Vaihtaessasi leikkauskaasua h uuhte le kaasujdrj,e stelmd huole | | i -
sesti kaasutestiMkimen 53 awlla.
Kempocut 400 on mekanisoidussa leikkauksessa tarkoitettu kay-
tettdvdksi Kempocurt 25MT leikkauspotnimen ja Kempocut 250R
kaukosditimen kanssa Kempoctrt 25Mtn kultrtusosien vaihto
tapahtuu samalla tavoin kuin Kempocut 25T:n. Kulutusosat ovat
samat, mutta polttimen runko on muotoiltu siten, etti se on hel-
posfi kiinnitettivissd potttimen pitimeen.

Kempocut 250R kaukosiitimen liitdnti ja toimin-
nat

- Kytke Kempocut 250R:n kaapetivirtaldhteen etuseiaS,ssd ole-
vaan kaukos6Atoliittimeen X5.

- Kddnni virlaldhteen ldhi/kaukosddd6n wlintalrytkin 54 kau-
kosaatoasentoon. KaukosdAtimen ReadyJamppu qfttyy ja
osoitta4 etti virtalihde on lqdketty kaukosiidolle.
HUOM! virbEhteen piidlqftkimen tulee talloin olh asennos-
sa l.

- Tarkista ja tarvittaessa huuhdo kaasujdrjestelmi kaukosddti-
men Gastest-kytkime lld

- aloita leikkaus Start-kytkimelld.
- lopeta leikkaus Stop-kytkimel ld.

Kempocut 400:n takaseinassi on liitdntd leikkausvaunun ohjaus-
kaapelille.
Inch-kytkin lqytkee leikkausvaunun pddlle ai pois. Se on tarkoi-
tettu leikkausrraunun ajamiseen oikeaan kohtaan ennen leikka-
uksen aloittamista.
Time-delay-siAd6lli asetetaan haluttu vilve leikkauksen aloituk-
sen ja leikkauwaunun liikkeellehM6n v6tille. Viiveen tulee olla
niin suuri, etti leikkausprosession ehtinyt alkaa ennen leikkaus-
\raunun liikkeellelaht6d. Viireen portaaton €it6alue on 0...2,5 s.
Start- ja Stop-lqytkimien avulla ohjataan my6s leikkausvaunun
toimirfiaa.

4,5

4,0

- :lltl::::.:'.lll tl:,,,t,,,,,,i
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HUOLTO

Piivittiin

Tarkista ja vaihda tarvittaessa suutin, elektrodija eristeholkki.
Tyhjennd paineensidthnen v€denerotin painamalla hsikwun
alla olevaa painiketta kaasuMknan ollessa kytkettynd.
Tarkista jddhdytysnesteen oikea mddri.
HUOM! Mikalijaahdytysnestetta pftiiii lisiita, inoita koneen verk-
kokaapeli pistorasiasta, inoita koneen kansija sivulevyt ja lisdd
tarvittava mi6r6 jidhdytysnestettd. Laita inoitetut pellit ja niiden
maadoitusruuvit kynsialuslaattoineen takaisin paikoilleen ennen
kgqeen verkkokaapelin $rtkemistd tak3isin pi_storasiaan.
JAAHDYTYSNESTEENA TULEE KAYTTAA TISLATUN VE.
DEN JA PUHTAAN GLYKOLIN SEOSTA. AUTOIHIN TARKOI-
TETTUJA JAAHDYI-YSNESTEITA EI SM KAYTTAA!

^Kulutusosat
vnuor,rr ENNEN KULurusosrEN vAtHToA KAANNA pAA-

KYTKIN ASENTOON O.
Hryadn leikkaustulokseen vaaditaan h! /akuntoinen suutin, eris-
teholkkija elektrodi. Kulntusosien rnaihto suoritetaan sivulla 3 ole-

lan kwan mukaan. Kaytii polttimessa aina joko polttimen sue
Uakupua tai leikkaustukea

HUOM! Kulntusosia vaihdettaessa on aina lOysattiivii ensin kii-
sin potttimen pa?ilki oleva suoja ennen suuttimen inotusta. Kun
uudet osat on asetettu polttlmeen, kiristetdin suutin ensi_n pai--
koilleen avaimella ja sen jdlkeen kiristetddn suoja kAsin. NAISTA
OHJEISTA POIKKEAM INEN AI HEUTTAA ER ISTEHOLKI N RI K-
KOUruMISEN!

Miirdaikaishuolto

Koneen mdArdaikaishuollossa se puhdistetaan, lrytkenndt tar-
kastetaan, verkkokaapelin ja pistotulpan kunto rnarmistetaan ja
koneen suoritusarvot ja toimirrta tarkistetaan ja saadetaen testi-
laittei0a kayttaen.
VALTUUTEruT KEMPPI-HUOLTOPISTEET TEKEVAT MYOS
MAARMIKAISHUOLTOJA.

Leikkauspoltti men vaihto
ENNEN LEIKKAUSPOLTTIMEN VAIHTOA IRROITA KONEEN
VERKKOKAAPELI PISTORAS IASTA

]roita koneen kansija oikeanpuoleinen sivulevy. Tdm6n jdlkeen
-inoita polttimen vesiletkujen ja kaasuletkun liittimet ja potnimen

lqytkimen johdot (vain, irs koneeseen on liitetty kisipoftin). Kierrd
koreen etulewssa obvan \@donpoistajan kiristysholkki koko-
naan auki ja vedd leikkauspoltin ulos koneesta.

^Asenna uusi leikkauspoftin aukosta paikoilleen ja kiinnitd vesilet-
fut sefa kaasuletku jh poktimen kytkimen johdbt (faSpolttimes-
vsa) mikoilleen.

HUOM! Tcrisen rresiletkuliinimen kiene on rnasenkdtinen. KiristA
vedonpoistajan kiristysholkki kisin.
Asenna koneen sivu- ja kansilevyt, huoleMi, ettA levyissii olevat
maadoitusruuvit kynsialuslaattoineen asennetaan takaisin pai-
koilleen.
Kytke koneen liitintiikaapeli pistorasiaan ja kdynnisti kone tyh-
jakaynnille noin viideksi minuutiksi, jotta vesi alkaa kiertiZi pottti-
messa.
HUOM! Aloita leikkaus vasta kun kone on ollnt kAynnissi n. viisi
minuuttia potttimen vaiMon jalkeen. Tarkista myOs, ettd jaaMy-
tysnestesaili6n nestemaera on oikealla tasolla ennen leikkauk-
sen aloittamista Lisaa nestetta tarvittaessa.

Tilaustiedot
Kempoctn 400 .....................virta|aMe ......................8151519
Kempocd 25f l6 m ...........leikkauspoftin 6451510
Kernpocut 25T I 12 m .........leikkauspohin ................ 645151 1
Kempocut 25f l20 m .........leikkauspohin et51512

Kempocut 25MT / 6 m ........ leikkauspoltin 6451514
Kempocrlt?jlMT l12m.......leikkauspoltin &51515
Kempocut ?llMT 120 m. ....leikkauspoltin M51516
Kempocut 25OR .................. kaukosdidin .................. 8151517

ELEKTRODI, 11MA............ 5199002
ELEKTRODI, KAASU ........ S199OO3
ELEKTRODIN ERISTE........ S199006
suuTlN 1,1 ............... ........ s199001
suuTtN 0,9.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  s199060
LEIKKAUSTUK|................. S29902s
SUoJAKUPU 5199064
YMPYRANLEIKKAUSLAITE S299OO8
TK|RULLASTO .............. 5299027
VARUSTELAATIKKO.......... S399OO3

TOIMINTAHAIRIOT

Ylikuormitus
Jos pumppu ja puhallin toimivat, mutta merkkilamppu ei pala, on
ylikuormitussuoja toiminut. Anna koneen liahqE, kunnes merkki-
lamppu sytt!4f. Sen jalkeen on kone jilleen toimintavalmis. Katso
myos kohta:'Suojajirjestelmdt'.

Hdirioitd leikkauksessa
Plasmakaari ei syty

- Tarkista ja tarvittaessa vaihda sutrtin, elektrodija eristeholkki.
-Tarkista kaasun paine (p.o. 5 baria)
-Tarkista kaasunvirtaus (p.o. 15 -25 l/min). Liian suuri virtaus-

mi6rd estii plasmakaaren syttymisen.
Pilottikaari ei ole stabiili

- Saada kaasunvirtaus oikeaksi.
Leikkausjilki ei ole hyv66

-Tarkista kaasun paine (p.o. 5 baria)
-Tarki$a, ettA polttimen kupu on sopivan tiukalla.
- Vaihda suutin, elektrodi ja eristeholkki.
- Tarkista maadoituspuristimen liitdnti. Puhd i sta kosketuskoh-

ta liasta maalista ja oksidimuodo*umista.
Leikkausjdljen laatuun vaikuttaa myQs liian alhainen verkkojdnni-
te IeiKkauksen aikana. VERKKOJANNITTEEN -MITTAUKSEN
vot suoFlrTAA vAtN ASIANoMATSEEN ryoHoN orKEU-
TETTU SAHKOLIIKE TAI -ASENTAJA.

Mik6,li kone ei ndiden toimenpiteiden jalkeen toimi t!rydyttdvasti,
toimita se valtuutettuun Kemppi-huohopisteeseen.

Suojajiiriestelmdt
Kempocut 400 on suojattu virhetilanteiden varafta. Mikdli virta-
6hde leikkausta aloitettaessa lukkiutuu, kdiinnd pddkytkin asen-
toon O ja tarkista potttlmen vedenkierto ja jaihdytysnesteen
oikea mZi6rd. Tarkista myos, ettd polttimen eristeholkki on pai-
koilhan ia leikkauskaasun paine on oikea. Tdman jilkeen kiin-
ni paiilrytkin takaisin asent@n L Koneen tulisitAlloin kdynnistyi
nonnaalisti.
VirtahMe lukkiutuu myos jos yksi vaihe puuttuu koneesta Tar-
kista paasuhkkeet ja vaiMa tarvittaessa.
Mikdli kone edelleen lukkiutuu, toimita se vaftuutettuun Kemppi-
huoltokorjaamoon.
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TAKUUEHDOT
KEMPPI OY antaa valmistamilleen ja edustamilleen tuotteille ta-
kuun, frka kisittAd vahirgot, jotka aihetrtwat raaka-aine- tairral-
mistuwirheistd- Takuun puitteissa asennetaan vioittuneen osan
tilalle uusi, taimilloin se kdy pdinsi, vioittunr.rt osa korjataan tay-
teen kuntoon veloituksetta.
Takuuaika on 1 wosi edellyftden, ettii konetta kiiytetiidn yksi-
vuorotyossa.
Takuu ei korvaa whinkoja, jotka aiheutwat sopimattomasta tai
varornattomasta keytosta, ylikuormituksesta, huolirnattomasta
ho idosta tai I uonnol lise sta kul umi se sta. Takuu korjaukse sta mah-
dollisesti aiheutuvat matka- ja rahtikukrt eivdt kuulu takuun puit-
teissa korvattaviin.
Takuukorjaukset on suoritettava Kemppi Oy:n tehtaalla Lahdes-
sa tai ldhimmdlld vahuutetulla Kemppi-korjaamolla. Takuukorja-
usta pyydetteessii on esitettAvd koneen takuukortti.
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