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1. lAitteiSton eSittely

1.1 yleiStä
onnittelut KempArc™ Pulse -hitsauslaitteen valinnasta. oikein käytettynä Kemppi-tuotteet 
voivat parantaa merkittävästi hitsaustöidesi tuottavuutta ja taloudellisuutta vuosikausiksi 
eteenpäin. 
tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja Kemppi-laitteen käytöstä, huollosta ja 
käyttöturvallisuudesta. Laitteen tekniset tiedot ovat ohjeen loppuosassa. 
Lue käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteiston ensimmäistä käyttöönottoa. oman ja 
työympäristösi turvallisuuden vuoksi kiinnitä erityistä huomiota oppaassa esitettyihin 
turvallisuusohjeisiin.
Lisätietoja Kemppi-tuotteista saat Kemppi oy:stä, Kemppi-jälleenmyyjältä ja Kempin 
Internetsivustosta osoitteesta www.kemppi.com.
Kemppi oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa ohjeessa mainittuja teknisiä tietoja.

tärkeitä huomautuksia
oppaassa on HUOMIO! -merkinnällä osoitettu kohdat, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota 
aineellisten vahinkojen ja henkilövahinkojen välttämiseksi. Lue nämä kohdat huolella ja 
noudata niissä olevia ohjeita.

1.2 tietojA KemPArc PulSe -tuotteiStA
KempArc Pulse 350 ja 450 ovat vaativaan ammattikäyttöön suunniteltuja vakiovirta-/
vakiojännitevirtalähteitä. Ne soveltuvat hitsaukseen synergisellä pulssi-MIG-, synergisellä 
1-MIG-/MAG- ja perus-MIG-/MAG-prosessilla. toimitukseen sisältyvällä K 60-asetuspaneelilla 
voidaan valita, määrittää ja hallita hitsausjärjestelmää ennen käyttöä ja käytön aikana.
KempArc Pulse 350/450 -mallisto sisältää sekä teknisiä että kaupallisia hitsausratkaisuja, 
jotka soveltuvat moniin eri käyttötarkoituksiin ohutlevyteollisuudesta raskasteollisuuteen.
KempArc dt 400 on langansyöttölaite, joka syöttää hitsauslankaa hitsausrobotille sen 
kulloinkin tarvitsemalla nopeudella. Lisätietoja langansyöttölaitteen käytöstä ja toiminnoista 
on kohdassa “Langansyöttölaite”.
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2. ASentAminen

2.1 ennen Käytön AloittAmiStA
tuote on pakattu erityisvalmisteisiin kuljetuslaatikoihin. ennen käyttöä on kuitenkin 
varmistettava, etteivät tuotteet ole vaurioituneet kuljetuksessa.
tuotteet on pakattu kierrätettävään pakkausmateriaaliin. 

HUOMIO!  Siirrä hitsauslaite aina kahvasta nostamalla; älä koskaan vedä sitä hitsauspistoolista tai 
muista kaapeleista. 

Käyttöympäristö
Laite soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Varmista aina, että ilma kiertää laitteeseen 
esteettömästi. Suositeltava käyttölämpötila on -20...+40 °C.
Lue tässä oppaassa annetut, käyttöympäristöä koskevat turvallisuusohjeet.

2.2 johdAnto lAitteeSeen

6,3A

1.

2. 3.

4.
8.

10.

11. 12. 13. 14.

5.

7.

9.6.
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1. K 60 -asetuspaneeli
2. Pääkytkin I/o – on/off
3. Merkkivalo I/o – on/off
4. Lämpösuojan varoitusvalo
5. hitsauskaapelin liitäntä – miinusnapa
6. hitsauskaapelin liitäntä + plusnapa
7. ohjauskaapeliliitäntä
8. Sulake – 6,3 A hidas
9. ohjauskaapeliliitäntä
10. Verkkokaapeli
11. Robotin ohjausliitäntä
12. Langansyötön liitäntä
13. Läpivientiliitäntä
14. Analoginen liitäntä

2.3 lAitteen SijoittAminen
Sijoita laite tukevalle, vaakasuoralle alustalle. Alustan tulee olla kuiva ja siitä ei saa irrota pölyä 
tai muita epäpuhtauksia jäähdytysilmaan. Sijoita laite mieluiten sopivaan kuljetuskärryyn, 
jotta se on lattiatason yläpuolella.
huomioi laitteen sijoittamisessa seuraavat asiat

•	 Alustan kallistus saa olla enintään 15 astetta.
•	 Varmista jäähdytysilman esteetön kierto. Laitteen tuuletusaukkojen edessä on oltava 

vähintään 20 cm vapaata tilaa.
•	 Suojaa laite voimakkaalta sateelta ja suoralta auringonpaisteelta

HUOMIO! Laitetta ei saa käyttää sateessa, sillä kotelointiluokka IP23S sallii vain säilytyksen ja 
varastoinnin ulkona. 

HUOMIO! Älä koskaan suuntaa hiomakoneen kipinäsuihkua laitetta kohti.

2.4 SähKönjAKeluverKKo
Kaikki tavalliset sähkölaitteet, joissa ei ole erikoispiirejä, aiheuttavat sähkönjakeluverkkoon 
harmonisia häiriöitä. Liialliset harmoniset häiriöt voivat aiheuttaa vikoja joissakin 
sähkölaitteissa tai häiritä niiden toimintaa.
KempArc Pulse 350 ja 450:
Laite täyttää standardin IeC 61000-3-12 vaatimukset ehdolla, että sähköverkon oikosulkuteho 
Ssc on suurempi tai yhtä suuri kuin 5,5 MVA käyttäjän sähkönsyötön ja julkisen sähköverkon 
välisessä liityntäpisteessä. Käyttäjän tai laitteen asennushenkilön vastuulla on varmistaa, 
tarvittaessa sähkönjakelijan avustuksella, että laite on kytketty vain sellaiseen sähkönsyöttöön, 
jonka oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 5,5 MVA.
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2.5 KytKentäKAAPelit

HUOM!  Tarkista aina ennen käyttöä, että välikaapeli, suojakaasuletku, maadoituskaapeli ja 
-puristin sekä verkkovirtajohto ovat hyvässä kunnossa. Varmista, että liittimet ovat tukevasti 
kiinni. Löystyneet liittimet voivat heikentää hitsauslaatua ja vahingoittaa liittimiä.

2.5.1 nestejäähdytteinen järjestelmä: KempArc Pulse + dt 400 + Kempcool 10

1.

9.

9.
10.

11.

5.

7.

2.

3.

4.

8.

6.

1. Dt 400-langansyöttölaite
2. KempArc Pulse -virtalähde
3. KempCool-nestejäähdytin ja virtaliitäntä
4. Robotin ohjausyksikkö
5. Kaasunsyöttö
6. Nestejäähdytteinen hitsauspistooli
7. Virtakaapeli
8. Maadoituskaapeli ja -puristin
9. Langansyöttölaitteen liitäntä
10. Robotin ohjausyksikön liitäntä
11. KF 62 -etäohjauspaneeli (valinnainen)
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2.5.2 Kaasujäähdytteinen järjestelmä: KempArc Pulse + dt 400 

1.

4.

6.

7.

2.

8.

3.

5.

1. Dt 400 -langansyöttölaite
2. KempArc Pulse -virtalähde
3. Kaasunsyöttö
4. Kaasujäähdytteinen hitsauspistooli
5. Virtakaapeli
6. Maadoituskaapeli ja -puristin
7. KF 62 -etäohjauspaneeli (optio)
8. Robotin ohjausyksikkö

2.5.3 verkkovirran kytkentä
KempArc-virtalähteiden vakiotoimitus sisältää viiden metrin pituisen verkkokaapelin. 
Verkkopistoketta ei asenneta Kempin tuotantolaioksella. 

HUOM!  Jos kansallinen lainsäädäntö edellyttää vaihtoehtoisen verkkokaapelin käyttöä, laitteen 
verkkokaapeli on vaihdettava säädökset täyttävään kaapeliin. Verkkokaapelin ja -pistokkeen 
kytkennän ja asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu henkilö. 

Laitteen suojalevy on irrotettava verkkokaapelin asennusta varten. KempArc Pulse 
-virtalähteet kytketään 400 V kolmivaiheverkkoon.
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verkkokaapelia asennettaessa on huomioitava:
Kaapeli tuodaan koneeseen takaseinässä olevan läpivientirenkaan kautta ja lukitaan 
vedonpoistimella (05). Kaapelin vaihejohtimet kytketään liittimiin L1, L2 ja L3. Suoja-
maajohdin, väriltään kelta-vihreä, kytketään asianomaisesti merkittyyn liittimeen.
Viisijohtimista kaapelia käytettäessä nollajohdinta ei kytketä. 

*) S-tyypin kaapelissa on kelta-vihreä suojamaajohdin.

2.5.4 hitsaus- ja maadoituskaapelien kytkeminen
Virtalähteessä on kaksi hitsauskaapeli- ja ohjauskaapeliliitäntää. Niiden avulla virtalähteeseen 
voidaan liittää hitsausrobotin hitsauspoltin ja tarvittaessa myös käsinhitsauspoltin 
silloitushitsauksia varten. 
Kytke hitsaus- ja maadoituskaapelit seuraavasti.
1. Kytke virtalähde sähköverkkoon edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
2. Kiinnitä maadoituskaapeli maadoitusliitäntään.
3. Kiinnitä hitsauskaapeli hitsausvirtaliitäntään.

HUOMIO!  Älä ylikuormita hitsauskaapeleita, sillä ylikuormitus voi aiheuttaa jännitehäviöitä ja 
ylikuumenemista.

ohjauskaapeliliitäntöihin voidaan kytkeä käsinhitsauksessa käytettävien langansyöttö- 
laitteiden ohjauskaapelit tai kaukosäätimen ohjauskaapeli.
ennen hitsauksen aloittamista kiinnitä maadoituspuristin suoraan hitsattavaan kappaleeseen 
niin, että puristimen kosketuspinta on mahdollisimman suuri. Kiinnityskohdan tulee olla 
maaliton ja ruosteeton.

2.5.5 hitsaus- ja paluuvirtakaapelit

Suositellut hitsaus- ja paluuvirtakaapelit
Kemppi suosittelee aina korkealaatuisten, halkaisijaltaan sopivien kuparikaapeleiden käyttöä. 
Kaapelikoko tulisi valita aina suunnitellun hitsaustarkoituksen mukaan.
halkaisijaltaan 50 mm2 kuparihitsauskaapeleita voidaan käyttää alhaisen käyttösuhteen 
työhön perus- tai Synergic 1-MIG -hitsausprosessissa. Pulse MIG/MAG -prosessia ja/tai 
pidempiä kaapeleita ja/tai suurempaa hitsausvirtaa käytettäessä jännitehäviö kuitenkin 
kasvaa, mistä syystä pienemmän sisähalkaisijan väli- ja maadoituskaapelit rajoittavat laitteen 
hitsaustehoa.

•	 KempArc Pulse 350: 70–90 mm²
•	 KempArc Pulse 450: 70–90 mm² 

oheisessa taulukossa ovat tyypilliset kumieristeisten kuparikaapeleiden kuormitettavuudet, 
kun ympäristön lämpötila on 25 °C ja johdinlämpötila 85 °C.
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Kaapeli Käyttösuhde ED Jännitehäviö / 10 m
100 % 60 % 30 %

70 mm² 355 A 460 A 650 A 0.25 V / 100 A

95 mm² 430 A 560 A 790 A 0.18 V / 100 A

älä ylikuormita hitsauskaapeleita jännitehäviöiden ja ylikuumenemisvaaran vuoksi.

HUOM!  Tarkista aina maadoituskaapelin ja -puristimen käyttökunto. Varmista, että metallipinta, 
johon kaapeli on kytketty, on puhdistettu metallioksidista ja maalista. Tarkista, että virtalähteen 
liitin on kiinnitetty oikein.

2.5.6 Kytkentä langansyöttölaitteeseen
Kemppi tarjoaa eri kytkentäkaapelisarjoja käytettäväksi eri ympäristöissä. Niiden 
valmistuksessa on käytetty vain materiaaleja, jotka vastaavat Kempin kansainvälisten 
markkinoiden vaatimuksia.
oikein käytettynä Kemppi-kaapelisarjat mahdollistavat korkealuokkaisen hitsauslaadun ja 
pitkän käyttöiän.
Varmista aina ennen käyttöä, että kaapelisarja on hyvässä kunnossa ja että liittimet on 
kiinnitetty oikein. Löystyneet liitokset heikentävät hitsauslaatua ja voivat vahingoittaa liittimiä 
lämmön vaikutuksesta. 
tarkista oikeat kytkennät ja kaapelisarjojen järjestys kytkentäkaavioista: 2.4.1 ja 2.4.2

HUOM!  KempArc Pulse 350/450 -virtalähteet on suunniteltu käytettäväksi VAIN DT 400 
-langansyöttölaitteen ja KF 62 -käyttöpaneelin kanssa. 

3. KäyttöSäätimet

3.1 PääKytKin i/o
Kun käännät virtakytkimen I-asentoon, käyttövalmiuden merkkivalo 3 etuseinässä syttyy ja 
laite on käyttövalmis. Käynnistä ja sammuta laite aina virtalähteen pääkytkimestä. älä koskaan 
käytä verkkopistoketta kytkimenä.

3.2 merKKivAlot
Laitteen merkkivalot kertovat käyttötilasta:
Käyttövalmiuden vihreä merkkivalo palaa aina, kun laite on päällä ja käyttövalmiudessa ja kun 
laite on kytketty verkkovirtaan virtalähteen pääkytkimen ollessa I-asennossa.
Kun oranssi merkkivalo palaa, lämpösuojapiiri on aktivoitunut normaalia suuremman, 
nimelliskäyttösuhteen ylittävän kuorman vuoksi. Puhallin jatkaa laitteen jäähdyttämistä. Kun 
merkkivalo sammuu, laite on jälleen valmis hitsausta varten.

3.3 PuhAltimen toimintA
KempArc Pulse -virtalähteessä on kaksi samanaikaisesti toimivaa puhallinta.

•	 Puhallin käynnistyy hetkeksi, kun pääkytkin käännetään asentoon I.
•	 Puhallin käynnistyy hitsauksen aloituksen jälkeen koneen lämmettyä ja käy vielä  

1–10 min hitsauksen loputtua suoritetusta hitsaussyklistä riippuen.
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4. lAitteen Käyttö
hitsauskohteet vaihtelevat, joten laitteiden on oltava mukautumiskykyisiä. KempArc Pulse 
-laitteessa on K 60 -käyttöliittymä, joka sisältää selkeän ja loogisen valikkojärjestelmän 
nestekidenäytöllä. Valikon avulla käyttäjä voi hienosäätää, muokata ja hallita kaariprosessia ja 
järjestelmän toimintoja ennen hitsausta, sen aikana ja sen jälkeen.

4.1 K 60 -ASetuSPAneelin toiminnot

CHANNEL

MENU

F1 F2 F3
CHANNEL
INFO

WF #

1. 4.

5.6.

2. 7. 3.

8.

4.2 K 60-ASetuSPAneeli
Alla on kuvattu K 60-paneelin käyttöön ja asetuksiin liittyvät toimenpiteet.

johdanto K 60-paneelin painikkeiden toimintoihin
1. Kytke K 60-paneeli päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta pitkään (noin 5 sekunnin 

ajan). Lyhyt painallus tuo kanavatiedot näyttöön. 

HUOM!  Varsinainen verkkovirran päälle- ja poiskytkentä tapahtuu virtalähteen etuosassa olevasta 
I/0 – On/Off -pääkytkimestä.
2. hitsauskanavan (työ) valinta. Käytettävissä on 100 muistikanavaa. jos kanava on tyhjä, voit 

luoda uuden kanavan (työ) painamalla nestekidenäytön alapuolella olevaa painiketta, 
jossa on merkintä NeW.

3. MeNU-painike päävalikkoluettelon avaamiseksi. Noudata nestekidenäytön valikko-opasteita.
4. Potentiometri valittujen arvojen säätöön
5. ylös-/alas-nuolinäppäimet valikon selaamiseen pystysuunnassa
6. esiohjelmoidut valikoiden pikanäppäimet

•	 F1, kanavatietojen tarkastelu 
•	 F3, toisen rinnankytketyn välisyöttölaitteen valinta asetuskohteeksi

7. Nestekidenäyttö
8. tilannekohtaiset painikkeet (pikanäppäimet) sisältävät valikkokohdasta/tehtävästä riippuvia 

toimintoja.
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K 60-paneelin päävalikkoluettelo
alue tehdasasetus selitys

Muuta kanavaa muutosten teko nykyiseen hitsauskanavaan

Käytetyt arvot edellisen hitsaustyön arvojen tarkastus

Erikoisasetukset erityisten hitsausparametrien säätö

Systeemivalikko laitteen asetusten ja tietojen tarkastelu

Kieli valikkokielen valinta

LS-laitevalinta (WF#) toisen rinnakkaisen langansyöttölaitteen valinta 
asetuskohteeksi

Puikko päällä/pois puikkohitsauksen aktivointi (lisenssi tarvitaan)

K 60 Robot menu list
Interface Version** 1 – 99 1 signaali-ikkunan valinta

Voltage Scaling 0 – 5000 0

WSF Scaling 0 – 5000 0

Current Scaling 0 – 5000 0

EM Stop Logic** 0 tai 1 0

Door Switch On** 0 tai 1 0

LimitFunctions Menu**
Current Tol 50 A Ei käytettävissä käyttöliittymäversiossa 1

Voltage Tol 5.0 V Ei käytettävissä käyttöliittymäversiossa 1

CurrentTolTime 1.0 s Ei käytettävissä käyttöliittymäversiossa 1

WSF Tol Time 1.0 s Ei käytettävissä käyttöliittymäversiossa 1

Gun Menu
Front Pull ON tai OFF OFF

Test Menu
Wire Inch 1 – 20 m/min 1 m/min säätö potentiometristä

Gas Test nappia painettaessa

* Lisätietoja sähköpostiosoitteesta robotics@kemppi.com
** ei käytettävissä käyttöliittymäversiossa 1
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4.3 hitSAuSPArAmetrit jA toiminnot

4.3.1 hitsausparametrit (Muokkaa kanavaa -valikossa 2/6)

miG

LSnopeus 0,7–25 m/min 0,05 m/min askelin, kun LSnopeus < 5 m/min ja  
0,1 m/min askelin, kun LSnopeus > 5 m/min

LSnopMAX Suurimman LSnopeus-arvon asetus

LSnopMIN Pienimmän LSnopeus-arvon asetus

Jännite 8–50 V 0,1V askelin Säätää valokaaren pituutta

Dynamiikka -9 – 9 Tehdasasetus on 0 Säätää valokaaren oikosulkukäyttäytymistä. Mitä 
pienempi arvo, sitä pehmeämpi kaari. Mitä suurempi 
arvo, sitä karheampi kaari.

1-miG

LSnopeus 0,7–25 m/min 0,05 m/min askelin, kun LSnopeus < 5 m/min ja  
0,1 m/min askelin, kun LSnopeus > 5 m/min

LSnopMAX Suurimman LSnopeus-arvon asetus

LSnopMIN Pienimmän LSnopeus-arvon asetus

Hienosäätö Tehdasasetus on 0  
( = käyräpiste)

Säätää käyrän valokaaren jännitettä määrätyissä rajoissa. 
Toisin sanoen toiminto säätää valokaaren pituutta 
määrätyissä rajoissa

HienosäätöMAX 0 – 9 0,5 askelin Valokaaren suurimman pituuden asetus

HienosäätöMIN -9 – 0 0,5 askelin Valokaaren pienimmän pituuden asetus

Dynamiikka -9 – 9 Tehdasasetus on 0 Säätää valokaaren oikosulkukäyttäytymistä. Mitä 
pienempi arvo, sitä pehmeämpi kaari. Mitä suurempi 
arvo, sitä karheampi kaari.

PulSSi-miG

LSnopeus 0,7–25 m/min 0,05 m/min askelin, kun LSnopeus < 5 m/min ja  
0,1 m/min askelin, kun LSnopeus > 5 m/min

LSnopMAX Suurimman LSnopeus-arvon asetus

LSnopMIN Pienimmän LSnopeus-arvon asetus

Hienosäätö Tehdasasetus on 0  
(= käyräpiste)

Säätää käyrän valokaaren perusvirtaa määrätyissä 
rajoissa. Toisin sanoen toiminto säätää valokaaren 
pituutta määrätyissä rajoissa.

HienosäätöMAX 0 – 9 0,5 askelin Valokaaren suurimman pituuden asetus

HienosäätöMIN -9 – 0 0,5 askelin Valokaaren pienimmän pituuden asetus

Dynamiikka -9 – 9 Tehdasasetus on 0 Säätää valokaaren oikosulkukäyttäytymistä. Mitä 
pienempi arvo, sitä pehmeämpi kaari. Mitä suurempi 
arvo, sitä karheampi kaari.

Pulssivirta -10% – 15% Tehdasasetus on 
0 %

Pienentää käyrän pulssivirtaa 10 % maksimiarvossa ja 
nostaa sitä 15 % maksimiarvossa.
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tuPlAPulSSi-miG

LSnopeus 0,7–25 m/min 0,05 m/min askelin, kun LSnopeus < 5 m/min ja 0,1 
m/min askelin, kun LSnopeus > 5 m/min

LSnopMAX Suurimman LSnopeus-arvon asetus

WFS-Min Pienimmän LSnopeus-arvon asetus

Hienosäätö Tehdasasetus on 0 ( = 
käyräpiste)

Säätää käyrän valokaaren perusvirtaa määrätyissä 
rajoissa. Toisin sanoen toiminto säätää valokaaren 
pituutta määrätyissä rajoissa

HienosäätöMAX 0 – 9 0,5 askelin Valokaaren suurimman pituuden asetus

HienosäätöMIN -9 – 0 0,5 askelin Valokaaren pienimmän pituuden asetus

Dynamiikka -9 – 9 Tehdasasetus on 0 Säätää valokaaren oikosulkukäyttäytymistä. Mitä 
pienempi arvo, sitä pehmeämpi kaari. Mitä suurempi 
arvo, sitä karheampi kaari.

Pulssivirta -10% – 15% Tehdasasetus on 0 % Pienentää käyrän pulssivirtaa 10 % maksimiarvossa ja 
nostaa sitä 15 % maksimiarvossa

2-PulsAmpl  0,1–3,0 m/min Tehdasasetus on 
CURVE

Säätää LSnopeus-arvon voimakkuutta 0,1 m/min 
askelin

2-PulsTaaj 0,4–8,0 Hz Tehdasasetus on 
CURVE

Säätää kaksoispulssin taajuutta 0,1 Hz askelin.

WiSeroot/WiSethin

LSnopeus 0,7–14 m/min 0,05 m/min askelin, kun LSnopeus < 5 m/min ja 0,1 m/min 
askelin, kun LSnopeus > 5 m/min

LSnopMAX Suurimman LSnopeus-arvon asetus

LSnopMIN Pienimmän LSnopeus-arvon asetus

Pohjavirta Säätää käyrän valokaaren perusvirtaa määrätyissä 
rajoissa. Toisin sanoen toiminto säätää valokaaren pituutta 
määrätyissä rajoissa.

PohjavirtaMax 0 – 50 % 1 % askelin Valokaaren suurimman pituuden asetus

PohjavirtaMin -50 – 0 % 1 % askelin Valokaaren pienimmän pituuden asetus

Muotopulssi Säätää käyrän muotoilupulssin virtaa määrätyissä rajoissa. 
Toisin sanoen toiminto säätää kaaripainetta.

MuotopulssiMax 0 – 50 % 1 % askelin Määritä muotoilupulssin suurimman virran raja-arvo

MuotopulssiMin -50 – 0 % 1 % askelin Määritä muotoilupulssin pienimmän virran raja-arvo

StarttiAika -9 – 9 Tehdasasetus 
on CURVE

Määritä, kuinka pitkään kaari käyttäytyy normaalin 
synergisen MIG/MAG-prosessin mukaisesti kaaren 
sytyttämisen jälkeen. Muodostaa lämmön kaaren 
sytyttämiseksi.

StarttiJännite Määritä StartTime-toiminnon aikana käytettävä valokaaren 
jännite. Toisin sanoen toiminto säätää valokaaren pituutta 
StartTime-toiminnon aikana
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4.3.2 hitsaustoiminnot 

muut ProSeSSit (Muokkaa kanavaa -valikossa 3/6)

HotStart ON, OFF tai 
KÄYTTÄJÄ

Tehdasasetus on KÄYTTÄJÄ => 
käyttäjä (KÄYTTÄJÄ) voi vapaasti 
valita, onko HotStart-toiminto 
päällä vai ei

HOTStartTaso -50 – 100 % 1 % askelin. Tehdasasetus on 40 %

Hot 2T Aika 0–9,9 s 0,1 s askelin. Tehdasasetus 1,2 s

CraterFill ON, OFF, KÄYTTÄJÄ Tehdasasetus on KÄYTTÄJÄ => 
käyttäjä (KÄYTTÄJÄ) voi vapaasti 
valita, onko Kraat. täyttö-toiminto 
päällä vai ei

Kraat.t alku 10 – 250% Tehdasasetus on 100 % Aseta käyrän taso, jossa kraaterin täyttö 
aloitetaan

Kraat.t loppu 10–250 %, ei 
suurempi kuin 
käynnistys

1 % askelin. Tehdasasetus on 30 % Aseta käyrän taso, jossa kraaterin täyttö 
lopetetaan.

Kraat.t aika 0,0–10,0 s 0,1 s askelin. Tehdasasetus 1,0 s CrateFill Slope Time

Ryöm aloitus 10 – 99% 1% askelin. OFF, KÄYRÄ  
(OFF = 100%)

Tehdasasetus on KÄYRÄ (Ryöm aloitus 
arvo tulee käyrältä.

Aloitusteho -9 – 9 Tehdasasetus on 0 Tämä toiminto säätää valokaaren 
sytytystä

WiSeroot / WiSethin

HotStart ON, OFF tai 
KÄYTTÄJÄ

Tehdasasetus on KÄYTTÄJÄ 
=> käyttäjä (KÄYTTÄJÄ) voi 
vapaasti valita, onko HotStart-
toiminto päällä vai ei

HotStartTaso  -50 – 100 % 1 % askelin. Tehdasasetus on 
40 %

Hot 2T Aika 0–9,9 s 0,1 s askelin. Tehdasasetus 
1,2 s

Kraat. täyttö ON, OFF, KÄYTTÄJÄ Tehdasasetus on KÄYTTÄJÄ 
=> käyttäjä (KÄYTTÄJÄ) voi 
vapaasti valita, onko Kraat. 
täyttö-toiminto päällä vai ei

Kraat.t alku 10 – 250% Tehdasasetus on 100 % Aseta käyrän taso, jossa kraaterin täyttö 
aloitetaan.

Kraat.t loppu 10–250 %, ei 
suurempi kuin 
käynnistys

1 % askelin. Tehdasasetus on 
30 %

Kraat.t aika 0,0–10,0 s 0,1 s askelin. Tehdasasetus 
1,0 s

Ryöm aloitus 10 – 99% 1% askelin. POIS, KÄYRÄ  
(POIS = 100 %)

Tehdasasetus on KÄYRÄ (aloitushidastuksen 
arvot saadaan hitsauskäyrästä).

14

Ke
m

pA
rc

 P
ul

se
 3

50
, 4

50
 / 

©
 K

em
pp

i o
y 

/ 1
04

4



FI

liSätoiminnot

WisePenetration PÄÄLLÄ tai POIS Tunkeuman säätö

Penet%(123A) -30 – 30 % Tehdasasetus: 0 % Älykkään tunkeuman prosenttiasetus. 
Määritä tunkeumavirta.

WiseFusion PÄÄLLÄ tai POIS WiseFusion-toiminnon valinta

WiseFusion% 20–60 % tai 
KÄYRÄ

Tehdasasetus on KÄYRÄ Kun WISE FUSION -toiminto on päällä, 
toiminto ohjaa valokaaren oikosulkujen 
lukumäärää. Mitä pienempi arvo, sitä 
vähemmän oikosulkuja valokaaressa 
on. Mitä suurempi arvo, sitä enemmän 
oikosulkuja valokaaressa on.

MatchLogTaso -50 – 100% Aseta MiniLog-taso 
Ainoastaan käytettäessä manuaalista 
langansyöttöä.

SyStem conFiG -vAliKKo (Päävalikossa 4/7)

Vesilaite Vesijäähdytyksen 
ohjaus: POIS / AUTO / 
PÄÄLLÄ.

Tehdasasetus: AUTO POIS: Vesijäähdytin aina pois päältä.AUTO: 
Vesijäähdyttimen automaatinen säätö 
päällä. Vesijäähdytin käynnistyy, kun hitsaus 
aloitetan ja sammuu viiveellä, kun hitsaus 
lopetetaan.PÄÄLLÄ: Vesijäähdytin on aina 
päällä.

Kaapelipituus Kaapelipituus:  
10–100 m, 5 m 
askelin.

Tehdasasetus: 10 m. Hitsauskaapelin silmukan pituusasetus 
valokaaren säädön optimoimiseksi.

Kalibrointi Hienosäädön 
kalibrointipiste: 0 V / 
100 A – 100 V / 100 
A,1 V askelin.

Tehdasasetus: 10 V 
/ 100 A.

Vaihtelevien kaapeliresistanssien 
kompensointi.

Systeemikello Järjestelmän kellon 
asetukset.

Laitetieto Järjestelmän laitetiedot:DevSW: Laitteen ohjelmistoversio. SysSW: Järjestelmän 
ohjelmistoversio (perusohjelmistoversio). BootSW: Käynnistysohjelmistoversio. SW Item: 
Ohjelmiston yksikkönumero (IFS-numero). Serial: Laitteen sarjanumero. Prog: Ohjelmoijan 
nimi Pvm: Ohjelmointipäivämäärä.

Palauta asetukset Käyttäjä 1 (yksi kymmenestä käyttäjästä) Kanava: Valittu käyttäjä voi palauttaa muistiin 
varmuuskopiot yksi kerrallaan. Muiden käyttäjien muistikanavat pysyvät muuttumattomina. 
Käyttäjä-asetukset pysyvät muuttumattomina.

Käyttäjä 1 (yksi kymmenestä käyttäjästä) Kaikki kanavat: Valittu käyttäjä voi palauttaa 
muistiin varmuuskopiot kaikista kanavista (0–9) samanaikaisesti. Muiden käyttäjien 
muistikanavat pysyvät muuttumattomina. SETUP-asetukset pysyvät muuttumattomina.

Palauta tehdasarvot:Kaikki kanavat (kaikkien käyttäjien) poistetaan. Kaikki käyttäjien 
kanavien varmuuskopiot poistetaan. Kaikki SETUP-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

Lisenssikoodi Lisenssikoodin syöttäminen:Koodin numeropaikka valitaan ylös-/alas-nuolinäppäimillä.
Syötettävä koodinumero (0–255) valitaan säätöpyörällä.Lisenssinumero aktivoidaan 
oikeanpuoleisella tilannekohtaisella näppäimellä (sen jälkeen kun kaikki numerot on 
syötetty). Jos koodi on virheellinen, järjestelmä palaa edelliseen näyttöön.

Käyt.arv.kesto Säätöalue: 1–60 s 1 s 
askelin.

Tehdasasetus: 20 s. Määrittää, kuinka pitkään hitsaustiedot 
näytetään hitsauksen päätyttyä.
Hitsaustietojen näyttö häviää myös silloin 
kun säätöpyörää käännetään tai mitä 
tahansa painiketta painetaan.

Näyton viive Säätöalue: 1 – 20 1 
askelin.

Tehdasasetus: 10. Määrittää, kuinka pitkään tiedot näytetään 
(esim: Setting Saved -teksti). Tämä ei ole 
ehdoton aikamäärä. 
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Etukaasuaika Etukaasuajan asetus: 
0,0–9,9 s – KÄYRÄ, 
0,1 s askelin.

Tehdasasetus: 
KÄYRÄ.

KÄYRÄ: Etukaasuaika luetaan 
hitsauskäyrästä.0,0–9,9 s: Käyttäjän 
etukaasuajan asetus.

Jälkikaasuaika Jälkikaasuajan 
asetus:0,0–9,9 s - 
KÄYRÄ 0,1 s askelin.

Tehdasasetus: 
KÄYRÄ.

KÄYRÄ: Etukaasuaika luetaan 
hitsauskäyrästä.0,0–9,9 s: Käyttäjän 
jälkikaasuajan asetus.

AdminiStrAtor-vAliKKo (Päävalikossa 2/7, Käyttäjätunnistus)

Vaihda PIN-koodi Pääkäyttäjän pin-koodin 
vaihto.

PIN-koodin tehdasasetus: 
0000.

Kysy PIN PIN-koodin kysely:  OFF / 
StartUp / Menu

Tehdasasetus: POISSA POISSA: PIN-koodin kysely on pois 
päältä. StartUp: Asetuspaneeli (K 
60) pyytää PIN-koodia aina kun laite 
kytketään päälle. Toiminto ei vaikuta 
KF 62 -paneeliin, jossa ei ole PIN-
koodia.Menu: Asetuspaneeli (K 60) 
pyytää PIN-koodia aina kun MENU-
painiketta painetaan ja kun näyttö 
on kanavatietojen näyttötilassa, 
ts. käynnistysnäytössä. PIN-koodia 
pyydetään vain ensimmäisen kerran 
valikkoa avattaessa. Tämän jälkeen 
valikon käyttö ei edellytä PIN-koodin 
syöttöä.

PAiniKKeet

PÄÄLLÄ/POIS-painike Lyhyt painallus: Paneeli palaa oletusarvoiseen käynnistysnäyttöön (kanavatietojen näyttö).
Pitkä painallus: Kun asetuspaneeli (K 60) on päällä => asetuspaneeli ja kaikki KF 62-paneelit 
kytketään pois päältä. Kun asetuspaneeli on pois päältä => asetuspaneeli ja kaikki KF 
62-paneelit kytketään päälle.Kun painiketta painetaan laitteen käynnistyessä: Tehdasasetusten 
palautuksen pikanäppäin. Paneeli pyytää vahvistusta tehdasasetusten palautukselle. Jos 
asetuspaneeli on pois päältä ja jokin muu KF 62-paneeli on päällä, myös asetuspaneeli kytkeytyy 
päälle ja linkitetään automaattisesti kyseiseen KF-paneeliin (WF#-toiminto).

F1-painike F1-painikkeen avulla voidaan tarkastella lisätietoja valitusta muistikanavasta.Kun painiketta 
painetaan laitteen ollessa päällä: Kieliasetuksen palautus englantiin.

F3-painike (WF#) F3-painikkeen avulla voidaan valita langansyöttölaite. Paneeli hyväksyy vain ne WF-numerot, 
jotka on kytketty järjestelmään. 

Kanava +/- Muistikanavan valinta.

Ylös-/alas-painike Valikon selaaminen ylös/alas.

Oikea-/vasen-
painikkeet 
(tilannekohtaiset 
näppäimet)

Painikkeen toiminto riippuu valitusta valikkokohdasta.
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hitsausohjelmiston mukana toimitettava profiili
KempArc Pulse tarjoaa mahdollisuuden käyttää asiakkaan määrittämiä hitsausohjelmia. 
toimitettu ja asennettu laite sisältää tilaushetkellä määritetyt hitsausohjelmat. Alla olevassa 
taulukossa on yhteenveto tyypillisistä, tarjolla olevista hitsauskäyristä. jos laite on toimituksen 
yhteydessä sovitettu määrättyä projektia varten ja haluat päivittää laitteen tulevaisuudessa, 
voit valita muita hitsausohjelmia Wise- ja Match-ohjelmistovalikosta. Voit tilata ja ladata nämä 
ohjelmistotuotteet laitteeseesi Kemppi DataGun -kenttäohjelmointilaitteella.  
Wise- ja Match-tuotteet sisältävät lisävarusteisia ratkaisuja eri hitsaustarpeisiin. Wise- ja Match-
tuotevalikko sisältää erityisiä hitsausprosesseja (1) juuripalon ja (2) ohutlevyn hitsaukseen, 
(3) automaattiseen tehonsäätöön ja (4) valokaaren pituuden tunnistukseen sekä lisää 
perusainekäyriä ja lisävarusteisia valikkotoimintoja. Wise- ja Match-tuotteiden avulla voit 
suorittaa yksilöllisiä hitsaustöitä.

1. WiseRoot – A 9991011

2. WiseThin – A 9991013

3. WisePenetration – A 9991010

4. WiseFusion – A 9991015

työKALUPAKKI. Alla oleva taulukko kuvaa "WoRK PACK" hitsauskäyrien toimituspakettia. 
tarpeen mukaan käyriä voidaan lisätä myöhemmin.

Ryhmä Nro Pulse 1-MIG Lanka ø mm Materiaali Kaasu
Alu A01 X X 1 AlMg5/AlMgMn Ar

Alu A02 X X 1.2 AlMg5/AlMgMn Ar

Alu A12 X X 1.2 AlSi5/AlSi12 Ar

Fe F03 X X 1 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F04 X X 1.2 Fe Ar+18–25%CO2

Ss S03 X X 1 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Ss S04 X X 1.2 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Ss S06 X 1 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Fe R04 X 1.2 FeFC_Rut Ar+18–25%CO2

Fe M04 X 1.2 FeMC Ar+18–25%CO2

Ss S84 X 1.2 FC-316 Ar+25%CO2

Muita saatavilla olevia hitsauskäyriä saa Kemppi Match -tuotejärjestelmän kautta.

Ryhmä Nro Pulse 1-MIG Lanka ø mm Materiaali Gas
Alu A13 X X 1.6 AlSi5/AlSi12 Ar

Fe F01 X X 0.8 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F02 X X 0.9 Fe Ar+18–25%CO2

Ss S73 X 1 Inc625/SMO Ar+He+CO2
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Kemppi Wise -tuotteet ovat hitsausprosessiratkaisuja. WiseRoot ja Wisethin prosessien käyrät 
on lueteltu alla.

Ryhmä Nro WiseRoot WiseThin Lanka ø mm Materiaali Kaasu
Fe F01 X 0.8 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F02 X X 0.9 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F03 X X 1 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F04 X X 1.2 Fe Ar+18–25%CO2

SS S03 X X 1 SS-316/308 Ar+2%CO2

SS S04 X X 1.2 SS-316/308 Ar+2%CO2

Cu C03 X 1 CuSi3 Ar

Cu C13 X 1 CuAl8 Ar

Fe F21 X 0.8 Fe CO2

Fe F22 X X 0.9 Fe CO2

Fe F23 X X 1 Fe CO2

Fe F24 X X 1.2 Fe CO2

Ss S01 X 0.8 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Ss S02 X X 0.9 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Ss S12 X 0.9 Ss-316/308 Ar+He+CO2

Ss S13 X 1 Ss-316/308 Ar+He+CO2

Ss S14 X 1.2 Ss-316/308 Ar+He+CO2
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4.4 KF 62-PAneelin toiminnot

POWER

WISE

PULSECHANNEL
1-MIG

SAVE

ROBOT

PANEL

CONTROLMIG

DOUBLE
PULSE

U

A s

Vm/min
mm

KF 62

W
00

43
30

+ / –

12. 13.11.9. 7.

1. 4.3. 5.2. 6.

8. 10.

1. Pääkytkin (pitkä painallus)
2. a) Langansyöttönopeuden asetusarvon/hitsausvirran näyttö b) Valittujen, säädettävien 

parametrien näyttö
3. MIG-hitsausdynamiikan aktivointi / Arc Force -säätö
4. Kaasunvirtaus (Gas purge) 
5. Langanajokytkin (Wire Inch) 
6. a) hitsausjännitteen/levyn vahvuuden/ajastinasetusten näyttö 

b) Valittujen, säädettyjen parametrien näyttö
7. hitsausprosessin näyttö: MIG, 1-MIG, PULSSI, KAKSoISPULSSI, WISe *)
8. a) Langansyöttönopeuden säätö 

b) hitsaustehon säätö (Synerginen 1-MIG ja PULSSI) 
c) Valittuina olevien lisäparametrien säätö (Wire inch, kaasutesti)

9. Muistikanavat 0 – 99, ohjelmointi virtalähteen K 60-paneelin kautta
10. a) hitsausjännitteen säätö b) valokaaren pituuden säätö (Synerginen 1-MIG ja PULSSI) c) 

SetUP-parametrien säätö (MIG-dynamiikka) 
11. a) Säädettyjen parametrien tallennus 

b) Paneelin lukitus, pitkä painallus
12. Kraateritäyttö- ja hotStart-toimintojen aktivointi
13. Control-alue: näyttää mistä hitsausparametrit tulevat (robotti/paneeli)
*) ei kuulu vakiotoimitukseen.
Normaalissa MIG-hitsauksessa langansyöttönopeus ja hitsausjännite säädetään erikseen. 
Sen sijaan 1-MIG-, WiseRoot- ja Wisethin-prosessit ovat synergisiä hitsausprosesseja, joissa 
hitsausjännite ja muut hitsaukseen liittyvät parametrit ovat sidoksissa toisiinsa siten, että 
hitsaustehoa ja valokaaren pituutta säätämällä saadaan aikaan optimaaliset hitsausarvot.

Automaattinen Weld data -näyttö:
Viimeksi tallennetut hitsausarvot palautuvat näytölle hitsauksen loputtua. Katso virtalähteen 
paneelia K 60. Valitse MeNU ja sitten Weld Data.
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5. KF 62 -PAneelin PAiniKetoiminnot

POWER

WISE

PULSECHANNEL
1-MIG

SAVE

ROBOT

PANEL

CONTROLMIG

DOUBLE
PULSE

U

A s

Vm/min
mm

KF 62

W
00

43
30

+ / –

ohjauspaneelin avulla ohjataan ja valvotaan virtalähteen ja langansyöttölaitteen toimintaa. 
Painikkeilla säädetään toimintoja. Näytöt ja merkkivalot puolestaan kertovat laitteen 
toimintatiloista. 

näytöt
•	 ohjauspaneelin näytöissä näkyvät säädettävät toimintaparametrit, niille määritettävät 

arvot ja käytettävät mittayksiköt.
•	 hitsauksen aikana näytössä 2 näkyy hitsausvirran oloarvo ja näytössä 6 näkyy 

hitsausjännite.

Säätönupit
•	 Vasemmanpuoleisella säätönupilla voit säätää langansyöttönopeutta. Valittu nopeus 

näkyy vasemmanpuoleisessa näytössä.
•	 oikeanpuoleisella säätönupilla voit säätää MIG- ja 1-MIG-prosesseissa hitsausjännitettä, 

jolloin valittu jännite näkyy oikeanpuoleisessa näytössä, sekä WiseRoot-A- ja Wisethin-A-
prosesseissa pohjavirtaa, jolloin säätöalue on +/- 50.

Näiden säätönuppien avulla määritetään myös toimintaparametrit. Muutettava 
parametri valitaan vasemmanpuoleisella säätönupilla ja toimintaparametrin arvo valitaan 
oikeanpuoleisella säätönupilla.

5.1 PääKytKin on/oFF

1.

Lyhyt painallus: paneeli palaa oletusnäyttöön.
Pitkä painallus: jos hitsauspaneeli (KF 62) on päällä (oN) => hitsauspaneeli sammuu (oFF). jos 
hitsauspaneeli (KF 62) on pois päältä (oFF) => hitsauspaneeli käynnistyy (oN) ja asetuspaneeli 
(K 60) käynnistyy (oN) sekä valitsee automaattisesti oikean hitsauspaneelin. 
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5.2 dynAmiiKAn Säätö

2.

Lyhyt painallus: dynamiikan säätö, jos hitsausasetuksena on MIG/Synergic MIG. Pulssin asetus, 
jos hitsausasetuksena on WiseRoot/Wisethin.

5.3 KAASunvirtAuKSen KoKeiluPAiniKe

3.

Kaasunvirtauksen toimintotesti
Kokeilupainike näyttää kaasunvirtauksen testiajan. testiaikaa voidaan säätää potentiometrillä.
Kaasunvirtauksen testi jatkuu ajan säätämisen jälkeen (lyhyt viive).
testi voidaan keskeyttää painamalla mitä tahansa painiketta.

Kaasunvirtauksen testaus
Kaasunvirtauksen testauspainike avaa kaasuventtiilin käynnistämättä langansyöttöä tai 
virtalähdettä. Kaasua virtaa oletusarvoisesti 20 sekunnin ajan. jäljellä oleva kaasunvirtauksen 
aika näkyy näytössä.
oikeanpuoleisella säätönupilla voit valita kaasunvirtauksen oletusajaksi 10...60 s, jolloin 
uusi oletusaika tallentuu muistiin. Kaasunvirtauksen testaus keskeytetään painamalla eSC-
painiketta.

5.4 lAnGAnAjoKytKin

4.

Langansyöttömoottori käynnistyy välittömästi, kun tästä painikkeesta painetaan.
Langansyöttönopeus on oletusarvoisesti 1,0 m/min.
Nopeutta voidaan säätää potentiometristä (+/-).
Kun painike vapautetaan, langansyöttö loppuu. Kun painiketta painetaan uudelleen, 
langansyöttö käynnistyy uudelleen valittuun langansyöttönopeuteen (jos valittuna on 
nopeampi langansyöttö). 

5.5 muiStiKAnAvA -

5.

Muistikanavan valinta alaspäin
Paneeli siirtyy automaattisesti edelliseen muistikanavaan, jonka se löytää muistista.

5.6 muiStiKAnAvA +

6.

Lyhyt painallus: muistikanavan valinta ylöspäin
Paneeli siirtyy automaattisesti seuraavaan muistikanavaan, jonka se löytää muistista.
Käynnistettäessä käyttöön tulee robotin valitsema oletusmuistikanava.
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5.7 SAve-PAiniKe

SAVE

7.

Muistikanavan tallennus.
Lyhyt painallus: tALLeNNA.
Pitkä painallus: Paneeli lukittu (Panel lock). Paneelikäyriä ei voi muuttaa.

5.8 liSätoimintojen vAlintAPAiniKe

8.

Lyhyt painallus: kraaterin täyttö/hot start -toiminto

5.9 ohjAuKSen vAlintA

ROBOT

PANEL

CONTROL 9.

RoBot: hitsausparametrien arvot tulevat robotilta.
PANeL: hitsausparametrien arvot tulevat hitsauslaitteen ohjauspaneelin muistikanavasta.

5.10 virtAPotentiometri

POWER
10.

Virtapotentiometrillä voidaan säätää langansyöttönopeutta ja hitsaustehoa joko Basic-, 
Synergic- tai pulssi-MIG/MAG-prosessissa. Säätö voidaan tehdä ennen valokaaren syttymistä 
tai sen palaessa. tästä säädetään myös lisäparametrien arvoja niiden ollessa valittuina.

5.11 vAloKAAren PituuS- jA jännitteenSäätöPotentiometri

U 11.

tästä voidaan säätää valokaaren pituutta, jännitettä ja hitsausparametreja. Säädöt voidaan 
tehtä ennen hitsausta tai sen aikana.
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5.12 ennen KäyttöönottoA
vaiheittaiset ohjeet uusille käyttäjille

Valitse ensin kieliasetus 

HUOM!  Oletusarvoinen valikkokieli on englanti. Voit valita muun kielen noudattamalla seuraavia 
ohjeita 
1. Kytke verkkovirta ja käynnistä virtalähde. jos järjestelmä käynnistetään ensimmäistä kertaa, 

K 60 -paneelissa olevaa suurikokoista, oranssinväristä oN/oFF-painiketta on ehkä 
painettava yhtäjaksoisesti. Vasen ylänurkka - Pitkä painallus (noin 5 sekuntia).

2. Avaa seuraavaksi MAIN MeNU -valikkonäkymä painamalla MeNU-painiketta. MAIN MeNU 
-valikossa on 8 kohdetta. Kun valitset yksittäisen kohdan valikkoluettelosta, viitenumero 
(näytössä alhaalla keskellä) vaihtuu, esim. 2/7 tai 5/7 ja osoittaa, minkä valikkokohdan 
olet valinnut. (Voit selata valikot ympäri ensimmäisestä viimeiseen tai viimeisestä 
ensimmäiseen). Musta nuoli osoittaa valitun valikkokohdan.

3. Valikkokohdat valitaan oransseilla nuolilla merkityillä ylös-/alas-painikkeilla. Nämä 
painikkeet sijaitsevat paneelin oikeassa reunassa säätöpyörän alapuolella. Siirrä mustaa 
nuolikohdistinta ylös- ja alaspäin valikoissa. Paina alas-nuolipainiketta ja valitse kohta 5/7 
eli LANGUAGe. Paina SeLeCt-sanan alla olevaa tilannekohtaista painiketta.

4. Valitse kieli yllä kuvatulla tavalla ja paina sitten SeLeCt/SAVe-painiketta (oikeanpuoleinen 
painike MeNU-painikkeen vieressä). Kielivalintasi on nyt vahvistettu ja pysyy valittuna, 
ellet muuta sitä myöhemmin.

uusi kanava- tai työnumero
KempArc Pulse on suunniteltu tuotantokäyttöön ja erilaisiin erityistöihin. Päähitsausasetukset 
tehdään K 60-päävalikosta ja tallennetaan valitsemasi kanavanumeron (työ) alle. 
Kun haluat aloitta hitsauksen, riittää, että valitset vastaavan kanavanumeron (työ) 
langansyöttölaitteen KF 62-paneelista ja aloitat hitsauksen. Langansyöttölaitteen KF 
62-paneelissa on vain säännöllisesti tarvittavat säätimet, minkä ansiosta hitsaus on helppoa ja 
vaivatonta. 

HUOMIO!  Jos laite on uusi eikä sillä ole vielä hitsattu, noudata seuraavia ohjeita. 

A. Kytke virtalähde päälle (paneelin oN/oFF-painiketta on ehkä painettava pitkään – 5 s ajan). 
1. Paina ja valitse NeW-painike. 
2. Luo uusi kanava – paina SeLeCt-painiketta. 
3. Valitse hitsausprosessi ja paina SeLeCt-painiketta. 
B. Noudata sitten alla olevia ohjeita kohdasta 4 eteenpäin. 

nykyisen kanavanumeron (työ) muokkaus
1. Avaa PääVALIKKo -valikkonäkymä painamalla MeNU-painiketta. 
2. Valitse (SeLeCt) Muokkaa kanavaa – paina SeLeCt-painiketta
3. Valitse (SeLeCt) Valitse hitsauskäyrä– paina SeLeCt-painiketta
4. Valitse (SeLeCt) Prosessi. MIG / 1-MIG / PulssiMIG / tuplapulssiMIG / tai Käyränumerolista 

- paina SeLeCt-painiketta
5. Valitse (SeLeCt) materiaaliryhmä – paina SeLeCt-painiketta
6. Valitse (SeLeCt) materiaalilaatu – paina SeLeCt-painiketta
7. Valitse (SeLeCt) lisäainelangan halkaisija – paina SeLeCt-painiketta
8. Valitse (SeLeCt) suojakaasu – paina SeLeCt-painiketta
9. Valitse (SeLeCt) käyrä – paina SeLeCt-painiketta (huom: tässä näkymässä olevat käyrät 

perustuvat kohdissa 4–8 tehtyihin valintoihin.)
10. Valitse ja tallenna (SAVe) muistikanavan numero. Muistikanavan valinnat tehdään joko 

valkoisilla +/- -painikkeilla tai oranssilla ylös-/alas-painikkeilla – paina SAVe-painiketta 
VALMIS hItSAttAVAKSI: Asetukset on nyt määritetty ja hitsausprosessi on valittu. hitsaus 
voidaan aloittaa sen jälkeen kun vastaava kanavanumero (työ) on valittu langansyöttölaitteen 
KF 62 -etäpaneelista. Aseta hitsausteho ja valokaaren pituus ja aloita hitsaus.

HUOM!  Jos valitset (SELECT) toiminnon MIG (ts. MIG/MAG-perusvalinta yllä olevassa luettelossa), 
siirryt automaattisesti kohdasta 4 kohtaan 9. Kun olet tallentanut kanavanumerovalintasi (työ), 
voit suorittaa MIG/MAG-perushitsauksen tällä kanavalla. Jännite ja langansyöttönopeus valitaan 
normaalisti.
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muistikanavat (työ)
Käytettävissä on enintään 100 kanavaa eri hitsaustöitä tai hitsausprojekteja.
hitsausparametrit voidaan tallentaa nopeasti muistikanavanumeroihin (työ) ja kutsua 
käyttöön tai päivittää myöhemmin, ellei niitä lukita nelinumeroisella jäRjeSteLMäVALVojAN 
PIN -koodilukolla. 

K 60 – pikanäppäimet
Pikanäppäimetä F1 ja F3 ovat lyhytvalintanäppäimiä.

•	 F1 ChANNeL INFo – Näyttää valitulle kanavalle tallennetut perustiedot.
•	 F3 WF# – Näyttää aktiivisen ja valitun langansyöttölaitteen ja sallii uuden 

langansyöttölaitteen valinnan. KempArc Pulse -laitteen avulla yksittäiseen 
virtalähteeseen voidaan kytkeä enintään seitsemän langansyöttölaitetta. 

HUOM!  Käytössä voi olla samanaikaisesti vain yksi langansyöttölaite, ja se on aktivoitava ennen 
käyttöä.
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6. PeruStASon viAnetSintä

HUOM!  Tämä ei ole tyhjentävä luettelo mahdollisista ongelmista ja niiden aiheuttajista, vaan 
tarkoituksena on luetella joitain yleisiä tilanteita, jotka voivat ilmetä KempArc Pulse -laitteen 
normaalikäytössä MIG/MAG-prosessin aikana.

Ongelma Tarkista seuraavat kohteet
Laite ei toimi •	 Tarkista, että verkkovirtajohto on kytketty

•	 Tarkista, että verkkovirran jakelu on kytketty
•	 Tarkista pääsulake ja/tai virtakytkinTarkista, että virtalähteen 0/I-kytkin on 

asennossa ON
•	 Tarkista, että virtalähteen ja langansyöttölaitteen välinen välikaapelisarja ja 

virtalähteen ja langansyöttölaitteen väliset liittimet ovat tukevasti kiinni.
•	 Katso kytkentäkaavio
•	 Tarkista, että maadoitusjohto on kytketty
•	 Tarkista, että käyttöpaneelit on kytketty päälle – vasemmassa ylänurkassa oleva 

oranssi painike, pitkä painallus

Likainen, heikkolaatuinen hitsausjälki •	 Tarkista suojakaasun syöttö
•	 Tarkista ja aseta kaasun virtausnopeus
•	 Tarkista, että kaasutyyppi soveltuu käyttötarkoitukseen
•	 Tarkista pistoolin/elektrodin napaisuus. Esimerkki: Umpinainen Fe-lisäainelanka: 

Maadoituskaapeli on kytkettävä napaan -, langansyöttölaite napaan + 
•	 Tarkista, että oikea hitsauskäyrä on valittuna
•	 Tarkista, että KF 62-käyttöpaneelissa on valittuna oikea kanava (työ) 
•	  Tarkista virtalähde – vaihe alhaalla?

Hitsauslaatu vaihtelee •	 Tarkista, että langansyöttömekanismi on säädetty oikein
•	 Tarkista, että laitteeseen on asennettu oikeat syöttöpyörät
•	 Tarkista, että lankakelan kireys on säädetty oikeinTarkista, ettei pistoolin johdin ole 

tukkeutunut. Vaihda tarvittaessa
•	 Tarkista, että pistoolin johdin soveltuu käytettävälle lisäainelangan koolle ja 

tyypille
•	 Tarkista virtasuuttimen oikea koko ja tyyppi sekä kuluneisuus
•	 Tarkista, ettei pistooli ylikuumene käytössä 
•	 Tarkista kaapelikytkennät ja maadoituskaapelin puristin
•	 Tarkista hitsausparametrien asetukset.

Lisäainelangan syöttöhäiriö •	 Tarkista langansyöttömekanismi. 
•	 Ovatko puristusvarret kiinni? 
•	 Sulje ja säädä
•	 Tarkista hitsauspistoolin liipaisimen toiminta.
•	 Tarkista, että europistoolin kaulus on kiinnitetty oikein euro-kappaleeseen
•	 Tarkista, ettei pistoolin johdin ole tukkeutunut
•	 Tarkista virtasuuttimen koko, tyyppi ja kuluneisuus
•	 Tarkista ja kokeile toista pistoolia.

Paljon roiskeita •	 Tarkista hitsausparametrien arvot
•	 Tarkista	induktanssi-	ja	dynamiikka-arvot	•
•	 Tarkista kaapelikompensointiarvo, jos käytössä on pitkät kaapelit
•	 Tarkista kaasun tyyppi ja virtaus
•	 Tarkista hitsausjohdinten napaisuus – kaapelikytkennät
•	 Tarkista lisäainemateriaalin valinta
•	 Tarkista, että oikea hitsauskäyrä on valittuna
•	 Tarkista, että oikea kanavanumero (työ) on valittuna 
•	 Tarkista lisäainelangan syöttöjärjestelmä, 
•	 Tarkista virtalähde – kolmivaihevirtaa saatavana? 

HUOM!  Käyttäjä voi suorittaa monet näistä tarkastuksista itse. Määrätyt verkkovirtaan liittyvät 
tarkistukset on kuitenkin jätettävä valtuutetun sähköasentajan hoidettavaksi.
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7. toimintAhäiriöt
jos laitteen toiminnassa on häiriö, tarkista ensin yllä olevat perustason vianetsintäohjeet ja 
suorita perustarkastukset.
jos laitteen häiriö ei häviä näillä toimenpiteillä, ota yhteys KeMPPI-huoltoliikkeeseen.

7.1 yliKuormituSSuojien toimintA
Keltainen lämpösuojan varoitusvalo syttyy, kun termostaatti aktivoituu nimelliskäyttösuhteen 
ylittävän kuorman vuoksi.
termostaatti toimii, jos laitetta kuormitetaan jatkuvasti yli nimellisarvojen tai jäähdytysilman 
kierto on estynyt.
Sisäiset puhaltimet jäähdyttävät laitetta ja laite on automaattisesti valmis hitsausta varten, jos 
merkkivalo ei pala.

7.2 ohjAuSSulAKKeet
Laitteen takaseinässä oleva hidas sulake, 6,3 A, suojaa oheislaitteita.
Käytä sulakepitimen vieressä olevien merkintöjen mukaista sulaketyyppiä ja -kokoa. takuu ei 
kata vääräntyyppisen sulakkeen aiheuttamia vaurioita.

7.3 verKon yli- jA Alijännitteet
Laitteen ensiöpiirit on suojattu äkillisiä, lyhytaikaisia ylijännitteitä vastaan. Laite on 
suunniteltu kestämään 3 x 440 V:n suuruista jännitettä (ks. tekniset arvot) jatkuvasti. huolehdi, 
että jännite pysyy sallituissa rajoissa etenkin silloin kun verkkovirran tuotosta huolehtii 
polttomoottorigeneraattori. jos verkkovirta on alijännitteinen (alle n. 300 V) tai ylijännitteinen 
(yli n. 480 V), laitteen ohjaus keskeytyy automaattisesti.

7.4  vAiheen Puuttuminen verKoStA
Vaiheen puuttuminen aiheuttaa hitsausominaisuuksien selvän heikkenemisen. joissain 
tapauksissa laite ei käynnisty ollenkaan. Vaiheen puuttuminen voi johtua:

•	 Verkkosulakkeen palamisesta
•	 Viallisesta verkkokaapelista 
•	 huonosta verkkokaapelin liitoksesta laitteen liitäntärimalla tai pistotulpassa.

8. ylläPito
Määräaikaishuoltoja suunniteltaessa on huomioitava koneen käyttöaste ja työympäristö. 
Kun käytät laitetta asianmukaisesti ja huollat sitä säännöllisesti, vältyt turhilta käyttöhäiriöiltä 
ja keskeytyksiltä.

HUOM!  Kytke laite irti sähköverkosta ennen kuin käsittelet sähkökaapeleita. 

8.1 Päivittäinen huolto
•	 tarkista hitsauspistoolin yleiskunto. Poista hitsausroiskeet virtasuuttimesta ja puhdista 

kaasusuutin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat. Käytä vain alkuperäisiä Kemppi-
varaosia.

•	 tarkista hitsauspiirin osien kunto ja kytkennät: hitsauspistooli, maadoituskaapeli ja 
-puristin, pistokkeet ja liittimet.

•	 tarkista syöttörullien, neulalaakereiden ja akseleiden kunto. Puhdista ja voitele laakerit ja 
akselit tarvittaessa pienellä määrällä kevyttä koneöljyä. Kokoa, säädä ja testaa toiminta.  
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8.2 määräAiKAiShuolto

HUOM!  Määräaikaishuollot saa suorittaa vain valtuutettu henkilö. Irrota koneen pistotulppa 
verkkopistorasiasta ja odota noin 2 minuuttia ennen vaippapellin irroitusta.

tarkasta vähintään puolivuosittain:
•	 Koneen sähköiset liitokset – puhdista hapettuneet osat ja kiristä löystyneet liitännät.

HUOM!  Tarkista oikeat kiristysmomentit ennen löystyneiden liitosten korjausta.

Puhdista esim. pehmeällä pensselillä ja pölynimurilla koneen sisäosat pölystä ja liasta. 
Puhdista myös eturitilän takana oleva verkko.
älä käytä paineilmaa, vaarana on lian pakkautuminen entistä tiukempaan jäähdytysprofiilien 
rakoihin.
älä käytä painepesuria.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa suorittaa Kemppi-laitteiden korjaustöitä.

8.3 huoltoliiKKeeSSä SuoritettAvA huolto
Kemppi-konehuollot suorittavat huollot Kemppi-huoltosopimuksen mukaisesti.
Määräaikaishuoltoon kuuluu mm. seuraavia toimenpiteitä:

•	 Koneen puhdistus.
•	 hitsaimien tarkastus ja huolto.
•	 Liittimien, kytkimien ja potentiometrien tarkastus.
•	 Sähköisten liitosten tarkastus.
•	 Verkkokaapelin ja pistotulpan tarkastus.
•	 Vaurioituneet tai huonokuntoiset osat vaihdetaan uusiin.
•	 huoltotestaus. 
•	 Koneen toiminnot ja suoritusarvot tarkastetaan ja säädetään tarvittaessa ohjelmallisesti 

ja testilaitetta käyttäen.

ohjelmiston lataus
Kemppi-konehuollot voivat myös suorittaa testejä ja ladata laiteohjelmistoja ja 
hitsausohjelmia laitteeseen.

9. tuotteen hävittäminen

älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitetta kotitalousjätteen mukana! 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eU-direktiivin 2002/96/ey ja siihen liittyvien 
kansallisten lakien mukaisesti käytöstä poistettu sähkö- ja elektroniikkalaite on kerättävä 
erikseen ja palautettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelypaikkaan. 
Laitteen omistaja on velvollinen toimittamaan käytöstä poistetun laitteen viranomaisen tai 
edustajamme osoittamaan alueelliseen keräyspisteeseen. Noudattamalla tätä eU-direktiiviä 
edistät ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyvien asioiden hoitoa.
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10. tilAuSnumerot

KempArc Pulse 350 -virtalähde 6200350

KempArc Pulse 450 -virtalähde 6200450

KempArc Pulse 350 -virtalähde analoginen 6200350AN

KempArc Pulse 450 -virtalähde analoginen 6200450AN

KempArc Pulse 350 -virtalähde Work pack profile 6200350EL

KempArc Pulse 450 -virtalähde Work pack profile 6200450EL

KempArc Pulse 350 -virtalähde Project pack custom 6200350ANEL

KempArc Pulse 450 -virtalähde Project pack custom 6200450ANEL

DT 400 -langansyöttölaite 6203400

KF 62 etäpaneeli 6200800

Etäpaneelin kaapeli 10 m 4308370

Paluuvirtakaapeli 5 m, 70 mm² 6184711

Paluuvirtakaapeli 10 m, 70 mm² 6184712

Välikaapeli, kaasujäähdytteinen 5 m 6260441

Välikaapeli, kaasujäähdytteinen 10 m 6260445

Välikaapeli, vesijäähdytteinen 5 m 6260461

Välikaapeli, vesijäähdytteinen 10 m 6260465

Muita pituuksia saatavana

Jäähdytyslaite Kempcool 20 6208200

Ohjelmiston asennuslaite DataGun 6265023

Kuljetuskärry PM 502 6185293

WiseRoot-hitsausprosessi – A 9991011

WiseThin-hitsausprosessi – A 9991013

WisePenetration-hitsaustoiminto – A 9991010

WiseFusion-hitsaustoiminto – A 9991015

Syöttöpyöräsarja V 0.8/0.9 metalli W003745

V 1.0 metalli W003746

V 1.2 metalli W003747

V 1.6 metalli W003748

pyälletty 1.0 metalli W003749

pyälletty 1.2 metalli W003750

pyälletty 1.4/1.6 metalli W003751

Vetopyöräsarja DT 400 metalli W003752
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11. teKniSet tiedot

KempArc Pulse 350 KempArc Pulse 450
Liitäntäjännite 3~50/60 Hz 400 V -15 %…+20 % 400 V -15 %…+20 %

Liitäntäteho 60 % ED 22,1 kVA

80 % ED 16,0 kVA

100 % ED 15,3 kVA 17,8 kVA

Liitäntäkaapeli HO7RN-F 4G6 (5 m) 4G6 (5 m)

Sulake (hidas) 25 A 35 A

Kuormitettavuus 40 °C 60 % ED 450 A

80 % ED 350 A

100 % ED 330 A 350 A

Hitsausvirta ja jännitealue 10 V ... 50 V 10 V ... 50 V

Tyhjäkäyntijännite 50 V 50 V

Tyhjäkäyntiteho 100 W 100 W

Tehokerroin maksimivirralla 0.85 0.9

Hyötysuhde maks. virralla 88 % 88 %

Käyttölämpötila-alue -20 ... +40 º C -20 ... +40 º C

Varastointilämpötila -40 ... +60 º C -40 ... +60 º C

EMC-luokka A A

Kotelointiluokka IP23S IP23S

Minimi oikosulkuteho Ssc sähköverkossa * 5.5 MVA 5.5 MVA

Ulkomitat P x L x K 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm

Paino 36 kg 36 kg

Oheislaitteiden jännitesyöttö 50 V DC / 100 W 50 V DC / 100 W

Sulake (hidas) 6,3 A 6,3 A

Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö 24 V DC / 50 VA 24 V DC / 50 VA

* Katso kappale 2.4
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FI

DT 400
Käyttöjännite 50 V DC

Liitäntäteho 100 W

Kuormitettavuus 40 °C 80% ED 600 A

100% ED 500 A

Toimintaperiaate 4-pyöräsyöttö

Langansyöttönopeus 0 ... 25 m/min

Lisäainelangat ø Fe, Ss 0,6 ... 1,6 mm

Täytelanka 0,8 ... 1,6 mm

Al 1,0 ... 1,6 mm

Pistooliliitin Euro

Toimintalämpötila-alue -20 °C ... +40 °C

Varastointilämpötila-alue -40 °C ... +60 °C

EMC-luokka A

Kotelointiluokka IP23S

Ulkomitat P x L x K 269 x 175 x 169 mm

Paino 4,5 kg
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KEMPPI OY
Hennalankatu 39
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.
Postbus 5603
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
ENGLAND
Tel +44 (0)845 6444201
Telefax +44 (0)845 6444202
sales.uk@kemppi.com

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
Otto-Hahn-Straße 14
D-35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel +49 6033 88 020
Telefax +49 6033 72 528
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 +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

ООО КЕМППИ
ул. Полковая 1, строение 6
127018 Москва
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY, 
LIMITED
Room 420, 3 Zone, Building B,
No.12 Hongda North Street,
Beijing Economic Development Zone,
100176 Beijing
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

肯倍贸易（北京）有限公司
中国北京经济技术开发区宏达北路12号
创新大厦B座三区420室 (100176)
电话： +86-10-6787 6064
+86-10-6787 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 Gardens, 
Neelangarai, 
CHENNAI - 600 041 
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com


