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KAYTIOONOTTO
Laitteensijoitus

TRIGGER1000on tvrlstoriohlattuMlc-httsauslalte
ohutlevyhitsaustdl
liin
Koneen omlnalsuudetmahdollistavathwdn hltsaustuloksen saavuttamisen vdhemmil dm n niteja hitsauskokemuksella.
Hitsaustehonportaaton sdflt0 on vhdlstettv hitsauspistoolin fiytkimenIiikkeeseen,kuten hitsauksen aloltusla lopetuskin.
Lis$aineekslsoveltuu vain 0,6 mm Fe{anka5 kg/
200mm kelaltala suolakaasukslvaln Ar/COrseol
Kaasu.
TRIGGER1000on suolattuvlikuormitustavastaan
ylivirtasuojinfa ldmpdlaukSlslmln,
lolden toimlnnannastakuten mv6s lanqansvdtOnhliridiste kone llmoittaamerkkivaloin.OSC en 1000:n tolmltusvarustukseenkuuluu hits-usplstooll TR 1000,paluuvirtakaapelisekl hltsaajanvarustesaria.Kcineon varustettukiinteelH
schuko-tulppaisella
liitdntfrkaapelilla.

TEKNISETARVOT

Sijoituspaikkaa
valiftaessaon huomioitava:
- Koneeneteenja taakseon jiiteftiivi vihintiiiin 20 cm vapaa
kiertoavarten.
tilajiiiihdytysilman
- Melalli-,
hiili-,taimuupolyja kosteushaittaakoneennormaalia
toimintaa.
VARO HIOMAKONEEN
SUIHKUNSUUNTAAMISTA
KONEESEEN.
Siloitalaitemieluitenlattiatasoakorkeamm
alle.
-SUo.JAA KONE VOIMAKKMLTASATEELTA.Varmista
jiiihdytysilmanesteetonkierto.
- Hitsauspistoolin
kaapeliei saajoutuapuristukseen
eikii koskettaakuumaaly6kappaletta.
- Voimakas
tuulijakosteushiiiritseveit
hitsausta.

Sdhkdverkkoonliittdminen
TRIGGER1000toimitetaan22OV verkkoonliittiimisti varten
schuko-pistotulppaisella
verkkokaapelilla
varuslettuna.
VERKKOLIITANTAX,EAPELIN
VAIHDON SAA SUORITTAA
VAINASIANOMAISEEN
SAHK6LIIXC
TY6H6NOITEUTETTU
TAI.ASENTAJA.
Verkkokaapelia
vaihdettaessa
on huomioitava:
Kaapelituodaankoneeseen
etusein6ssii
olevanvedonpoistajallisen lipivientirenkaankauttaia lukitaan.Kaapelinvaihejohdin
kytketiin liittimeen
L1 ja N-johdin(sininen)liittimeen
N. Suojamaairhdin,viirihiiiinkeha-vihreii,
kylketiiiinmaadoitusru
uviin .
6,
s/
ja verkkovastaavat
sulakkeet
Koneen100%:nkuormitusarvoja
kaapeli:
Nimellisjiinnite
|
Verkkojinnitealue |
Sulake(hidas)
|

'
230V
2OgV-1O%..,24OV
+6%
10 A

LiitAntiikaapell

3x1,5mm2

|

LiitAntiiidnnite1-, 5O/60Hz

208V -10%...24O
V +6 %

Liitantateho

2,7kVA
1,7kVA

Puhaltimen
toiminta

7 0A t 1 7 . 5 V

PUHALLINTOIMIIAINAKUN KONEON LIITETryNA SAHKOVERKKOON.

50 % ED
100% ED

Kuormitettavuus

50 % ED

Hitsausvirta-alue

MIG

10A / 14,0V...75A / 17,O
V

Hitsaustehon
seato

portaaton/ pistooli

Tyhjiikiyntijiinnite

max. 55 V

Hyotysuhde

60%(7OAl17.5V)
0,8 (70 A / 17,5V)

f*erroin
Tyhj5kAyntiteho

25W

Keytettevatliseainelangat:
umpilankaFe

s 0,6

Lankakela:
paino max.
halkaisijamax.
Varastointilempdtila-alue
Toimintaldmpdtila-alue
Ldmp6luokka
Kotelointiluokl(a
Mitat:

lin kiinnitys
Hitsauspistoo

5kg
200 mm
- 40...+60 oC

- Kirisliilukitusruuvi
(31).
- Liiti ohjausiohdon
pistoke(32)langansyotvieressa
olevaanliittimeen
t6laitteen

- 20...+40 oC
H (r8ooc)
lP 23

pituus
leveys
korkeus

370 mm
1 8 0m m
520 mm

Paino ilman lankakelaa

25 kg

Pistooli

TR 1000

Kone on Suomen SAhk6tarkastuskeskuksen
(SETI)hyviksymi,
IEC 974-1
rakennenormi
19 2 1 3 6 0

Langansyottdpydrdsto
TRIGGER1000:nsy6ttopyor6
soveltuuvains 0,6 mm langalle.
Puristuspy6riinion sileiiurakuulalaakeri.

Lisiainelanganasennus
KUVALANGaIIsyOrrdu ITTEESTA

h

9v

ASENNUSTA
ENNENVIRTAUSSAATIIIEN
-Astu sivuun,avaapulloventtiiliS
(51) hiemanhetkeksi,nAin
mahdollisesti
olevatroskatpuhallettua
saatpulloventtiilissi
pois.
- Kien?isailimenpaineensAiitriruuvi
(52)ulos,niinpitkAlle
ettei
jousipainetta
tunnu(ruuvipyoriivapaasti).
- suljeneulavenniili
(53),ios saitimessiion.
LI|TASAADINPULLOVENTNILIN
- Kiristiliitosmutteri
(54)mieluummin
kiintoavaimella.
- AsennasAitimen
(55)vaippamuttereineen
(56)kaaletkukara
(57)
letkukiristimelH
suletkuun,
liitoson varmistettava
- Liit6lekusibtimeenja koneeseen(02),kiristi vaippamutteril.
- Avaalangansyrittopyoristcin
puristusvipu
(41).
AVAA PULLOVENTilLIHITAASTI
-Aseta lankakela
laippojen
kierrl kiisiruuviakviliin akselille,
- Painemittari
(P1)osoittaapullooaineen.
selinphiihin (vasenkiitinen
kierre).
roimita
Au xosxnAN'KArrA Put-lbn AtvANTYHJAKSI,
Huomlol langanpurkaulum
issuunta
kelanylipuoleft
a syottopuflotiiytettdviiksikun
pullopaine
on vielSo,2bar?
pyorille.Tarkista,ettakelamahtuupyorimiin koskettamatta - Avaaneulaventtiili,
jos sidtimessi on.
runkoon.
- Kierrbsiitoruuvia(52)sisiiinpiiinkunnesletkupainem
ittari
- Vapautalanganpiii kelaltaja katkaisemutkapois.
(P2) osoiftaahaluttuavirtausmairaa(tai painetta).VirtausVAROETTEILANKAKELA
PURKAUDU.
ja painetmAirAAsiidettAessi onkoneenohavatoiminnassa
- SuoristalanganpdAn.20cm pituudefta.
Tarkistalangank6rki,
pistoolin kytkintii. Langansyoton
tava samanaikaisesti
ja virtasuutinta.
terdvi k6rkivahingoittaa
lankajohdinta
jottalankaei kuljeturhaan.
puristuspyorAn
voivapauttaa,
- Pujotalanganpiiii ionkinverranohjausputken
(42)sisiiiin
HITSAUKAINA
LOPETETTUASI
SUL'E
PULLOVENTNILI
-Aseta lankasyott6pyordn
puuraanja suljesyottopyrlriston
SEN
ristusvipu
-Jos konejtiii pitemmiksiaikaaseisomaan,on hyvii kiediii
- Tycinniverkkokaapelin
pistokepistorasiaan
(52)auki.
myospaineensAltoruuvi
- Oikaisepistoolikaapelija
pistoolin
ajalankasisiin painamalla
kytkintiisiten,etti lankakulkeehitaasti,
kunnessetuleeesiin
virtasuuttimesta.
- Siiddi puristusvivun
jousta(43)siten,ettAlankatyontyytasai- Paluuvirtakaapeli
ja salliisyottopy6rin
luistamatta
sestilankajohtimeen
kevyen
jarrutuksen
on 10mm2kuparikaapeli,
aH kayta
1000:nvarusteena
TRIGGER
viftasuuttim
estatullessaan.
hitsattaessa
langan tAt?iohuempiakaapeleita.
HUOM!Liiansuuripuristusvoiaiheuttaa
nurjahtamisensykkyriillelankajohtimensisiin.
mieluihuolellisesti,
maadoituspuristin
Kiinnitipaluuvirtakaapelin
-Tarkista langanesijinnitys.Ajettaessalankaapistoolinkautta
kosket
uspinkappaleeseen.
Puristimen
len
suoraan
hitsattavaan
_ vapaasti, sen tulisi asettua kiepille, jonka liipimitta on
suureksi.
ta-alatulisiainasaadamahdollisimman
hilirioiti
Vaihteleva
kaarevuus
aiheuttaa
virI
O l1?;;il,3"mm'
PUHDISTAKIINNIrySKOHTA MAALISTAJA RUOSTEESTA

Suojakaasu
TRIGGER 1000:n hitsausominaisuudetsoveltuval vatn seos'10...25
kaasulleAr +
!" CO2
Suojakaasun
virtausnopeus
n. 6...10Tmin

SAATIMETJA KAYTTO

Kaasupullo

Hitsaustehon
sdit6

HUOM!KMSUPULLOVOIRfuAHTAAKAATUESSAANI
KIINNITAKAASUPULLOAINA TUKEVASTIPYSWASEN- Hitsauksenaloitus,lopetusja teho hallitaanpistoolinsiiiitokytkiTOON S|TA VARTENTEHTYYNSEINATELINEESEEN
TAI mellii.
PULLOKARRYYNI

Kaasunvirtaussdddin
Kaasunvirtaussdiitimen
tulee olla seoskaasukiiytt6on
soveltuva.
K?iytossiisiolevasiidin saattaaerotakuvassaolevasta,seuraavat yleisohjeetkuitenkinpatevatkaikkienpaineensiiitimienkanssa.
19 2 1 3 6 0

HARJOITTELEH ITSAUSTAKOEPALAAN,OPIT NOPEASTII
- Katkaiselanganpdi n. 6 mm pituuteenvirtasuuttimesta,
kohdista lankaaloituskohtaanja paina kytkintii.
- Saada kytkimelliihitsaustehoahitsauksenaikana.Virtakasvaa kytkintdenemmiinpainamallaja pieneneekytkint?ipddstettiessi.
- Hitsausloppuu,kun vapautatkytkimen.

Merkkivalot
KoneenetulevynkolmemeftkivaloakertovatsahkiiisestAtoiminnasta:
H1
Verkkoliitiinniinvatkolnenmerkklvatopalaa,kun
konesaaverkkojinnitteen,
eli kunverkkokaapelion
liitettypistorasiaan.
H2

Liimp6suolankeltalnenmerkklvalopala4 kuntermostaatti
ontoiminutkoneenylikuumenemisen
takia.
Puhallinjaahdyftaakonetta ja merkkivalonsampalautuuautomaattisesti.
muessahitsausvalmius

H3

Langansy6tdnkeltalnenvaroitusvalopalaaja langansyottomoottori
pysihtyy,jos moottorinvirtakasvaa liian suureksi langankulkuvastuksen,
vAirinasennuksen
tai muunsyyntakia.
Valo saattaaviilihtiii, jos painatpistoolinkytkimen
Akkiiipohjaan,
tilanneon kuitenkin
normaali.

ffiffi-9Ty6ntiviasento

Kohtlsuoraasento Vetaveasento

VIHJE: KAYTA ENSISIJAISESNTYoNTAVAA KULJETU$
HUOM!TRIGGER1000on varustettuautomaattisella
oikosul- ASENTOA
kusuojalla.
- Seuraahitsisulaa,515valokaarta
Joskosketatesim.hitsatessa
tyokappalettavirtasuuttimella,
- Hitsisulaei saapyririsJyii
kone
perusainetta
vasten,vaanreunanon
pysiihtyy,muttatoimiitaas uudellastartilla.
edettAvijuohevasti.Al5 poltavalokaartasulankeskellevaan
ja yleisimmiin
Viiltdtpahimman
kokoajansulanelureunaan.
virheeneli ns."kylmiijuoksun".
ja hitsattavan
aineenliittymisen
ndkeel
Edut:Railon,hitsisulan

kohdistaminen
Hitsauspistoolin

HITSAUS

suuntaisena.
LisiainelanLisiainesiirtyyhitsiinlisiainelangan
TrcGER 1000on tarkoitettu
liihinniiohuidenperusaineiden
ly- gan kiirjen on seurattavarailoa.Kohdistamallahitsauspislooli
hytkaari
hitsaukseen.Seuraavaanon koottuloitakinperustietoja oikeassakulmassaty6kappalettakohti saadaansymmetrinen
on pistoolia
avuksitutusluttaessa
koneenhitsausominaisuuksiin
hitsipalko.
Jos liitett5vitkappaleetovaterivahvuisia,
perusainetta
kohti.
kuitenkin
kohdistettava
enemminpaksumpaa

in ettiisyystyrikappaleesHitsauspistool
ta = vapaalankapituus

Vapaa lankapituus (l) suuri
Pienitunkeuma

Vapaa lankapituus (l) pieni
Suurl tunkeuma

ja tydkappaleenvilinen etdisyys,eli vapaa lankaVirtasuuftimen
pituustulisi hitsattaessapitiii mahdollisimmanvakiona.Vapaan
lankapituudensuurivaihteluvaikuttaahitsusvirransuuruuteenja
sitenhitsintunkeumaan.Sopivalankapituuson 3...10mm perusriippuen.
aineenpaksuudestaja kiiytettiiviistiihitsausvirrasta
VIHJE: XATTA LYHYEMPAA VAPAALANKAPITUUfiA YU
2 mm AINEVAHVUUKSILLA.
Edut:LankaeipehmiAliianaikaisin,eikiisulankokokasvaturhan
suureksi,jolloinkohdistuson helppoa.

Hitsauspistoolinkuljetusasento
vaikuttaahitsipalonmuotoonja
Hitsauspistoolin
kuljetusasento
valinnanmiitunkeumaan
kuvanmukaisesti.
Kuljetusasennon
rii6yleensihitsattava
koMe.

Hitsausnopeus
vaikuttaahitsipalonsuuruuteen.
kuljetusnopeus
Hitsauspistoolin
palkomuodostuu
suureksija pieneneenoHitaalla'nopeudella
peuttalisdttiessi.
VIHJE:ETENERAUHALLISESTI
Lllan suurellakulletusnopeudella:
- Perusaine
ja palkomuoei ehdisulaa,tulee"kylmiijuoksuja"
perusaineen
p6iille.
harjanteeksi
dostuukorkeaksi
- llmaraollisissa
etulangankiirkiei osu hitsisulan
saumoissa
hitsin
reunaanvaantunkeuluuilmaraostalipi muodostaen
juuripuolelle'karvoja"

Levitysliike
Levitysliike= pistoolia"vaaputetaan"rauhallisellaliikkeellSrailon
laidahatoiselle hitsauksenedetessai.
saadaanisompienrailojenmolemmatkyljetsulaLevitysliikeellii
onnistuu.
perusaineiden
liittdminen
maanja paksumpienkin
1921360

Silloitus
(heftaamisen)
Silloitushitsauksen
tarkoituksena
on pili6 hitsattaval osat toisiinsanihden paikoillaanhitsattaessa.
Silloitustehdd6npienilldhitsipisteilla
(hefteill5)
sZi6nnrillisin
v6limatkoin
koko
pienentAiimyos
saumanpituudelle.
Huolellinen
heftaaminen
ldmpovetelyhaittojaHeftikohdat
ylitai hiotaanpoishitsaukhitsataan
sen edistyessiheftikohtaan.
VIHJE:PITKJITSAUMATJA OHUTLEVYT
HEFTATAAN
AINA.

Suojakaasu
n virtausmAArA
Hyvisslolosuhteissa
suojakaasun
mliird eiole kriittinen.Kuitenkin liianpienitai suurivirtausvoi estAi kaasusuojanlevi5misti
tasaisestisulanympirille.
Sopivavirtaushitsattavanainevahvuuden
mukaanon n. 6 Umin/
1 mm- 10Umin12mm
VIHJE:AHTAISSAPAIKOISSAVAHEMMAN
JA AVOIMISSA
ENEMMAN.

Hitsattavatainevahvuudet
S uorallahitsausliikkeelli:
l-railoilman ilmarakoa
0,2...1,5mm
Levitysliikkeelli:
pienasaumatja ilmaraollisetl-railot
1,2...4(5)mm
VIHJE: LEVITYSLIIKEVARMISTAA KUMMANKINOSAN LllTTYMISEN.
- Aloituson hyvi tehd?iisommallavirralla,kunnes hitsattavat
|
V
kappaleetovat liimmenneetkunnolla.

Ldmprivetelyt
Hitsausaiheuttaaaina jossain miiiirin paikallisestakuumenemisestajohtuviam uodonmuutoksia
hitsattavaankappaleeseen.Perussdintoni on: miliohuempi levyja mitii enemmin l5mmitiitsitii
enemmin vetelee.Siihenmitensuuriksinim6 limpdvetelytmuodostuvatvoil kuitenkinvaikuttaahitsaustavallaia hitsausjiirjestyksellii.
VIHJE: EPAMAARAISETRAILOT JA OHUET LEVYT
- Heftaa sauma riitt6viin tiheisti
- Hitsaasauma katkohitsauksena= lvhyt pdtki kerrallaan,lopettaenaina valmiiseenhitsiin
VIHJE: PYSWSAUMAT
- He{taa sauma kohdalleen riittiiviin tiheAsti
- Ensin hitsataan lyhyt matka alaspdin p6ittiien alimpaan heftiin. Seuraavaksialoitetaanedellisenylipuolehaja hitsataan
viili alaspiin piiiitben edellisenalkuun.
Edut: Pistoolia on helpompi kuljettaa alaspiin ja hitsaus on
-helpompi looettaavalmiiseenhitsiin.
'HUT LE'Y, PrrKA sAuMA
O"re,
- heftaasauma riittavantiheiisti
ja pienelli virralla.Kiiyti vuorotHitsaasaumakatkohitsauksena
lelua hitsipatkille:
- EnsinpAtkiirailonalkuun,sittenloppuun,sittenkeskelle,sen
jdlkeenjatkaenaina hitsattujenpitkien viiliinkeskellekunnes
koko railotulee hitsattua.
- Hitsausjirlestystuleeolla sellainen,etti perlkkiiin hitsattavat
saumapdtkitovat aina mahdollisimmankaukanatoisistaan.
Edut: Liimpeneminenon tasaisempaaja vetelytjiiiiv?itvihdisemmiksi.

1921360

HUOLTO
ja erikoisestiymparistoolosuhteet
Koleen kdytt6aste
vaikuttavat
ratkaisevasti
huollontarpeosssn.Asianmukainen
kiyttd ja ennakoivahuoltotakaavatlaiheelle
mahdollisimman
hairitittriman
kavtdn ilmanennaltaarvaamattomia
kiyttokeskeytyksiA.

Hitsauspistooli
TR1000
ja kulumisestaiohtuenpistoolinhitsausKorkeistaliimpotiloista
p?il vaatiienitenhuoltoa.

Kaasusuutln
Puhdlstakaasusuutinusein kiiyttoptilvf,n aikana.
Kaasusuuttimeen
kertyvit hitsausroiskeet
hiiritsev6tkaasunvirlausta ja saattavatmuodostaaoikosulkusillan
kaasusuuttimen
kauttatyokappaleeseen.
Tarkastasamallaerlsteet
Kaasusuutin
on eristettyhitsausvirtapiiristi
suuttimensisilli ja
pistoolinkaulaosassa
ol€villa€risteillti.Eristeetvaurioituvatajan
mittaankiyt6ssi. Huonokuntoiset
eristeeton ehdottomasti
uusitlava

Vlrtasuutln
Puhdistavlrtasuutlnrolskelstauseln kayttdpAivin aikana
Tarkastasuuttlmenkunto ainaennenkuin
aloitathitsauksen!
ja lisiiVelF tal tukkeutunutsuutln aiheuttaakosketushiiirioitii
ainelangan
takertelua.
Kosketushiiri6ilmeneehitsauksenaikanalisSainelangan
ajoittaisenatokkimisenityokappaleeseen.
Tarkastaensinhitsausvirtapiirinmaadoitus- siirrd maadoituspuristin
suoraantydkappaleeseen.
Joshiirioitiivieli ilmenee:
- lrroitavirtasuutin
ja syrit3ilisiainelankaaulosn. 20 cm
- Liikutavirtasuutinta
lis?iainelanka
suuttimen
reiissh.Jos liikkeessituntuuhuomattavasti
kitkaataisuutinon selviistivAljii,
vaihdauusisuutin.Uudenvirtasuuttimen
reiki on n. 0,2mm
(0.6).
suurempi
kuinsiihenleimattulankahalkaisija
palaa
on todenniikoiJos llsdalnelanka
klinnlvirtasuuttlmeen
jokovirtasuuttimessa,
sinsyylisbainelangan
takertelussa,
lankajohtimessa,
tai sekaantuneessa
lankakelassa
Palanutvirtasuutinon vaihdettavauuteen.Lievi?ivauriotavoi
yrittiiikorjataviilaamalla
suuttimen
kiirkeiihiemanlyhyemmiksi.

Lankalohdln
Kuluminenja lisiiainelanganmukana kulkeutuvalika ja roskat
aihettavatlisdainelangan
takertelualankajohtimessa.
Hiir<iidenv6lttiimiseksipuhdista lankajohdinjokaisen lisdainelankakelanvaihdonyhteydessii.
- lrroita hitsauspistoolikoneesta
- lrroitakaasusuutinja virtasuutinpitimineen
- Puhallapaineilmallavirtasuuttimenpuoleisestap66stii lankajohdinpuhtaaksi
Pahointukkeutunuttai kulunutlankajohdinon vaihdettavauuteen.
LankaJohtimenvaihto
Vaihdamyos pistoolinliittimessioleva langanohjausputki.
- lrroitaliitinpidstiiohjausputkenpidikeholkkiru
uvi
-Veda vanha lankajohdinulos ja ty6nni uusi sisidn pistoolikaapelinollessasuorana
- Kierrii tefloninenohjausputki irti holkkiruuvista.kierri uusi
ohjausputkitilalleja holkkiruuvitakaisinpaikalleen
- Katkaise lankajohdinoikean mittaiseksi:
tee merkkiviivalankajohtimeenpistoolikaulansuun lasalle.
Pistoolikaapelin
on oltavasuorana.
Vedi lankajohdintaulospAin- merkkiviivan. 15 mm piiilhin
kaulansuusta- katkaiselankajohdinnyt kaulansuun tasaha
Kiiyti mahdollisimmansuoraan leikkaavaaleikkuria.Vedi
tarvittaessalankajohdintakaisin ulos ja poista leikkuupurse
viilaamalla
- KiinnitAvirta-ja kaasusuuttimettakaisin

ja virtaliihdel-ungun"y6tt6mekanismi

tAyteenkuntoonveloituksetta.
Takuuaikaon
1 vuosiedellyttden,
eftdkonettakiytet66nyksivuorotyrissi.
Takuuei korvaavahinkoja,iotka aiheutuvatsopimattomasta
lai
HUOM!IRROITAKONEENPISTOTULPPA
VERKKOPISTO- varomatloma$a
kayt6$a,ylikuormituksesta,
huolimattomasta
RASIASTA
(KONDENSMTTO- hoidosta
JA ODOTANOIN2 MINUUTTIA
tai luonnollisesta
kulumisesta.
Takuukorjauksesta
mahRTvARAUS)
ENNEN
slvuLEVyJEru
lRRotiusrn
dollisesliaiheutuvatmatka-ja rahtikuluteivit kuulutakuunpuitteissakorvattaviin.
Tarkastavih intidn puoliwosittain
:
- py<i$dpyriran
onsuoritettava
KemppiOy:ntehtaallaLahdessa
ura.Vaihdapahoinkulunutsydttopyoriuuteen. Takuukorjauksst
- Lankalinjan
valtuutetulla
Kemppi*bijaamolla.
Takuukorjausta
viivasuoruus.
Pistoolinliittimedlanddnohiausout- tai lAhimmiillA
kenpiin tuleeasettuamahdollisim
manlihelle-sv<ittriov6ias- pyydettiession esitettAvikoneentakuukortti.
tci6, kuitenkaankoskettamattaniihin,seka lanian kutt<utie
ja syott6urassa
ja suora
ghjaus.putkissa
on ohavakeskein-en
- Pistoolikaapelin
suojaletkuneheys.
- Paluwirtak'aapelin
kuntoja liitok6et
- Silhkdisetliitokset- puhdistahapsttuneetja kiristtiloystyneet
ja liasra.
koneensisAosat.polysti
?glOjqlegqjm._polynimurilla
JOSKAYTATPAINEILMM,SUO.'AASTLMA'SII'

osa

M#idrflaikaishuolto
KEMPPI.KONEHUOLLOTSUORITTAVAT MAARAAIKAIS.
HUOLTo.JA
SOPIMUKSEN
MUKMN.
MdAriaikaishuoltoon
kuuluumm.seuraavia
toimenpiteitii:
- Koneenpuhdistus
- Hitsauspistoolin
tarkistusja huolto
tarkistusja huofto
lgngqnsygttolaitteiston
- Liittimien,
ja polentiom6trien
kytkimien
tarkistus
- Verkkokaapelin
ja pistotulpan
tarkistus
- Vaurioituneet
tai huonokuntoiset
osatvaihdetaanuusiin
uoltotestaus.
Koneenloiminnatja suoritusarvot
tarkistetaan
f
testilaitt-eita
kaftaen.
V siiAdetiiiintarvittaessa

TOIMINTAHAIRIOT
TOIMINTAHAIRIoIDEN
SATTUESSA
OTA YHTEYSVALTUU.
TETTUUN KEMPPI-KON
EHUOLTOON.
Tarklstahuoltokohteet
ennenkoneentoimittamista
huoholiikkeeseen.

Ylikuormitussuoj
ientoiminta
Koneenylikuormitussuojat
(liimpxisuojat)
toimivat,jos koneila
kuormitetaan
taijabhdyty-silman
kieriatkuvastiyli nimellisarvojen
to on estynyt.
KONEPALAUTUUTOIMINTMN AUT,OMAATTISESTT,
KUNSE
ONJAAHTYNYT
ALHAISEMPAAN
LAlrIporlunru.

a

Oliaussulakkeet
Ohjauskortillaon langansyiittdosan ja ohjauslaitteidensuojana
19 4 i" 0,63 A hitaat lasiputkisulakkeet. Sulakkeetovat suojdjiinnitteisessi piirissi (24 V AC).
- S ulakepalonsyyni saattaa olla huonokuntoinenh itsauspistooli tai vioittunutohjauskortti.
Kiiytisamaa sulaketyyppii ja -kokoa kuin on merkittysulakepitimenvtereen.
TAKUU EI VASTAA VAARAN SULAKKEENAIHEUTTAMISTA
VAURIOISTA.

TAKUUEHDOT
KEMPPI OY antaa valmistamilleenia edustamilleentuotteille
takuun, j<rkakiisiniiii vahingot,jotka aiheutuvatraaka-aine-tai
valmistusvirheisti.Takuun puitteissa asennetaan vioittuneen
osantilalleuusi,tai milloinse kiiy piiinsi, vioittunutosa korjataan
1921360

