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VOORWOORD

1.1

ALGEMEEN
Gefeliciteerd met uw keuze voor het FastMig™ MSF lassysteem. Kemppi producten zijn dankzij
hun betrouwbaarheid en duurzaamheid economisch in het onderhoud en zij verhogen uw
arbeidsproductiviteit.
Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie betreffende het gebruik, onderhoud en
de veiligheid van uw Kemppi product. De technische specificaties van het apparaat zijn te vinden
achterin de handleiding. Bestudeer de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt. Voor uw veiligheid en die van uw werkomgeving dient u met name aandacht te
geven aan de veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
Voor meer informatie over Kemppi producten, graag contact opnemen met Kemppi Oy, of
overleggen met een geautoriseerd Kemppi dealer, of een bezoek brengen aan de Kemppi website
op www.kemppi.com.
De specificaties en ontwerpen gepresenteerd in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande
berichtgeving worden gewijzigd.

Belangrijke opmerkingen
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1.

Punten in de handleiding die bijzondere aandacht vereisen met het doel schade en
persoonlijk letsel te vermijden worden aangeduid met de ’LET OP!’ aanduiding. Lees deze
stukken zorgvuldig door en volg de instructies op.

1.2

PRODUCT INLEIDING
Kemppi FastMig™ MSF is een unit voor draadaanvoer die is ontworpen voor veeleisend
professioneel gebruik.
Er is keus uit een draadaanvoer unit die geschikt is voor het gebruik van een haspel met een
diameter van 200 mm of van 300 mm. De MSF 53 is geschikt voor een 200 mm haspel en de MSF
55 en de MSF 57 voor een 300 mm haspel. Voor beide draadaanvoer units zijn twee bedienings
panelen beschikbaar, een eenvoudige en een uitgebreide versie. De bedieningspanelen voor de
MSF 53 zijn SF 51 en SF 52, de bedieningspanelen voor de MSF 55 en de MSF 57 zijn SF 53 en SF 54.
De werking van de draadaanvoer-unit wordt bestuurd en ingesteld met een microprocessor.
In deze handleiding wordt het opstarten van de MIG-units MSF 53, MSF 55 en MSF 57 en paneel
SF 51, SF 52, SF 53 en SF 54, en de functies van de draadaanvoer-unit beschreven

NL

3

FastMig MSF 53, 55, 57 / © Kemppi Oy / 1736

1.2.1 Bediening en aansluitingen
1.
6.
2.

7.

3.

8.

4.
5.
MSF 53

1. Bedieningspaneel
2. Aansluiting van de afstandsbediening
3. Aansluiting voor laspistool EURO
4. Instelling beschermgasstroom
5. Aansluiting en klemmen voor slangen voor koelvloeistof
6. Aansluiting voor stuurstroomkabel
7. Aansluiting voor beschermingsgas
8. Aansluiting voor lasstroomkabel

MSF 55, MSF 57

1. Bedieningspaneel
2. Montageplaats voor aansluiting push/pull-pistool (accessoire)
3. Aansluiting voor laspistool EURO
4. Aansluiting van de afstandsbediening
5. Aansluiting voor beschermingsgas
6. Aansluiting voor stuurstroomkabel
7. Aansluiting voor lasstroomkabel
8. Aansluiting en klemmen voor slangen voor koelvloeistof

1.
5.
2.
3.
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6.
7.
8.

1.
5.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.

1.

2.

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
		
11.
		
12.
		
		
13.

3.

10.

4.

11.

12.

5.

6.

7.
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Functies en bedieningspaneel van SF 51 en SF 54
8.

13.

Hoofdschakelaar
Weergave van draadaanvoersnelheid / lasstroom
Selectie van in te stellen MIG-dynamiek
Gas-/watergekoeld MIG-pistool selecteren
Gastest
Lasdata: laatstgebruikte lasparameters op displays
Draadaanvoer
Weergave van ingestelde lasspanning / spanning tijdens lassen
Selectie van MIG/MMA proces
a) 2T/4T functie
b) Basisparameters van de unit wijzigen, SETUP (lang ingedrukt houden)
a) Instellen van draadaanvoersnelheid
b) Selectie van SETUP-parameters
a) Instellen van lasspanning
b) Instellen van MIG-dynamiek
c) Instellen SETUP-parameters
Selectie handbediening/afstandsbediening
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Functies en bedieningspaneel SF 52 en SF 53
1.

9.

10.

2.

11.

3.

12.

4.

13.

5.

14.

6.

15

7.

8.

16.

1. Hoofdschakelaar
2. a) Weergave van draadaanvoersnelheid / lasstroom / plaatdikte
		
b) Weergave van geselecteerde instelbare parameter
3. Instelling van lasdynamiek activeren
4. Gas-/watergekoeld MIG-pistool selecteren
5. Gastest
6. Lasdata: laatst gebruikte lasparameters op displays
7. Draadaanvoer
8. a) Weergave lasspanning
		
b) Weergave van waarde van geselecteerde afstelbare parameter
9. 1-MIG selectiecontrole/geselecteerde 1-MIG-lasboog activeren
10. a) Selectie van MIG-proces: 2T / 4T
		
b) Wijzigen van basisparameters van de unit, SETUP (lang ingedrukt houden)
11. Selectie van lasproces MIG, 1-MIG, MMA, FR-MIG *)
12. Instelling van extra MIG-functieparameters activeren
13. Selectie van extra MIG-functies
14. a) Instellen van draadaanvoersnelheid
		
b) Aanpassen ingestelde lasstroom (1-MIG)
		
c) Instellen van de lasstroom
		
d) Selectie van SETUP-parameters
		
e) Selectie van 1-MIG-boog (materiaal)
15. Geheugenkanalen opslag van MIG-parameters
16. a) Weergave lasspanning
		
b) Instellen van lengte van lasboog (1-MIG)
		
c) Instellen van MIG-dynamiek
		
d) Instellen van SETUP-parameter
		
e) Selectie van 1-MIG-boog
17. Selectie handbediening/ afstandsbediening
*) FR-MIG voor het lassen van grondlagen is niet standaard, dit is een optie.
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17.
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1.2.2 Aansluiting van systeem

NL
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1.2.3 DuraTorque™ 400, onderdelen in het draadaanvoermechanisme
Draadgeleider buis
Ss, Al, Fe, ø 0,6 ... 1,6 mm
Mc, Fc

ø 2,5/64 mm,
W000762,
zilver, kunststof

ø 2,5/33 mm,
W000956,
zilver, kunststof

ø 2,0 mm,
W000624,
kunststof

ø 1,6 ... 2,4 mm

ø 3,5/64 mm,
W001430,
zilver, kunststof

ø 3,5/33 mm,
W001431,
zilver, kunststof

ø 3,5 mm,
W001389,
kunststof

Fe, Mc, Fc ø 0,6 ... 0,8 mm

ø 1,0/67 mm,
W001432,
wit, staal

ø 2,0/33 mm,
W001435,
oranje, staal

ø 2,0 mm,
W000624,
kunststof

ø 0,9 ... 1,6 mm

ø 2,0/64 mm,
W001433,
oranje, staal

ø 1,6 ... 2,4 mm

ø 4,0/63 mm,
W001434,
blauw, staal

ø 3,5 mm,
W001389,
kunststof
ø 4,0/33 mm,
W001436,
blauw, staal

ø 3,5 mm,
W001391,
messing

2.

1.

Aanvoerrollen
ø mm

Kleur

Aandrijfrol

Drukrol

licht grijs

W001045

W001046

wit

W001047

W001048

1,0

rood

W000675

W000676

1,2

oranje

W000960

W000961

1,4

bruin

W001049

W001050

1,6

geel

W001051

W001052

2,0

grijs

W001053

W001054

2,4

zwart

W001055

W001056

1,0

rood

W001057

W001058

1,2

oranje

W001059

W001060

1,4/1,6

geel

W001061

W001062

2,0

grijs

W001063

W001064

2,4

zwart

W001065

W001066

1,0

rood

W001067

W001068

1,2

oranje

W001069

W001070

1,6

geel

W001071

W001072

Fe, Ss, Al,
0,6
Gladde groef 0,8/0,9

NL

Fe, Fc, Mc,
Gekartelde
groef

Fe, Fc, Mc,
Ss, Al,
U-groef
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INSTALLATIE

2.1

PLAATSEN VAN HET MIG SYSTEEM
Bij het plaatsen van de machine dient op het volgende gelet te worden. De gebruiksaanwijzing
wordt meegeleverd.

1. Installeren van de stroombron
Lees de paragraaf ”Installeren” in de gebruiksaanwijzing voor de Kemppi FastMig™ stroombronnen
en volg de instructies op.

2. Het plaatsen van de KMS-stroombronnen op de transportwagen
Lees de handleiding voor installatie/montage van de transporteenheid nauwkeurig en volg de
aanwijzingen op.

3. Bevestigen van de FastMig™ MSF op de stroombron
Monteer de bevestigingspin op de stroombron, plaats hier de MSF op.

4. Aansluiten van de kabel
Sluit de kabels aan zoals aangegeven in de documentatie van de machine.
De polariteit van de lasdraad (+ of -) kan worden gewijzigd door de MSF lasstroomkabel en de
werkstukkabel op de stroombron om te wisselen te vervangen door de connector voor de laskabel
van de Kemppi FastMig™ stroombron.

FastMig MSF 53, 55, 57 / © Kemppi Oy / 1736

2.

5. Monteren van de FastMig™ aan een balansarm
De draadaanvoer-unit moet zo gemonteerd worden dat de zwenkarm galvanisch van het chassis
gescheiden is.
De ophanghoek van de draadaanvoerunit kan veranderd worden door de bevestigingspunten van
het handvat te verplaatsen.

2.2

UITRUSTING BETREFFENDE DE DRAADDIAMETER
Draadaanvoerrollen zijn verkrijgbaar met gladde groef, getande groef en met een U-groef voor
verschillende doelen.
Draadaanvoerrollen met gladde groef: normale draadaanvoerrollen voor alle soorten draad.
Draadaanvoerrollen met getrande groef: speciale draadaanvoerrollen voor gevulde- en massieve
draad.
Draadaanvoerrollen met U-groef: Speciale draadaanvoerrollen voor aluminium draad.
De FastMig™ draadaanvoer unit is standaard voorzien van oranje (1.2 mm) aandrijfwielen en met
een zilver draaddoorvoerpijpje voor het lassen van draden met een diameter van 0.6...1.6 mm is.

2.3

MONTEREN VAN HET MIG LASPISTOOL
Om er zeker van te zijn dat er probleemloos gelast kan worden, moet er nagegaan worden in de
gebruiksaanwijzing van het gebruikte laspistool of het draaddoorvoerpijpje en het draadmondstuk
van het laspistool volgens fabricage geschikt zijn voor de gebruikte draaddiameter en soort
draad. Een te smal doorvoerpijpje kan bij de draadaanvoer-unit een grotere weerstand geven dan
normaal en dus problemen veroorzaken in de draadaanvoer.
Draai de laspistoolaansluiting goed vast zodat er geen spanningsverliezen optreden bij het
aansluitingsoppervlak. Een slechte aansluiting zal het laspistool en de draadaanvoer-unit
verwarmen.
Op de MSF machine zit een gele signaallamp H11 die aangeeft dat de vloeistofgekoelde PMT
laspistolen of de draadaanvoermotor overbelast wordt. De signaallamp werkt als volgt error codes
op pagina 21:
1. De thermische beveiliging van het PMT laspistool werkt. Dan stopt de machine het lassen en
de gele signaallamp H11 gaat branden, terwijl de display van de draadaanvoerunit error 153
geeft.
2. Indien de draadaanvoermotor licht overbelast is, b.v. door een blokkade in het pistool. In dit
geval onderbreekt de eenheid het lasproces en verschijnt de melding ’Err 162’ op de display
van het paneel. ‘Err’ = waarschuwing.
De foutcode verschijnen de volgende keer dat de eenheid wordt opgestart, als de oorzaak van de
fout verholpen is (het pistool is bijvoorbeeld afgekoeld of de motor is niet meer overbelast).

9
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2.4

MONTEREN EN VASTZETTEN VAN DRAADHASPEL

GESLOTEN
OPEN
• Het losmaken van de draadhaspel geschiedt door de haspelsluiting een kwartslag te draaien.
• Monteer de haspel op zijn plaats. Let op de draairichting van de haspel!
• Zet de haspel weer vast met de haspelsluiting. De haspelsluiting blijft aan de buitenzijde, en
vergrendelt de haspel.

A
B

• Verwijder de borgring (A)!
• Monteer de haspel op zijn plaats. Let op de draairichting van de haspel!
• Vergrendel de haspelsluiting.

LET OP! Controleer bij de draadhaspel of er geen draad uitsteekt die het chassis of de deur van de
draadaanvoer-units kan beschadigen. Slepende delen kunnen het chassis van de draadaanvoerunit onder spanning zetten.

2.5

HET AUTOMATISCHE DRAADINVOERSYSTEEM
Het automatische draadinvoersysteem maakt het vervangen van de draadhaspel eenvoudiger. Bij
het vervangen van de haspel hoeft de drukhevel van de aandrijfrollen niet losgemaakt te worden
en de draad gaat automatisch in de draadgeleider.
• Zorg er voor dat de groef van de aandrijfrol dezelfde diameter heeft als de lasdraad die
gebruikt wordt.
• Maak het draadeinde los van de haspel en knip de omgebogen lengte af. Wees voorzichtig
dat de draad zich niet afwikkelt van de haspel.
• Het draadeinde moet ongeveer 20 cm recht zijn. Zorg ervoor dat het draadeinde geen scherpe
kanten heeft (afvijlen indien nodig). Een scherp draadeinde kan de draaddoorvoerpijp, de liner
en het draadmondstuk van het laspistool beschadigen.

FastMig™ MSF draadaanvoer-unit:

• Trek een stukje draad los van de draadhaspel. Voer de draad door de achterste draaddoorvoer
naar de aandrijfrollen. Laat de drukhevel op de aandrijfrollen zitten!
• Druk de laspistoolschakelaar in en leid een stuk draad door de aandrijfrollen naar het
laspistool. Zorg er voor dat de draad in de groeven van beide aandrijfrollen zit!
• Druk de pistoolschakelaar in tot dat de draad uit het draadmondstuk komt.
De automatische invoering kan bij dunne draad soms mis gaan (Fe, FC, Ss: 0,6...0,8 mm,
Al: 0,8...1,0 mm). Dan kan het mogelijk zijn dat de aandrijfrollen losgemaakt moeten worden en de
draad met de hand door de aandrijfrollen gevoerd moet worden.

NL

2.6

DRUKINSTELLING
Het aanpassen van de druk van de aandrijftrollen gebeurt d.m.v. schroef (20) zodat de draad
gelijkmatig in de draaddoorvoerpijp gevoerd wordt. De draad mag niet gaan slippen bij de
aandrijfrollen als de draad die uit het draadmondstuk komt een kleine weerstand ondervindt.

LET OP! Een te grote druk veroorzaakt het platdrukken van de draad en het beschadigen van de
beschermlaag. Het veroorzaakt wrijving en onnodige slijtage aan de aandrijfrollen.

10

INSTELLEN VAN DE SPANNING VAN DE DRAADHASPELREM
De remkracht kan ingesteld worden door het aandraaien van een schroef met een schroevedraaier.
Deze schroef (A) bevindt zich in het middelpunt van de haspel

A

De remkracht kan ingesteld worden door het aandraaien van moer (B), met de richting van de klok.

A
B

FastMig MSF 53, 55, 57 / © Kemppi Oy / 1736

2.7

De remkracht moet zo ingesteld zijn dat de draad niet te ver afrolt van de draadhaspel wanneer
de aandrijfrollen tot stilstand komen. De benodigde remkracht is erg afhankelijk van de
draadaanvoersnelheid die men gebruikt.
Wanneer men de rem te strak zet, zal de motor onnodig worden belast.

2.8

AFBRANDVERTRAGING
De elektronica in de draadaanvoerunit is zo gemaakt dat wanneer men stopt met lassen, het
draadeinde niet vastsmelt aan het draadmondstuk of het werkstuk. Dit werkt geheel automatisch,
onafhankelijk van de draadaanvoersnelheid. Deze kan eventueel worden ingesteld via het SETUP
menu (‘PoC’).

2.9

WERKSTUKKABEL
Bevestig de klem van de werkstukkabel zorgvuldig, bij voorkeur direct op het te lassen werkstuk.
Het contactoppervlak moet zo groot mogelijk zijn.
Reinig het oppervlak van verf en roest!
Gebruik voor uw MIG installatie bij voorkeur kabels met een doorsnede van ten minste 70 mm². Te
dunne kabels kunnen spanningsverlies en oververhitting veroorzaken.
Wees er zeker van dat het gebruikte pistool ontworpen is om de max. lasstroom die men wil
gebruiken aan kan!
Gebruik nooit een beschadigd pistool!

NL

2.10 BESCHERMGAS
LET OP! Gasflessen zijn hogedrukvaten. Zij kunnen ontploffen als het gevolg van (om)vallen!
Voor het lassen van roestvast staal, worden normaal gesproken gemengde gassen gebruikt.
Controleer of de afsluiter van de gasfles geschikt is voor het gas. De hoogte van de lasstroom is
gezet overeenkomstig de lasstroom gebruikt in het werk. Een geschikte lasstroom is normaal ge
sproken 8 - 10 l/min. Indien de gasstroom niet geschikt is, wordt de lasverbinding poreus. Neem
contact op met uw lokale Kemppi-dealer voor het kiezen van gas en uitrusting.

11
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2.10.1 Installeren van gasfles
A

F
C

G
B
E
D
LET OP! Plaats de gascylinder altijd verticaal op een plaats of onderwagen die daar speciaal voor
ingericht is. Sluit de afsluiter van de cylinder na het lassen.

Onderdelen van gasstroming regulator

A Gasfles afsluiter
B Druk regulatie schroef
C Verbindingsmoer
D Slangspil
E Hulsmoer
F Gasfles drukmeter
G Gasslang drukmeter
De volgende installatie instructies zijn geldig voor de meeste gasstroom regulator types:
1. Stap opzij en open de flesafsluiter (A) gedurende een tijd om eventuele onzuiverheden weg te
blazen van de flesafsluiter.
2. Draai de druk regulatieschroef (B) van de regulator totdat er geen tegendruk meer gevoeld kan
worden.
3. Indien aanwezig in de regulator, sluit naadventiel.
4. Installeer de regulator op de flesafsluiter en maak deze vast door middel van de
verbindingsmoer (C) met een passende moersleutel.
5. Installeer de slangspil (D) en hulsmoer (E) in de gasslang en maak deze vast met een
slangklem.
6. Verbind de slang met de regulator en het andere uiteinde met de draadaanvoer-unit. Maak de
hulsmoer vast.
7. Open flesafsluiter langzaam. Gasfles drukmeter (F) toont de druk van de fles. Let op! Gebruik
nooit de hele inhoud van de fles. De fles moet worden gevuld tot de druk van de fles 2 bar is.
8. Indien aanwezig in de regulator, open naaldventiel.
9. Draai de regulatieschroef (B) totdat de drukmeter van de slang (G) de gewenste stroom
(of druk) aangeeft. Bij het reguleren van de stroomhoeveelheid, dient de stroombron
ingeschakeld te zijn en tegelijkertijd dient de pistoolschakelaar ingedrukt te worden.
Sluit de flesafsluiter na het lassen. Indien de machine gedurende langere tijd buiten gebruik is,
ontschroef de druk regulatieschroef.

NL

2.11 HOOFDSCHAKELAAR I/O
Indien de hoofdschakelaar in de I positie wordt gedraaid, dan zal de signaallamp oplichten en de
hoofdschakelaar is gereed voor gebruik. De machine zal de lasmethode kiezen welke het laatst is
gebruikt voordat men de machine uitschakelde.

LET OP! Gebruik nooit de primaire steker om de machine aan of uit te schakelen.

2.12 WERKING VAN DE VLOEISTOFKOELUNIT, FASTCOOL 10
De waterpomp zal starten op het moment dat met lassen begonnen wordt. Na het lassen zal de
pomp ongeveer 5 min. nadraaien om de vloeistof te koelen.
Lees de bedieningsinstructies van de Fastcool 10 unit.

12

Hang de MSF 53 niet op aan het handvat maar aan de montage (hang) frame (accessoire). De MSF
55 en MSF 57 kan aan de als assessoire ophang set worden opgehangen.

3.

WERKING VAN DE FUNCTIEPANELEN

3.1

BEDIENING VAN SF 51 EN SF 54
1.

2.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

7.

8.
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2.13 OPHANGEN VAN DE DRAADAANVOER-UNIT

13.

Hoofdschakelaar, ON/OFF (1)
De draadaanvoer-unit blijft in de OFF-stand als de voedingsbron wordt ingeschakeld. Opstarten
wordt zo verhinderd. ’OFF’ wordt weergegeven op de display.
Als de knop ON/OFF langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de unit opgestart. De unit is
nu gereed voor gebruik en keert automatisch terug naar de stand die was ingesteld toen de unit
werd uitgeschakeld. De draadaanvoerunit start ook op door 3 x kort na elkaar de start knop in te
drukken op de toorts.

Basisinstellingen en displays (11, 12, 2, 8)
De snelheid van de draadaanvoer wordt ingesteld met potentiometer 11, de ingestelde waarde
wordt weergegeven op display 2. De lasspanning wordt ingesteld met potentiometer 12, de
ingestelde waarde wordt weergegeven op display 8. Tijdens het lassen geeft display 2 de werkelijke
lasstroom weer en display 8 de lasspanning.
Als de instelling van de MIG-dynamiek wordt geactiveerd met knop 3, kan de MIG-dynamiek
worden ingesteld met potentiometer 12 (zie ’MIG-dynamiek instellen’).
Voor het lassen met beklede elektrode (MMA) wordt de lasstroom ingesteld met de potentiometer,
de waarde wordt weergegeven op display 2. Display 8 laat de open spanning zien. Tijdens het
lassen wordt op display 2 de werkelijke lasstroom weergegeven en op display 8 de lasspanning.
Nadat het instellen van de SETUP-parameters is bevestigd door de knop 10b een keer lang in te
drukken, kan de instelbare parameter worden geselecteerd met potentiometer 11. De naam wordt
weergegeven op display 2. De parameter kan worden geselecteerd met de potentiometer (11), de
waarde is af te lezen in de display (8). (zie de informatie over SETUP-functies).

13
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Keuze van het MIG-proces (10a)
MIG 2-takt: MIG-lassen met 2-takt functie
1. schakelaar indrukken: lassen begint
2. schakelaar loslaten: lassen eindigt
MIG 4-takt: MIG-lassen met 4-takt functie
1. schakelaar indrukken: beschermgas stroomt
2. schakelaar loslaten: lassen begint
3. schakelaar indrukken: lassen eindigt
4. schakelaar loslaten: beschermgas stopt

Instelling voor laskarakteristiek (3)
De instelling van de MIG-laskarakteristiek is van invloed op de stabiliteit van de boog en op het
aantal lasspatten. De nulstand is de aan te bevelen basisinstelling. De waarden –> min (-1...-9) voor
een zachtere boog, om het aantal lasspatten te verminderen. De waarden –> max (1...9) voor een
hardere boog, om de stabiliteit te vergroten en bij gebruik van 100 % CO₂ -beschermgas bij lassen
van staal.
Bij het MMA lassen is de arc force van grote invloed op de stabiliteit van de boog, de stabiliteit is
voor de verschillende elektroden instelbaar. De range van –9 …. 0 wordt veelal toegepast voor
hoog gelegeerde elektroden. De range 0….+9 wordt toegepast voor moeilijk verlasbare elektroden
en voor het lassen op lage stroomsterkte. De fabrieks instelling “0” is voor algemeen gebruik.

Gastest (5)
Na een druk op de knop Gastest wordt de gasafsluiter geopend zonder dat de draadaanvoer of
stroombron wordt geactiveerd. Standaard stroomt het gas gedurende 20 seconden. Op de display
wordt aangegeven hoe lang het gas nog blijft stromen. De standaardtijd voor de gasstroom kan
worden ingesteld met de potentiometer rechts. Het instelbereik is 10 – 60 seconden. De ingestelde
tijd wordt opgeslagen in het geheugen. U kunt de gasstroom onderbreken met de knop ON/OFF of
de startschakelaar van het pistool.

Test draadaanvoer (7)
Met de schakelaar voor de draadaanvoer start u de draadaanvoermotor zonder de gasafsluiter te
openen en zonder de voedingsbron in te schakelen. De standaardsnelheid van de draadaanvoer is
5 m/min. U kunt de snelheid instellen met de potentiometer rechts. Als u de knop loslaat, wordt de
draadaanvoer stopgezet. De unit keert terug naar de normale stand ongeveer 3 seconden nadat u
de knop hebt losgelaten of als u de knop ON/OFF kort indrukt.

Selectie van vloeistof- of gasgekoeld MIG-pistool (4)
Druk knop 3 en 5 gelijktijdig (langer dan 1 seconde) in voor de selectie van een vloeistof- of
gasgekoeld MIG-pistool. Als op de display ’Gas’ wordt weergegeven, gaat de lasmachine ervan uit
dat er een gasgekoeld MIG-pistool is aangesloten. Als u knop 7 en 8 nogmaals indrukt, verschijnt
de melding ’CooLEr’ op de display en gaat de LED branden om aan te geven dat vloeistofkoeling
is geselecteerd. In dit geval gaat de lasmachine ervan uit dat er een vloeistofgekoeld MIG-pistool
is aangesloten. Als vloeistofkoeling is geselecteerd, wordt de volgende keer dat de machine wordt
opgestart, de unit voor vloeistofkoeling ingeschakeld.
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Lasdata (6)
U activeert de functie lasdata door knop 5 en 7 tegelijkertijd in te drukken. Op de displays worden
dan de lasstroom en lasspanning weergegeven die werden gebruikt op het moment dat het lassen
worden onderbroken.

Selectie van lasproces (9)
U selecteert lassen met beklede elektrode (MMA) door de knop gedurende >1 seconde in te
drukken. Let op! Als lassen met beklede elektrode is geselecteerd, worden de stroombron, de
aangesloten houder en het MIG-pistool geactiveerd (rustspanning).

Gebruik van afstandsbediening (13)
Het selecteren van de afstandsbediening gebeurt met toets nr. 13. Worden de
draadaanvoersnelheid en de lasspanning ingesteld met de afstandsbediening. In dit geval zijn
potentiometer 10 en 11 van het paneel niet aangesloten.
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3.2

8.

17.

Hoofdschakelaar, AAN/UIT (1)
De draadaanvoer-unit blijft in de OFF-stand als de voedingsbron wordt ingeschakeld (ON).
Opstarten wordt zo verhinderd. OFF wordt weergegeven op de display. Als de knop ON/OFF langer
dan 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de unit opgestart. De unit start ook als drie keer kort achter
elkaar de pistoolschakelaar wordt ingedrukt.

Basisinstellingen en displays (14, 16, 2, 8)
Voor MIG-lassen wordt de snelheid van de draadaanvoer ingesteld met potentiometer 14,
de ingestelde waarde wordt weergegeven op display 2. De lasspanning wordt ingesteld met
potentiometer 16, de ingestelde waarde wordt weergegeven op display 8. Tijdens het lassen geeft
display 2 de werkelijke lasstroom weer en display 8 de lasspanning.
Voor lassen met beklede elektrode (MMA) wordt de lasstroom ingesteld met de potentiometer, de
waarde wordt weergegeven op display 2. Display 8 laat de open spanning zien. Tijdens het lassen
wordt op display 2 de werkelijke lasstroom weergegeven en op display 8 de lasspanning.
Als de instelling van de MIG-dynamiek/Arc Force voor lassen met beklede elektrode wordt
geactiveerd met knop 3, stelt u de waarde in met potentiometer 16 (zie de informatie over het
instellen van MIG-dynamiek/Arc Force).
Met Synergic 1-MIG lassen wordt de stroom ingesteld met potentiometer 14 en de lengte van de
boog met potentiometer 16 (zie ’1-MIG lassen’).
Nadat de instelling van de SETUP-parameters is bevestigd door de knop 10 keer lang in te
drukken, kan de instelbare parameter worden geselecteerd met potentiometer 14. De naam wordt
weergegeven op display 2. De waarde van de parameter wordt ingesteld met potentiometer 16, de
waarde wordt weergegeven op display 8 (zie de informatie over SETUP-functies).

Keuze van het MIG-proces (10)
MIG 2-takt: MIG-lassen met 2-takt functie

1. schakelaar indrukken: lassen begint
2. schakelaar loslaten: lassen eindigt
MIG 4-takt: MIG-lassen met 4-takt functie

1. schakelaar indrukken: beschermgas stroomt
2. schakelaar loslaten: lassen begint
3. schakelaar indrukken: lassen eindigt
4. schakelaar loslaten: beschermgas stopt

Instelling voor laskarakteristiek (3)
De instelling van de MIG-laskarakteristiek is van invloed op de stabiliteit van de boog en op het
aantal lasspatten. De nulstand is de aan te bevelen basisinstelling. De waarden –> min (-1...-9) voor
een zachtere boog, om het aantal lasspatten te verminderen. De waarden –> max (1...9) voor een
hardere boog, om de stabiliteit te vergroten en bij gebruik van 100 % CO₂ -beschermgas bij lassen
van staal.

15
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Bij het MMA lassen is de arc force van grote invloed op de stabiliteit van de boog, de stabiliteit is
voor de verschillende elektroden instelbaar. De range van –9 …. 0 wordt veelal toegepast voor
hoog gelegeerde elektroden. De range 0….+9 wordt toegepast voor moeilijk verlasbare elektroden
en voor het lassen op lage stroomsterkte. De fabrieks instelling ”0” is voor algemeen gebruik.

Gastest (5)
Na een druk op de knop gastest wordt de gasafsluiter geopend zonder dat de draadaanvoer of
stroombron wordt geactiveerd. Standaard stroomt het gas gedurende 20 seconden. Op de display
wordt aangegeven hoe lang het gas nog blijft stromen. De standaardtijd voor de gasstroom kan
worden ingesteld met de potentiometer rechts. Het instelbare bereik is 10 – 60 seconden. De
ingestelde tijd wordt opgeslagen in het geheugen.
U kunt de gasstroom onderbreken met de knop ON/OFF of de startschakelaar van het pistool.

Test draadaanvoer (7)
Met de schakelaar voor de draadaanvoer start u de draadaanvoermotor zonder de gasafsluiter te
openen en zonder de stroombron in te schakelen. De standaardsnelheid van de draadaanvoer is 5
m/min. U kunt de snelheid aanpassen met de potentiometer rechts. Als u de knop loslaat, wordt de
draadaanvoer stopgezet. De unit keert terug naar de normale stand ongeveer 3 seconden nadat u
de knop hebt losgelaten of als u de knop ON/OFF kort indrukt.

Selectie van vloeistof- of gasgekoeld MIG-pistool (4)
Druk knop 3 en 5 gelijktijdig (langer dan 1 seconde) in voor de selectie van een vloeistof- of
gasgekoeld MIG-pistool. Als op de display ’Gas’ wordt weergegeven, gaat de lasmachine ervan uit
dat er een gasgekoeld MIG-pistool is aangesloten. Als u knop 7 en 8 nogmaals indrukt, verschijnt
de melding ’CooLEr’ op de display en gaat de LED branden om aan te geven dat vloeistofkoeling
is geselecteerd. In dit geval gaat de lasmachine ervan uit dat er een vloeistofgekoeld MIG-pistool
is aangesloten. Als vloeistofkoeling is geselecteerd, wordt de volgende keer dat de machine wordt
opgestart, de unit voor vloeistofkoeling ingeschakeld.

Lasdata (6)
U activeert de functie lasdata door knop 5 en 7 tegelijkertijd in te drukken. Op de displays worden
dan de lasstroom en lasspanning weergegeven die werden gebruikt op het moment dat het lassen
werd onderbroken.

Selectie van lasprocessen (11)
Het lasproces - MIG, 1-MIG of FR-MIG - kan met toets nr. 11 worden geselecteerd. Bij de MIG selectie
is de spanning en de draadsnelheid niet gekoppeld en moet dus zelf worden ingesteld. Bij de
1-MIG en FR-MIG selectie zijn de diverse parameters synergisch gekoppeld aan de draadsnelheid,
met de spannings regeling wordt de booglengte ingesteld.
De FR-MIG is als optie leverbaar.
U selecteert lassen met beklede elektrode (MMA) door de knop gedurende >1 seconde in te
drukken. Let op! Als lassen met beklede elektrode is geselecteerd, worden de stroombron, de
aangesloten houder en het MIG-pistool geactiveerd (rustspanning).
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Keuzeknop instellingen (17)
Met de keuzeknop voor instellingen selecteert u de vereiste basisinstellingen. Actieve instellingen
worden aangegeven door een LED-indicatielampje. U stelt de waarden handmatig in met de
potentiometers op het paneel of op afstand met de op de unit aangesloten afstandsbediening. Als
is ingesteld dat waarden worden gekozen met de regeleenheid die is aangesloten op het pistool,
worden de draadaanvoersnelheid/stroom (1-MIG) ingesteld met de regeleenheid en worden de
lasspanning/booglengte (1-MIG) ingesteld met potentiometer 16 op het paneel.
Let op! U kunt alleen instellingen voor de afstandsbediening of het pistool kiezen als de
regeleenheid is aangesloten op de machine.U kunt de pistoolbediening selecteren als de SETUP
parameter ’GUN’ is ’ON’.

Extra MIG-functies (13)
Activeren van additionele MIG functies
Diverse functies kunnen eenvoudig aan de draadaanvoer eenheid worden toegevoegd door het
aanschaffen van een licentie code. De licentie code kan via de adresbus of via het paneel worden
ingegeven. De instructies voor het invoeren van de code zijn meegeleverd bij de programmeer
handleiding.
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Programmeren via het paneel:
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Geheugenfuncties (15)

NL

1. Activeer de SETUP functie door de SETUP toets lang in te drukken.
2. Kies met de linkse potentiometer invoeren code (‘Cod’) en selecteer met de rechtse
potentiometer enter (‘Ent’).
3. Druk kort op de toets afstandsbediening.
4. De linker display geeft nummer 1 weer, programmeer nu met de rechter potentiometer het
eerste gedeelte van de code in, de waarde is af te lezen in de rechter display.
5. Kies met de linker potentiometer het 2e volgnummer.
6. Voer het 2e deel van de code in.
7. Herhaal punt 5 en 6 tot de gehele code is ingevoerd.
8. Bevestig de code door de afstandsbedienings toets in te drukken.
9. Indien de code juist is ingevoerd, zal de display ‘Suc cES’ weergeven. Bij een onjuiste code
verschijnt een error melding (zie 5. Fastmig™ error codes)
10. Het invoeren van de code kan worden onderbroken met de ON/OFF toets (Esc. functie).
Met de selectieknop voor extra MIG-functies kunt u de functie vertraagde start (’Creep Start’), Hot
Start of kraters vullen (’Crater Level’) kiezen. Door de keuzeknop in te drukken, selecteert u een of
meer van de bovengenoemde functies. Opmerking! Alleen de beschikbare functies kunnen voor
de diverse lasmethoden worden geselecteerd.
De parameters voor deze functies stelt u in met de SETUP-functie (zie ’SETUP-functies’).
Kies de functie Creep Start om de eerste las eenvoudiger te maken, bijvoorbeeld bij een hoge
draadaanvoersnelheid. De draadaanvoersnelheid blijft laag tot de draad in contact komt met het
werkstuk en de stroom wordt geactiveerd. Creep Start kan worden geselecteerd voor normaal MIGlassen of voor Synergic 1-MIG-lassen.
De functie Hot Start is erop gericht fouten bij de eerste las te reduceren als u materiaal met een
hoge warmtegeleiding last, zoals aluminium. U kunt Hot Start selecteren als u werkt met Synergic
1-MIG-lassen en als de modus 4T is geselecteerd. In dit geval wordt een vaste tijd voordat het gas
op volle snelheid gaat stroom, weergegeven als de startschakelaar van het pistool omlaag wordt
gehouden. Hierna begint het lassen op het niveau dat is ingesteld met de parameter Hot Start
van de SETUP-modus. Het pistool keert terug naar het normale niveau als u de pistoolschakelaar
loslaat.
U stopt op dezelfde wijze als bij de normale 4T-functie.
Met de functie Crater Level voorkomt u kratervorming aan het einde van een lasproces. U kunt
Crater Level selecteren als u werkt met Synergic 1-MIG-lassen en als de modus 4T is geselecteerd.
Als u aan het einde van een las de pistoolschakelaar ingedrukt houdt, wordt de lasstroom verlaagd
tot een eerder ingesteld niveau. De functie voor het vullen van kraters wordt stopgezet als u de
pistoolschakelaar loslaat.
De waarden van de parameters die betrekking op extra MIG-functies, kunt u wijzigen met de
SETUP-functie (zie ’SETUP’) of met de functie Quick SETUP. U activeert Quick SETUP door knop 13
en 10 tegelijkertijd in te drukken. Hierna kunt u parameters voor de extra MIG-functies instellen.U
selecteert de parameters die u wilt instellen, met knop 13 of potentiometer 14. De waarde van de
parameter stelt u in met potentiometer 16. De waarde wordt direct opgeslagen in het geheugen.

Instellingen opslaan
Met de geheugenfunctie kunt u veelgebruikte laswaarden opslaan in het geheugen. Het geheugen
heeft tien verschillende locaties: 0 … 9.
Naast laswaarden (draadaanvoersnelheid, lasspanning) worden ook opties in het geheugen
opgeslagen zoals 2T/4T, Creep Start en Crater Level.

U slaat waarden als volgt op in het geheugen:

1. Druk twee keer op de knop MEMORY; het lampje SET begint te knipperen als het kanaal niet
in gebruik is. Als het kanaal wel in gebruik is, brandt het lampje constant. Opmerking! Als
memory functie leeg is, druk dan eenmaal op de MEMORY toets om naar de SET modus te
gaan.
2. Selecteer het gewenste geheugenkanaal met de toets CH.
3. Kies de instellingen en sla deze in het geheugen op door te drukken op de knop SAVE.
4. Druk tweemaal op de toets MEMORY. Zoals u ziet, brandt het lampje ON.
5. Begin met lassen.
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Als waarden wilt wijzigen, moet het lampje SET branden. U kunt dan de gewenste parameters
selecteren. Druk op de knop SAVE om de procedure te voltooien. U kunt ook de parameters van het
huidige lasbewerking opslaan door SET in te drukken als de status van de geheugenfunctie OFF is
(alle lampjes uit). U wist het kanaal door in de modus SET de knop MEMORY en CH tegelijkertijd in
te drukken.

Opgeslagen instellingen gebruiken

1. Druk op de knop MEMORY.
2. Selecteer het geheugenkanaal met de knop CH.
3. Begin met lassen.
Met de Ch afstandsfunctie kunt u geheugenkanalen selecteren met de selectie-eenheid op het
pistool. U activeert de functie door knop 17 en CH tegelijkertijd in te drukken. Als de CHANNELS op
de afstandsbediening zijn op te roepen, dan zal de LED van de bedienings selectie (paneel, pistool,
afstand) knipperen.

Synergic 1-MIG of FR-MIG-lassen (9, 11)
Bij Synergic 1-MIG-lassen worden de optimale lasparameters voor de gebruikte lasdraden en het
gebruikte gas opgeslagen in de unit. Het lassen wordt geregeld door de lasstroom en booglengte
in te stellen.
Het synergisch FR-MIG proces is ontwikkeld voor het lassen van grondlagen. De parameters en het
lasgedrag van de kortsluitboog zijn geoptimaliseerd voor het lassen van gronglagen.

Lasboog/-programma selecteren:
Voordat u begint met lassen, kiest u een lasboog/-programma voor de lasdraad en het gas. Deze
informatie wordt aangegeven op de binnenzijde van de MSF-deur.
De selectie van de boog wordt geactiveerd door knop 9 gedurende >1 seconde in te drukken. In
dit geval beginnen display 2 en 8 te knipperen en wordt de materiaalgroep geselecteerd met de
potentiometer links en de booglas/het programma voor de groep met de potentiometer rechts; zie
de onderstaande tabel.
Het geselecteerde programma wordt direct opgeslagen in het geheugen. U verlaat naar de
normale status door de knop ON/OFF (1) het Synergic PROGRAM (9).

Een geselecteerde booglas/-programma gebruiken:
Selecteer het lasproces met de 1-MIG selectieknop (11). Zorg dat lasboog/programma geschikt
is voor het de gebruikte lasdraad en het beschermgas. U controleert dit door de knop Synergic
PROGRAM (9) in te drukken. Hierna worden de materiaalgroep en het programmanummer
weergegeven. In de hierboven genoemde tabel ziet u de draadsoort en het gas dat overeenkomt
met het programmanummer.
Stel de gewenste lasstroom in met potentiometer 14 en de booglengte met potentiometer 16.

NL
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FastMig™ synergische MIG programma ‘s
1-MIG
Prog

Draad
mm

Materiaal

Beschermgas

Fe-groep
101
102
103
104
106
111
112
113
114
116
121
122
123
124
126
152
154
164
174
184
194

0,8
0,9
1,0
1,2
1,6
0,8
0,9
1,0
1,2
1,6
0,8
0,9
1,0
1,2
1,6
0,9
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
FEMC
FEMC
FEMC
FEFC rutile
FEFC rutile
FEFC basic

Ar+18%-25%CO²
Ar+18%-25%CO²
Ar+18%-25%CO²
Ar+18%-25%CO²
Ar+18%-25%CO²
CO²
CO²
CO²
CO²
CO²
Ar+8%CO²
Ar+8%CO²
Ar+8%CO²
Ar+8%CO²
Ar+8%CO²
Ar+18%-25%CO²
Ar+18%-25%CO²
CO²
Ar+18%-25%CO²
CO²
Ar+18%-25%CO²

201
202
203
204
206
211
212
213
214
216
221
222
223
224
231
232
233
234
242
244
252
254

1,0
1,2
1,6
1,0
1,2
1,6

Al-5356
Al-5356
Al-5356
AL-4043
Al-4043
Al-4043

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

802
803
804
812
813
814

SPE-groep
401
402
403
404
411
412
413
421
423
424

Draad
mm

Materiaal

Beschermgas

0,8
0,9
1,0
1,2
1,6
0,8
0,9
1,0
1,2
1,6
0,8
0,9
1,0
1,2
0,8
0,9
1,0
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2

SS-316
SS-316
SS-316
SS-316
SS-316
SS-316
SS-316
SS-316
SS-316
SS-316
SS-309
SS-309
SS-309
SS-309
SS-309
SS-309
SS-309
SS-309
FC-316
FC-316
FC-316
FC-309L

Ar+2%CO²
Ar+2%CO²
Ar+2%CO²
Ar+2%CO²
Ar+2%CO²
Ar+30%He+1%O²
Ar+30%He+1%O²
Ar+30%He+1%O²
Ar+30%He+1%O²
Ar+30%He+1%O²
Ar+2%CO²
Ar+2%CO²
Ar+2%CO²
Ar+2%CO²
Ar+30%He+1%O²
Ar+30%He+1%O²
Ar+30%He+1%O²
Ar+30%He+1%O²
Ar+18%-25%CO²
Ar+18%-25%CO²
CO²
Ar+18%-25%CO²

0,9
1,0
1,2
0,9
1,0
1,2

Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe

Ar+18%-25%CO²
Ar+18%-25%CO²
Ar+18%-25%CO²
CO²
CO²
CO²

0,9
1,0
1,2
0,9
1,0
1,2

SS-136
SS-316
SS-316
SS-316
SS-316
SS-316

Ar+2%CO²
Ar+2%CO²
Ar+2%CO²
Ar+30%He+1%O²
Ar+30%He+1%O²
Ar+30%He+1%O²

SS-groep

Al-groep
303
304
306
313
314
316

1-MIG
Prog

Fe-groep

SS-groep
0,8
0,9
1,0
1,2
0,8
0,9
1,0
0,8
1,0
1,2

CuSi 3
CuSi 3
CuSi 3
CuSi 3
CuSi 3
CuSi 3
CuSi 3
CuAl 8
CuAl 8
CuAl 8

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar+2% CO²
Ar+2% CO²
Ar+2% CO²
Ar
Ar
Ar

822
823
824
832
833
834
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3.3

SETUP-FUNCTIES (10)
De unit is voorzien van een aantal extra functies die kunnen worden geselecteerd. Parameters
kunnen worden ingesteld met de SETUP-functie. U activeert de functie SETUP door de knop
SETUP (10) gedurende >1 seconde in te drukken. U selecteert de instelbare parameter met de
potentiometer links (14). De naam van de parameter wordt weergegeven op display (2). De
waarde van de parameter wordt ingesteld met de potentiometer rechts (16), de waarde wordt
weergegeven op de display (8). Hieronder volgt een overzicht van de parameters en de mogelijke
waarden:

Normaal MIG – lassen SETUP parameters
Naam parameter

Naam op
display

Waarden

Fabrieks
instelling

Pre Gas Time
Post Gas Time

PrG
PoG

0.0...9.9 s
0.1 ... 32.0 s

0,0 s
Aut

Creep Start Level

CrE

10...170%

50 %

Start Power
Post Current Time
Set Voltage Limit

StA
PoC
U2L

-9 … +9
-9 ... +9
25.0 ... 48.0 V

(0)
0
37.0 (300)
39.0 (400)
42.0 (500)

Beschrijving
Gasvoorstroomtijd 0-9,9 s
Gasnastroomtijd in seconden of
gekoppeld aan de draadsnelheid (Aut)
Percentage draadaanvoersnelheid:
10 % = vertraagde start
100 % = creepstart uitgeschakeld
170 % = versnelde start
Sterkte van ontstekingspuls
Afbrandvertraging
Maximale lasspanning (MIG)

Synergisch MIG - lassen SETUP parameters
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Naam parameter

Naam op
display

Waarden

Fabrieks
instelling

Pre Gas Time

PrG

0.0...9.9 s

(Syn)

Post Gas Time

PoG

0.0...9.9 s

(Syn)

Creep Start Level

Cre

10 ... 170 %

(50 %)

Hot Start Level

Hot

-50 ... 75 %

(30 %)

H2t
Hot Start 2T Time
Crater Fill Start Level CrS

0.0 ... 9.9 s
10 ... 250 %

(1.2 s)
(30 %)

Crater Fill Time

CrT

0.0 ... 9.9 s

(2.0 s)

Crater Fill End Level

CrL

10 ... 250 %

(30 %)

Start Power
Post Current Time
Synergic MIG Unit

StA
PoC
Unl

-9 ... +9
-9 ... +9
mm, m/min, A

(0)
(0)
(m/min)

Cable Compensation

CAL

-5.0 ... 9.0
V/100 A

(1.0 V/100 A)

Beschrijving
Gasvoorstroomtijd in seconden of volgens
synergisch programma
Gasnastroomtijd in seconden of volgens
synergisch programma
Percentage draadaanvoersnelheid:
10 % = vertraagde start
100 % = creepstart uitgeschakeld
170 % = versnelde start
Percentage van ingestelde lasstroom:
-50 % = soft en
+75 % = hot start
De duur van de hotstart in seconden
Het lasvermogen aan het begin van
de kratervulfase als percentage van de
vooringestelde waarde voor lasvermogen
De duur van de kratervulfase in seconden
(alleen in 2T)
Het lasvermogen aan het einde van
de kratervulfase als percentage van de
vooringestelde waarde voor lasvermogen
Sterkte van ontstekingspuls
Afbrandvertraging
Bij 1-MIG lassen en WiseRoot geeft de linker
display de draadsnelheid, de plaatdikte of de
stroomsterkte weer
Compensatie (MIG)

Welding Level

Crater Fill Start Level

Crater Fill End Level

Crater Fill Time
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LET OP! Bij kratervullen moet de beginwaarde van het lasvermogen groter zijn dan de eindwaarde
en daarom zijn de instellingsbereiken voor begin- en eindwaarden automatisch beperkt, indien
nodig.

WiseRoot
Naam parameter

Naam op
display

Waarden

Fabrieks
instelling

Start Time

FSt

-9 ... +9

(0)

Start Voltage Level

FuL

-30 ... +30

(0)

Beschrijving
WiseRoot startpuls
(maximaal 3 seconden)
WiseRoot startspanningscorrectie

Algemene SETUP parameters voor het MIG lassen (alleen SF53 en SF55)
Waarden

Fabrieks
instelling

Add
Device Address
Using features of PMT Gun
Gun
Gas Guard Connected GG

3 tai 6
OFF, on

3
on

no, yES

no

LongSystem Mode

LSy

on, OFF

OFF

Code Entry

Cod

---, Ent

---

PIN Code Entry

PIn

---, Ent

---

Panel Locking

LoC

on, OFF

OFF

Restore Factory
Settings

FAC

OFF, PAn, All

OFF

Naam parameter

Naam op
display

Beschrijving
Bus adres draadaanvoer unit
on = PMT-pistool
OFF = ander pistool
yES = gas guard aangesloten
no = gas guard niet aangesloten
Kies positie ”on” bij totale kabellengte
groter dan 40 m
Programmeren extra opties, zie pagina
18
PIN code selectie
(vereist MatchPIN activering)
Paneel lock aan/uit
(vereist MatchPIN activering)
Fabrieksinstellingen herstellen als PAn of
All is geselecteerd, verlaat de SETUPmodus

Elk lasproces heeft de beschikking over eigen SETUP parameters. B.V. als bij het synergisch MIG
lassen de gasnastroomtijd word gewijzigd, dan zal dit geen effect hebben op de normale MIG
instelling.
De waarde van de parameter wordt direct opgeslagen in het geheugen. U verlaat de SETUP-modus
door de knop SETUP ingedrukt te houden of door kort de knop ON/OFF in te drukken.
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4.

WERKING VAN AFSTANDSBEDIENINGEN OP DE
DRAADAANVOER-UNIT MSF
R20
R63

R61

R63

R61

MIG

Instelling voor draadaanvoersnelheid
1...25 m/min

Instelling voor voltage:
van 10 V...max. voltage van stroombron
(35...46 V)

MEMORY

Kanaalselectie:
Kanalen 1...5 corresponderen
1, 4, 6, 8, 10 van knop

GEEN FUNCTIE

SYNERGISCH
MIG
MMA

Instelling van stroomsterkte (draadsnelheid)
overeenstemmend met draad min...max.

Fijnafstelling voor booglengte: 1...10

Instelling van stroomsterkte van 10 A...max. vermogen
van stroombron

GEEN FUNCTIE

R10, RMT10

R61

R61

RMT10 afstandsbedieningen
voor PMT/WS -pistolen

MIG

Instelling voor draadaanvoersnelheid
1...25 m/min

Instelling voor draadaanvoersnelheid
1...25 m/min

MEMORY

Kanaalselectie:
Kanalen 1...5 corresponderen
1, 4, 6, 8, 10 van knop

Kanaalselectie: Kanalen 1 ... 5

SYNERGISCH
MIG

Instelling van stroomsterkte (draadsnelheid)
overeenstemmend met draad min...max.

Instelling van stroomsterkte (draadsnelheid)
overeenstemmend met draad min...max.
(zie pagina 16)

MMA

Instelling van stroomsterkte van 10 A...max. vermogen P.S.
van stroombron
RMT10 GEEN FUNCTIE

NL
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FASTMIG™ FOUTCODES
Kemppi heeft onderzocht welke fouten in de machine en de aangesloten draadaanvoer-unit
kunnen optreden tijdens het opstarten. Als een fout wordt herkend, verschijnt er een foutmelding
op de display van het paneel. De melding bestaat uit de letters ’Err’ (error = fout) en een nummer.

Voorbeelden van foutcodes:
Err 2: Ondervoltage
Het apparaat is gestopt want het heeft een ondervoltage op het net gedetecteerd waardoor het
lassen gestoord wordt. Controleer de kwaliteit van het elektriciteitsnet.

Err 3: Overvoltage
Het apparaat is gestopt, omdat gevaarlijk hoge spanningspieken of een constante overspanning
werd gedetec¬teerd in het elektriciteitsnet. Controleer de kwaliteit van het elektriciteitsnet.

Err 4: Thermische overbelasting stroombron
De stroombron is oververhit geraakt. De oorzaak kan een van de volgende mogelijkheden zijn:
• De stroombron is langdurig op maximaal vermogen gebruikt.
• De circulatie van koellucht naar de stroombron is geblokkeerd.
• Er is een fout opgetreden in het koelsysteem.
Verwijder elk obstakel uit de luchtcirculatie en wacht totdat de ventilator van de stroombron het
apparaat heeft kunnen afkoelen.
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5.

Err 5: Koelunit alarm
De watercirculatie is geblokkeerd. De oorzaak kan een van de volgende mogelijkheden zijn:
• Verstopping of geen verbinding in de koelwaterbuis
• Onvoldoende koelvloeistof
• Buitensporige koelvloeistoftemperatuur
Controleer de koelvloeistofcirculatie en de koelluchtcirculatie van de koelwaterunit.

Err 54: Geen data communicatie vanuit de stroombron
De gegevensoverdracht tussen de voedingsbron en de draadaanvoerunit is onderbroken of defect.
Controleer het verlengsnoer en de verbindingen.

Err 55: Stroombron is bezet
Het communicatiekanaal is bezet. De voedingsbron wordt gebruikt door een andere
draadaanvoerunit of door de programmering van een ander apparaat op dit kanaal (bijv.
controlepaneel).

Err 61: De waterunit werd niet gevonden
De koelwaterunit is niet met het apparaat verbonden of er zit een fout in de verbinding.
Verbind de waterunit, of verander de instelling als de unit gasgekoeld is indien u gebruik maakt
van een gasgekoeld laspistool.

Err 153: Thermische overbelasting van het watergekoelde PMT pistool
Aan het begin van het lassen, of tijdens het lassen, werd de oververhittingsbeveiliging van het
water¬gekoelde MIG laspistool geactiveerd. Controleer of er voldoende vloeistof in de koelunit zit
en of the luchtstroom niet belemmerd wordt. Zorg dat de vloeistof vrij door de koelslangen kan
circuleren.

Err 154: Thermische overbelasting van het draadaanvoer mechanisme
Het lassen werd onderbroken omdat de belasting van de draadaanvoermotor te hoog is
opgelopen. De oorzaak hiervan kan zijn dat de draadaanvoer geblokkeerd is. Controleer de
vuldraadleider, contactpunt en de draadaanvoerrollen.

Err 155: Thermische overbelasting draadaanvoer unit
De belasting van de draadaanvoermotor is gestegen. Dit kan veroorzaakt worden door vuil in de
draadgeleiders of doordat de kabel geknikt is. Controleer de staat van het pistool en reinig de
draadaanvoer indien nodig.

Err 165: Gas guard alarm
De gasbeveiliging is ingeschakeld, de gasdruk is te laag of niet aanwezig. Mogelijke oorzaken
zijn: De beschermgasslang is niet aangesloten op de draadaanvoerunit. De gascilinder is leeg.
de gasslang is lek. Te lage druk bij een ringleiding. Na controle en verhelpen van de storing
kan het lassen worden hervat.
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Err 171: Configuratie werd niet gevonden voor apparaat
De interne gegevensoverdracht van het apparaat is onderbroken. De optionele functies kunnen
niet gebruikt worden. Zet de machine uit, ontkoppel het laspistool en start de machine opnieuw.
Als een foutcode niet op het scherm verschijnt ligt de fout in het laspistool. De onderhoudsdienst
inlichten als de foutcode niet verdwijnt.

Err 172: Een verkeerde configuratiecode werd ingevoerd
Deze foutcode verschijnt nadat de licentiecode is ingevoerd. De licentiecode is incorrect of er is een
fout opgetreden bij het invoeren van de code. Controleer of de licentiecode overeenstemt met het
serienummer en voer de code opnieuw in

Err 201: Toepassing van PMT pistool is uitgeschakeld
U probeert het PMT laspistool te gebruiken maar de noodzakelijke instellingen zijn niet ingevoerd
via het bedieningspaneel van het apparaat. Indien gewenst, selecteer ‘PMT gun’ in het SETUP menu
van het bedieningspaneel. Deze fout kan ook optreden bij andere pistolen als de trekkercontacten
slecht of vuil zijn.

Err 221: Twee draadaanvoerunits hebben hetzelfde apparaatadres.
Twee draadaanvoerunits hebben hetzelfde apparaatadres. Definieer verschillende adressen voor
de apparaten als volgt:
1. Druk op een toets op een van beide bedieningspanelen (NIET de ESC-toets). “Add”
(Apparaatadres) wordt afgebeeld.
2. Wijzig het apparaatadres d.m.v. de rechter bedieningsknop.
3. Ga terug naar normale status door weer een toets op het bedieningspaneel in te drukken.
De machines keren binnen 15 seconden in de normale status terug.

Andere foutcodes:
Het apparaat kan codes melden die hier niet genoemd zijn. Als er een niet-vermelde code gemeld
wordt, neem dan contact op met een geautoriseerd Kemppi dealer en noem de betreffende code.

6.

ONDERHOUD EN STORINGEN
De mate van gebruik maar ook vooral de omgevings- en bedrijfsomstandigheden zijn bepalend
voor de frequentie van het onderhoud. Zorgvuldig gebruik en preventief onderhoud dragen zorg
voor probleemloos functioneren van de apparatuur.
De volgende onderhoudspunten moeten minstens elke zes maanden geschieden.
Controleer:
– Slijtage van de groeven van de aandrijfrollen. Te veel slijtage van de groeven zorgt voor
problemen met de draadaanvoer.
– Slijtage van de draadgeleidingspijp van de draadaanvoer Erg versleten aandrijfrollen en
draaddoorvoerpijpjes moetenvervangen worden.
– Het draadaanvoerpijpje moet zo dicht mogelijk op de aandrijfrollen gezet worden, maar mag
deze niet aanraken en de draad moet een rechte lijn volgen vanaf het einde van het pijpje tot
aan de groef van de aandrijfrollen.
– Haspelrem instelling
– Elektrische aansluitingen
* Geoxideerde koppelingen moeten schoongemaakt worden.
* Losse koppelingen moeten vervangen worden.

NL

Verwijder stof en vuil van en uit de apparatuur.
LET OP! Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een luchtcompressor, bescherm dan altijd de
ogen met geschikte oogbescherming.
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twee keer
per jaar

In geval van problemen neem dan kontakt op met KEMPPI of met uw KEMPPI-dealer.

7.

BESTELNUMMERS
MSF 53
SF 51
SF 52
MSF 55
MSF 57
SF 53
SF 54
KMS 300
KMS 400
KMS 500

6065300
200 mm, LED

6085100

200 mm, LED

6085200
6065500
6065700

300 mm, LED

6085300

300 mm, LED

6085400

3 ~ 400V

6053000

3 ~ 400V

6054000

3 ~ 400V

6055000

Koelunit Fastcool 10

6068100

Transport unit PM500

6185291

Transport unit P 500 (MSF53)

6185265

Transport unit P 501 (MSF55, MSF57)

6185269

Transport unit PM 502

6185293

NL

Accessoires
MSF 53 Montage (hang) frame

incl. KPS montage set transportwagen

6185285

MSF 55 ophang set

W001694

MSF 57 ophang set

6185100

MSF 53 warmte beschermings frame

incl. KPS montage set transportwagen

6185286

Pistoolhouder GH30

6256030

KWF 300 Sync

6263300

Gasbeveiliging GG200/300

6237406

25

FastMig MSF 53, 55, 57 / © Kemppi Oy / 1736

Afstandsbedieningen
R10

5m

6185409

R10

10 m

618540901

R 20

5m

6185419

RMT 10

PMT MIG-pistolen

6185475

MIG -pistolen
PMT 25
PMT 27

3m

6252713

PMT 27

4.5 m

6252714

PMT 32

3m

6253213

PMT 32

4.5 m

6253214

PMT 35

3m

6253513

PMT 35

4,5 m

6263514

PMT 42

3m

6254213

PMT 42

4,5 m

6254214

PMT 50

3m

6255013

PMT 50

4,5 m

6255014

PMT 30W

3m

6253043

PMT 30W

4,5 m

6253044

PMT 42W

3m

6254203

PMT 42W

4,5 m

6254204

PMT 52W

3m

6255203

PMT 52W

4,5 m

6255204

WS 35

AL 1.2 mm, 6 m

6253516A12

SS 1.0 mm, 6 m

6253516S10

AL 1.2-1.6 mm, 6 m

6253516S10

SS 1.0 mm, 6 m

6253046S10

SS 1.2 mm, 6 m

6253046S12

AL 1.2 - 1.6 mm, 8 m

6253048A12

SS 1.0 mm, 8 m

6253048S10

SS 1.2 mm, 8 m

6253048S12

AL 1.2 - 1.6 mm, 6 m

6254206A12

SS 1.0 mm, 6 m

6254206S10

SS 1.2 mm, 6 m

6254206S12

AL 1.2 - 1.6 mm, 8 m

6254208A12

SS 1.0 mm, 8 m

6254208S10

SS 1.2 mm, 8 m

6254208S12

WS 30 W

WS 30 W

WS 42 W

NL

6252514

WS 42 W

Tussenkabel
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KWF 70-1,8-GH

6260401

KMS 70-1,8-WH

6260410

KWF 70-5-GH

6260405

KWF 70-5-WH

6260407

PROMIG 2/3 70-10-GH

6260326

PROMIG 2/3 70-10-WH

6260334

AFVOEREN VAN DE MACHINE
Gooi elektrotechnische apparatuur niet bij het normale huisafval!
In naleving van de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan overeenkomstig de nationale wetgeving,
moet af te danken elektrische apparatuur afzonderlijk ingezameld en ingeleverd worden bij een
daartoe geschikt milieuvriendelijk recyclingbedrijf. De eigenaar van het apparaat is verplicht
een af te voeren eenheid aan te bieden bij een regionaal inzamelpunt volgens de instructies van
de lokale overheid of van een Kemppi medewerker. Door deze Europese richtlijn toe te passen,
draagt u bij aan een beter milieu en de volksgezondheid!

9.

TECHNISCHE GEGEVENS
MSF 53

MSF 55

MSF 57

50 V DC

50 V DC

50 V DC

100 W

100 W

100 W

60 % ID

520 A

520 A

520 A

100 % ID

440 A

440 A

440 A

4 rollen

4 rollen

4 rollen

32 mm

32 mm

32 mm

0 – 25 m/min

0 – 25 m/min

0 – 25 m/min

ø Fe, Ss

0,6 – 1,6 mm

0,6 – 1,6 mm

0,6 – 1,6 mm

ø gevulde draad

0,8 – 1,6 mm

0,8 – 2,0 mm

0,8 – 2,0 mm

ø Al

1,0 – 1,6 mm

1,0 – 2,4 mm

1,0 – 2,4 mm

max. gewicht

5 kg

20 kg

20 kg

max. ø

200 mm

300 mm

300 mm

Euro

Euro

Euro

-20...+40° C

-20...+40° C

-20...+40° C

-40...+60° C

-40...+60° C

-40...+60° C

IP23S

IP23S

IP23S

A

A

A

Werkspanning
Opgenomen vermogen bij
max. stroom
Inschakelduur (40° C)
Aandrijfmechanisme
Diameter aandrijfrol
Draadaanvoersnelheid
Toevoegdraden

Draadspoel
Pistoolaansluiting
Temperatuurbereik voor
bediening
Temperatuurbereik voor
opslag
Beschermingsgraad
EMC klasse
Afmetingen
Gewicht

PxLxK

NL

510 x 200 x 310 mm 620 x 210 x 445 mm

625 x 243 x 446 mm

9,4 kg

12,5 kg

11,1 kg
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10.

GARANTIEBELEID
Kemppi Oy verleent garantie op fabricage- en materiaalfouten van machines en onderdelen die
gefabriceerd en verkocht zijn door Kemppi. Reparaties onder garantie mogen alleen uitgevoerd
worden door een erkend Kemppi dealer. Verpakking, verzending en verzekering komen voor
rekening van de afnemer.
De garantie gaat in op de aankoopdatum. Mondelinge beloften niet vervat in de
garantiebepalingen zijn niet bindend voor de garantieverlener.

Garantiebeperkingen
De volgende omstandigheden vallen niet onder de garantiebepalingen: defecten ten gevolge
van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik niet volgens de voorschriften voor gebruik
en onderhoud, overbelasting, verwaarlozing, aansluiting op verkeerd voltage of op defect
elektriciteitsnet (met inbegrip van spanningspieken die de apparaatspecificaties te boven gaan),
onjuiste gasdruk, abnormale omstandigheden of falen van het elektriciteitsnet, schade door
transport of opslag en brand of schade ten gevolge van natuurkrachten. (In)directe kosten (zoals
reis- en vervoerskosten, dagtoelagen, overnachtingskosten etc.) welke nodig zijn voor de reparatie
vallen niet onder deze garantie.
De garantie heeft geen betrekking op lastoortsen en bijbehorende verbruiksproducten,
draadaanvoerrollen en -geleidingsbuizen.
Directe of indirecte schade veroorzaakt door een defect product valt niet onder de garantie.
De garantie vervalt indien het apparaat onderworpen wordt aan modificaties die niet zijn
goedgekeurd door de fabrikant of indien niet-originele onderdelen bij reparaties zijn gebruikt.
De garantie vervalt als reparaties zijn uitgevoerd door een reparateur die niet door Kemppi daartoe
gemachtigd is.

Uitvoering van garantiereparaties
Garantiedefecten moeten direct aan Kemppi of aan de geautoriseerde Kemppi dealer
gerapporteerd worden.
Voordat een onder de garantie vallende reparatie ondernomen wordt, dient de afnemer een bewijs
van het recht op garantie te overleggen of op andere wijze zijn aanspraak op garantie schriftelijk
bewijzen. Het bewijs dient de aankoopdatum en het serienummer van het te repareren apparaat
aan te geven. De onderdelen die onder de bepalingen van deze garantie vervangen worden,
blijven het eigendom van Kemppi en moeten aan Kemppi worden teruggezonden indien daartoe
verzocht wordt.
Na de onder de garantie vallende reparatie, blijft de garantie van de machine die, of het
apparaat dat, gerepareerd of vervangen werd, van kracht tot het einde van de oorspronkelijke
garantieperiode.
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KEMPPI OY
Kempinkatu 1
PL 13
FIN-15801 LAHTI
FINLAND
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 899 428
export@kemppi.com
www.kemppi.com
Kotimaan myynti:
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 734 8398
myynti.fi@kemppi.com
KEMPPI SVERIGE AB
Box 717
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Tel +46 8 590 783 00
Telefax +46 8 590 823 94
sales.se@kemppi.com
KEMPPI NORGE A/S
Postboks 2151, Postterminalen
N-3103 TØNSBERG
NORGE
Tel +47 33 346000
Telefax +47 33 346010
sales.no@kemppi.com
KEMPPI DANMARK A/S
Literbuen 11
DK-2740 SKOVLUNDE
DANMARK
Tel +45 4494 1677
Telefax +45 4494 1536
sales.dk@kemppi.com
KEMPPI BENELUX B.V.
NL-4801 EA BREDA
NEDERLAND
Tel +31 765717750
Telefax +31 765716345
sales.nl@kemppi.com
KEMPPI (UK) LTD
Martti Kemppi Building
Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD, MK44 3WH
UNITED KINGDOM
Tel +44 (0)845 6444201

KEMPPI FRANCE S.A.S.
65 Avenue de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
FRANCE
Tel +33 1 30 90 04 40
Telefax +33 1 30 90 04 45
sales.fr@kemppi.com
KEMPPI GMBH
Perchstetten 10
D-35428 LANGGÖNS
DEUTSCHLAND
Tel +49 6 403 7792 0
Telefax +49 6 403 779 79 74
sales.de@kemppi.com
KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Borzymowska 32
03-565 WARSZAWA
POLAND
Tel +48 22 7816162
Telefax +48 22 7816505
info.pl@kemppi.com
KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD
13 Cullen Place
P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
SMITHFIELD NSW 2164
AUSTRALIA
Tel. +61 2 9605 9500
Telefax +61 2 9605 5999
info.au@kemppi.com
OOO KEMPPI
Polkovaya str. 1, Building 6
127018 MOSCOW
RUSSIA
Tel +7 495 240 84 03
Telefax +7 495 240 84 07
info.ru@kemppi.com

KEMPPI WELDING TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD.
Unit 105, 1/F, Building #1,
No. 26 Xihuan South Rd.,
Beijing Economic-Technological Development
Area (BDA),
100176 BEIJING
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com
肯倍焊接技术（北京）
有限公司
中国北京经济技术开发区
西环南路26号
1号楼1层105室(100176)
电话：+86-10-6787 6064/1282
传真：+86-10-6787 5259

sales.cn@kemppi.com
KEMPPI INDIA PVT LTD
LAKSHMI TOWERS
New No. 2/770,
First Main Road,
Kazura Garden,
Neelankarai,
CHENNAI - 600 041
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com
KEMPPI WELDING SOLUTIONS SDN BHD
No 12A, Jalan TP5A,
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
SELANGOR, MALAYSIA
Tel +60 3 80207035
Telefax +60 3 80207835
sales.malaysia@kemppi.com

ООО КЕМППИ
ул. Полковая 1, строение 6
127018 Москва
Tel +7 495 240 84 03
Telefax +7 495 240 84 07
info.ru@kemppi.com

1906520
1736

www.kemppi.com

Telefax +44 (0)845 6444202
sales.uk@kemppi.com

