
Operating manual • English

Käyttöohje • Suomi

Bruksanvisning • Svenska

Bruksanvisning • Norsk

Brugsanvisning • Dansk

Gebrauchsanweisung • Deutsch

Gebruiksaanwijzing • Nederlands

Manuel d’utilisation • Français

Manual de instrucciones • Español

Instrukcja obsługi • Polski

Инструкции по эксплуатации • По-русски

操作手册 • 中文

Manual de utilização • Português

EN

FI

SV

NO

DA

DE

NL

FR

ES

PL

RU

ZH

KempArc™ Pulse 350, 450
DT 400

PT





PT

MAnuAl de utilizAção
Português

Ke
m

pA
rc

 P
ul

se
 3

50
, 4

50
 / 

©
 K

em
pp

i O
y 

/ 1
04

4



PT

Conteúdo

1. PReFÁCio .....................................................................................................................................................3
1.1 Informação ........................................................................................................................................................3
1.2 Sobre os produtos KempArc Pulse ..................................................................................................3

2. instAlAção ...........................................................................................................................................4
2.1 Antes de utilizar .............................................................................................................................................4
2.2 Introdução à Máquina ..............................................................................................................................4
2.3 Posicionamento da máquina ...............................................................................................................5
2.4 Rede de distribuição ..................................................................................................................................5
2.5 Cabos de ligação ...........................................................................................................................................6

3. ContRole dA oPeRAção  .................................................................................................9
3.1 Interruptor principal I/O ..........................................................................................................................9
3.2 Lâmpadas piloto ...........................................................................................................................................9
3.3 Operação da ventoinha de refrigeração .....................................................................................9

4. usAndo A MÁquinA ..............................................................................................................10
4.1 Painel de configuração K 60 - layout ...........................................................................................10
4.2 Painel de configuração K 60 ..............................................................................................................10
4.3 Parâmetros e funções da soldagem ............................................................................................12
4.4 Visão geral do painel KF 62 ................................................................................................................19

5. FunçÕes dos BotÕes do PAinel K 62 ........................................................20
5.1 Botão ON / OFF ...........................................................................................................................................20
5.2 Botão Dynamics .........................................................................................................................................21
5.3 Botão Gas Test ..............................................................................................................................................21
5.4 Botão Wire Inch ...........................................................................................................................................21
5.5 Canal - ................................................................................................................................................................21
5.6 Canal + ..............................................................................................................................................................21
5.7 Botão Save ......................................................................................................................................................22
5.8 Botão Extra functions .............................................................................................................................22
5.9 Tela Control ....................................................................................................................................................22
5.10 Potenciômetro do codificador de potência ...........................................................................22
5.11 Comprimento/tensão/potenciômetro de ajuste do arco ............................................22
5.12 Guia Rápido ...................................................................................................................................................23

6. Resolução de PRoBleMAs BÁsiCos ...........................................................25

7. PRoBleMAs de oPeRAção ...........................................................................................26
7.1 Operação da proteção da sobrecarga ........................................................................................26
7.2 Fusíveis de controle .................................................................................................................................26
7.3 Sobretensão e subvoltagem na fonte de alimentação..................................................26
7.4  Perda de uma fase na fonte de alimentação ........................................................................26

8. MAnutenção ...................................................................................................................................26
8.1 Manutenção diária ...................................................................................................................................26
8.2 Manutenção periódica ..........................................................................................................................27
8.3 Manutenção em oficina ........................................................................................................................27

9. eliMinAção dA MÁquinA .............................................................................................27

10. núMeRos PARA enCoMendA ....................................................................................28

11. dAdos téCniCos .........................................................................................................................29

2

Ke
m

pA
rc

 P
ul

se
 3

50
, 4

50
 / 

©
 K

em
pp

i O
y 

/ 1
04

4



PT

1. PReFÁCio

1.1 inFoRMAção
Parabéns por escolher o equipamento KempArc™ Pulse. Se forem utilizados corretamente, os 
produtos Kemppi podem aumentar significativamente a produtividade da sua soldadura, e 
proporcionar anos de serviço econômico. 
Este manual de utilização contém informações importantes sobre a utilização, manutenção 
e segurança do seu produto Kemppi. As especificações técnicas do equipamento podem ser 
encontradas no final do manual. 
Por favor, leia cuidadosamente o manual antes de utilizar o equipamento pela primeira vez. 
Para sua própria segurança e dos presentes no ambiente de trabalho, preste uma atenção 
particular às instruções de segurança do manual.
Para mais informações sobre os produtos Kemppi, contacte a Kemppi Oy, consulte um 
vendedor autorizado da Kemppi ou visite o site da Kemppi em www.kemppi.com.
As especificações apresentadas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

notas importantes
Os itens no manual que requerem uma atenção especial para minimizar danos e lesões 
pessoais estão indicados com a referência “NOTA!”. Leia cuidadosamente estas secções e siga 
as respectivas instruções.

1.2 soBRe os PRodutos KeMPARC Pulse
KempArc Pulse 350 e 450 são fontes de soldagem de energia CC / CV projetadas para exclusivo 
uso profissional. Elas são adptáveis para MIG/MAG sinérgica Pulsada, MIG/MAG sinérgica 1 e 
MIG/MAG básica. O painel de configuração K 60 está incluído no fornecimento para a seleção, 
configuração e gerenciamento do sistema de solda antes e durante o uso do sistema.
A gama de produtos KempArc pulse 350/450 oferece tanto soluções em soldagem técnica 
quanto comercial, combinando com uma ampla gama de aplicações de soldagem desde 
chapas finas à segmentos de indústria pesada.
KempArc DT 400 é um dispositivo de alimentação de fio que alimenta desde o arame de solda  
ao robô de solda na velocidade exigida a qualquer momento. Para obter mais informações 
sobre como utilizar o alimentador de arame e suas funções consulte “Alimentador de arame”.
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2. instAlAção

2.1 Antes de utilizAR
O produto é embalado em caixas de papelão de transporte especialmente projetadas. 
Contudo, antes de utilizar certifique-se de que os produtos não foram danificados durante o 
transporte.
O material da embalagem é reciclável. 

ATENÇÃO!  Ao mover a máquina de soldar, levante esta sempre pela alça e nunca puxando-a pela 
pistola de soldar ou outros cabos. 

Ambiente operacional
Esta máquina é adequada tanto para uso interno como externo. Certifique-se sempre que o 
fluxo de ar para a máquina esteja irrestrito. A faixa da temperatura operacional recomendada 
é de -20…+40°C
Certifique-se de ter lido as instruções de segurança concernente aos ambientes operacionais 
fornecidas neste manual.

2.2 intRodução à MÁquinA

6,3A

1.

2. 3.

4.
8.

10.

11. 12. 13. 14.

5.

7.

9.6.
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1. Painel de configuração K 60
2. Interruptor principal I/O - Liga/Desliga
3. Lâmpada de sinalização I/O - Liga/Desliga
4. Lâmpada de aviso para proteção térmica
5. Ligação do cabo de soldagem - pólo negativo
6. Ligação do cabo de soldagem + pólo positivo
7. Ligação do cabo de comando
8. Fusível – 6.3 A com retardamento
9. Ligação do cabo de comando
10. Cabo elétrico da rede
11. Ligação de comando do robô
12. Ligação do alimentador de arame
13. Ligação de processamento
14. Ligação analógica

2.3 PosiCionAMento dA MÁquinA
Coloque a máquina sobre uma superfície firme e nivelada, que esteja seca e não permita 
a entrada de poeira ou de outras impurezas no fluxo de ar de refrigeração da máquina. De 
preferência, coloque a máquina numa unidade de transporte adequada para que fique acima 
do nível do chão.
Indicações para posicionar a máquina

•	 A inclinação da superfície não pode exceder os 15 graus.
•	 Certifique-se de que o ar de refrigeração circula livremente. Deve existir, pelo menos,  

20 cm de espaço livre à frente e atrás da máquina, para a circulação do ar de refrigeração.
•	 Proteja a máquina contra chuva forte e luz solar directa.

Não é permitido utilizar a máquina à chuva, já que a classe de proteção da máquina, IP23S, 
permite apenas a conservação e arrumação no exterior.

NOTA!  Nunca direccione o jacto de faúlhas de um esmeril para o equipamento.

2.4 Rede de distRiBuição
Todos os dispositivos eléctricos regulares sem circuitos especiais geram correntes harmónicas 
na rede de distribuição. Elevadas taxas de corrente harmónica podem causar perdas e 
interferência nalguns equipamentos.
KempArc Pulse 350 e 450:
Este equipamento está em conformidade com a IEC 61000-3-12, desde que a potência de 
curto-circuito Ssc seja maior que ou igual a 5,5 MVA no ponto de interface entre a alimentação 
do utilizador e a rede pública de abastecimento. É responsabilidade do instalador ou do 
utilizador do equipamento assegurar, se necessário, através de consulta junto do operador 
da rede de distribuição, que o equipamento apenas seja ligado a uma alimentação com uma 
potência de curto-circuito Ssc maior ou igual a 5,5 MVA.
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2.5 CABos de ligAção

ATENÇÃO!  Antes de utilizar verifique sempre se o cabo de interconexão, mangueira de gás de 
proteção, braçadeira/fio de retorno de terra e o cabo de alimentação estejam em condições de 
operação. Certifique-se de que todos os conectores estejam corretamente presos. Conectores 
frouxos podem prejudicar o desempenho da solda e danificar os conectores.

2.5.1 sistema de refrigeração a água: KempArc Pulse + dt 400 + KempCool 10

1.

9.

9.
10.

11.

5.

7.

2.

3.

4.

8.

6.

1. Unidade de alimentação de arame DT 400
2. KempArc Fonte de alimentação do pulso
3. Refrigeração a água e ligação de força da KempCool
4. Controlador do robô
5. Alimentação de gás
6. Pistola de soldar refrigerada a líquido
7. Cabo elétrico
8. Braçadeira e fio de retorno de terra
9. Ligação do alimentador de arame
10. Ligação de comando do robô
11. Painel remoto KF 62 (opcional)
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2.5.2 sistema refrigerado a gás: KempArc Pulse + dt 400 

1.

4.

6.

7.

2.

8.

3.

5.

1. Unidade de alimentação de arame DT 400
2. Fonte de alimentação da KempArc Pulse
3. Alimentação de gás
4. Pistola de soldar refrigerada a gás
5. Cabo elétrico
6. Braçadeira e fio de retorno de terra
7. Painel remoto KF 62 (opcional)
8. Controlador do robô

2.5.3 Conectando à alimentação elétrica
As fontes de alimentação da KempArc são fornecidas com medida padrão de 5 metros de 
cabo elétrico. Nenhuma tomada elétrica é fornecida na fabrica da Kemppi. 

ATENÇÃO!  Se as normas locais exigirem um cabo elétrico alternativo, o cabo de alimentação 
deverá ser substituído em conformidade com as normas. A conexão e instalação da tomada e do 
cabo de alimentação devem ser executadas apenas pelo pessoal autorizado e qualificado. 

Remova a tampa de cobertura para permitir a montagem de um cabo de alimentação. 
KempArc Pulse As fontes de alimentação podem ser conectadas ao fornecimento elétrico de 
400 V 3~.

7
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em caso de substituição do cabo elétrico leve em consideração o seguinte:
O cabo é inserido na máquina pelo o anel de entrada na parte de trás do painel da máquina e 
preso com a braçadeira do cabo. Os condutores de fase do cabo são acoplados nos conectores 
L1, L2 e L3. A proteção terra verde-amarela é acoplada no conector marcado.
Se estiver usando um cabo de 5 fios, não conecte o condutor neutro. 

*) Em cabos do tipo S existe um condutor terra de proteção verde-amarelo.

2.5.4 Conectando cabos de solda e terra
A fonte de alimentação possui dois cabos de solda e conectores do cabo de controle. Com 
estes, o maçarico do robô de soldagem e, se necessário, um maçarico de solda manual para a 
soldagem por pontos podem ser conectados na fonte de alimentação. 
Conecte os cabos de solda e terra conforme segue.
1. Conecte a fonte de alimentação na rede elétrica de acordo com as instruções acima.
2. Conecte o cabo terra no conector terra.
3. Conecte o cabo de solda no conector de corrente de soldagem.

ATENÇÃO!  Não sobrecarregue os cabos de solda, porque uma sobrecarga pode causar perda de 
tensão e sobreaquecimento.

Poderá conectar os cabos de controle dos alimentadores de arame de solda manual ou o cabo 
de controle a um controlador remoto nos conectores do cabo de controle.
Antes de iniciar a soldagem, conecte a braçadeira terra diretamente na peça de trabalho de tal 
forma que maximize a superfície de contato da braçadeira. O ponto de ligação não deve estar 
pintado e deve estar livre de corrosão.

2.5.5 Cabos de retorno de terra e de soldagem
A Kemppi sempre recomenda o uso de cabos de cobre de alta qualidade com uma área de 
seção cruzada adequada. O tamanho do cabo deve ser selecionado de acordo com a aplicação 
da solda intencionada.
50mm2 cabos de cobre de solda podem ser usados para serviços leves mais leves em básico 
ou Sinergético 1-MIG. Contudo, ao usar o processo de Pulso MIG/MAG, e/ou cabos mais 
longos, e/ou potência maior de solda, aumenta a perda de tensão, e assim a potência inferior 
de interconexão da seção cruzada e os cabos de retorno irão restringir o desempenho de 
soldagem da sua máquina.

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

8
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A tabela anexa mostra as capacidades de carga típicas dos cabos de cobre com isolamento de 
borracha, quando a temperatura ambiente for 25 °C e a temperatura do cabo é 85 °C.

Cabo Fator de carga ED Perda de tensão / 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

Não sobrecarregue os cabos de solda devido à perda de tensão e aquecimento.

ATENÇÃO!  Verifique sempre a operacionalidade do cabo e braçadeira de retorno de terra. 
Certifique-se de que a superfície metálica em que o cabo está conectado esteja livre de óxido 
metálico ou tinta. Verifique se o conector ligado à fonte de alimentação esteja preso corretamente.

2.5.6 interconexão com o alimentador de arame
A Kemppi disponibiliza a escolha de jogos de cabo de interconexão para ambientes diferentes. 
Apenas materiais que satisfazem a demanda do mercado internacional da Kemppi são usados 
em suas contruções.
Usados corretamente, os jogos de cabos da Kemppi garantem o alto desempenho e a 
operacionalidade da soldagem.
Antes de usar, certifique-se sempre de que o jogo de cabo esteja em boas condições e que os 
conectores estejam corretamente presos. Conexões frouxas reduzem o desempenho da solda 
e podem danificar os conectores devido aos efeitos do aquecimento. 
Para a conexão e a configuração correta dos jogos de cabo, consulte os desenhos 
esquemáticos: 2.4.1 e 2.4.2

ATENÇÃO!  As fontes de alimentação da KempArc Pulse 350/450 são projetadas para serem usadas 
APENAS com a unidade de alimentação de arame DT 400 e painel de controle KF 62.

3. ContRole dA oPeRAção 

3.1 inteRRuPtoR PRinCiPAl i/o
Ao girar o interruptor liga/desliga para a posição - I, a lâmpada de aviso piloto acende e a 
máquina está pronta para o uso. Sempre ligue e desligue a máquina no interruptor principal 
da fonte de energia. Nunca use a tomada da rede elétrica como um interruptor.

3.2 lâMPAdAs Piloto
As lâmpadas piloto da máquina sinalizam o estado operacional dela:
A lâmpada piloto verde quando acesa sinaliza que a máquina está ligada e pronta para o uso, 
e que está conectada na fonte de energia pelo interruptor principal da fonte de alimentação 
na posição - I.
Quando acesa, a lâmpada laranja sinaliza que o circuito de proteção térmica foi ativado visto 
que as cargas de trabalho estavam além do normal excedendo o fator de carga nominal.  A 
ventoinha de refrigeração continuará a funcionar e a resfriar a máquina. Quando a lâmpada 
estiver apagada isto indica que a máquina está novamente preparada para soldar.

3.3 oPeRAção dA ventoinhA de ReFRigeRAção
As fontes de alimentação da KempArc Pulse incorporam duas ventoinhas de operação 
simultânea.

•	 A ventoinha começa momentaneamente quando o interruptor principal é colocado na 
posição - I.

•	 A ventoinha começará a funcionar durante a soldagem conforme a máquina alcança a 
temperatura operacional, e continuará de 1 a 10 minutos depois que a soldagem tiver 
terminado, dependendo do ciclo de soldagem completo.
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4. usAndo A MÁquinA
Visto que as aplicações de soldagem variam, o equipamento deve se adaptar concordemente. 
A KempArc Pulse aprensenta uma interface K 60, uma tela de menu em LCD lógico e 
transparente. O menu Arc Wizard permite o operador a refinar, adaptar e controlar o processo 
de arco e a função do sistema antes, durante e depois da solda.

4.1 PAinel de ConFiguRAção K 60 - lAyout

CHANNEL

MENU

F1 F2 F3
CHANNEL
INFO

WF #

1. 4.

5.6.

2. 7. 3.

8.

4.2 PAinel de ConFiguRAção K 60
A informação que segue descreve a operação e a configuração do painel K 60. 

introdução às funções dos botões do K 60
1. LIGUE/DESLIGUE o K 60 por apertar demoradamente este botão (aproximadamente 

5 segundos). Também, retorna para a tela de canal de informação por apertar 
rapidamente. 

 ATENÇÃO!  Para ligar/desligar efetivamente a força de alimentação, use o interruptor principal I/O 
- On/Off localizado na frente da fonte de energia.
2. Seleção do canal de soldagem (tarefa). Existem 100 canais de memória disponíveis. Se 

o canal estiver vazio, poderá criar um novo canal (tarefa) por apertar a tecla abaixo do 
texto da tela de LCD escrito NEW.

3. O botão MENU para inserir a lista principal do menu. Prossiga seguindo as orientações 
do menu da tela de LCD.

4. Potenciômetro para ajustar os valores selecionados.
5. As setas Up/down para mover verticalmente na estrutura do menu.
6. Teclas de atalho pré-programadas do menu 

•	 F1 para mostrar a informação do canal 
•	 F3 para selecionar outro subsistema alimentador de arame conectado paralelamente 

como um alvo da configuração.
7. Tela de LCD do menu
8. Botões programáveis. Função de acordo com a localização/tarefa do menu.
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Lista principal do menu K 60
Faixa de valores Configuração de 

fábrica
Descrição

Edit Channel para fazer alterações nos canais de soldagem 
existentes

Dados da Solda para verificar os valores da última solda

Configurações especiais para ajustar aos parâmetros de solda especiais

Menu de Config. do 
Sistema

para a configuração e informação do dispositivo

Idioma para selecionar o idioma do seu menu

Selecionar Alimentador 
(WF#)

para selecionar outro alimentador de arame 
paralelo como um alvo da configuração

Lista do menu do Robô K 60
Versão da Interface* 1 – 99 1 Seleção do quadro de sinal

Escala da voltagem 0 – 5000 0

Escala do WSF 0 – 5000 0

Escala da Corrente 0 – 5000 0

EM Stop Logic** 0 ou 1 0

Door Switch On** 0 ou 1 0

LimitFunctions Menu**
Current Tol 50 A não está em uso na versão da interface 1

Voltage Tol 5,0 V não está em uso na versão da interface 1

CurrentTolTime 1,0 s não está em uso na versão da interface 1

WSF Tol Time 1,0 s não está em uso na versão da interface 1

Menu da Pistola
Front Pull ON ou OFF OFF

Menu Teste
Avanço do Arame 1 – 20 m/min 1 m/min ajuste com o botão de comando

Teste de Gás aperte o botão

* Para mais informação, contate robotics@kemppi.com
** Não está em uso na versão da interface 1

11

Ke
m

pA
rc

 P
ul

se
 3

50
, 4

50
 / 

©
 K

em
pp

i O
y 

/ 1
04

4



PT

4.3 PARâMetRos e FunçÕes dA soldAgeM

4.3.1 Parâmetros da soldagem (No menu Edit Channel 2/6)

Mig

WFSpeed 0,7 – 25 m/min Etapas de 0,05 m/min em WFSpeed < etapas de 5 m/
min e  
0,1 m/min em WFSpeed > 5 m/min

WFS-Máx. Defina o limite para o WFSpeed máximo

WFS-Min. Defina o limite para o WFSpeed mínimo

Tensão 8 – 50V Etapas 0.1V Controla o comprimento do arco

Dinâmica -9 – 9 Configuração de 
fábrica é 0

Controla o comportamento do curto-circuito do arco. 
Quanto mais baixo for o valor mais suave será o arco. 
Quanto maior for o valor mais forte será o arco.

1-Mig

WFSpeed 0,7 – 25 m/min Etapas de 0,05 m/min em WFSpeed < etapas de 5 m/
min e  
0,1 m/min em WFSpeed > 5 m/min

WFS-Máx. Defina o limite para o WFSpeed máximo

WFS-Min. Defina o limite para o WFSpeed mínimo

FineTuning Configuração de 
fábrica é 0 ( = ponto 
da curva)

Ajusta a tensão do arco da curva dentro de limites 
estabelecidos. Em outras palavras, este ajusta o 
comprimento do arco dentro de limites estabelecidos.

FineTuningMax 0 – 9 Etapas 0.5 Defina o limite para o comprimento máximo do arco

FineTuningMin -9 – 0 Etapas 0.5 Defina o limite para o comprimento mínimo do arco

Dinâmica -9 – 9 Configuração de 
fábrica é 0

Controla o comportamento do curto-circuito do arco. 
Quanto mais baixo for o valor mais suave será o arco. 
Quanto maior for o valor mais forte será o arco.

Pulso Mig

WFSpeed 0,7 – 25 m/min Etapas de 0,05 m/min em WFSpeed < etapas de 5 m/
min e  
0,1 m/min em WFSpeed > 5 m/min

WFS-Máx. Defina o limite para o WFSpeed máximo

WFS-Min. Defina o limite para o WFSpeed mínimo

FineTuning Configuração de 
fábrica é 0 ( = ponto 
da curva)

Ajusta a corrente da base da curva em limites 
estabelecidos. Em outras palavras, este ajusta o 
comprimento do arco dentro de limites estabelecidos.

FineTuningMax 0 – 9 Etapas 0.5 Defina o limite para o comprimento máximo do arco

FineTuningMin -9 – 0 Etapas 0.5 Defina o limite para o comprimento mínimo do arco

Dinâmica -9 – 9 Configuração de 
fábrica é 0

Controla o comportamento do curto-circuito do arco. 
Quanto mais baixo for o valor mais suave será o arco. 
Quanto maior for o valor mais forte será o arco.

Corrente do Pulso -10% – 15% Configuração de 
fábrica é 0%

Reduz a corrente do pulso da curva no máximo 10% e 
aumenta ela no máximo 15%.
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Pulso Mig duPlo

WFSpeed 0,7 – 25 m/min Etapas de 0,05 m/min em WFSpeed < etapas de 5 m/
min e  
0,1 m/min em WFSpeed > 5 m/min

WFS-Máx. Defina o limite para o WFSpeed máximo

WFS-Min. Defina o limite para o WFSpeed mínimo

FineTuning Configuração de 
fábrica é 0 ( = ponto 
da curva)

Ajusta a corrente da base da curva em limites 
estabelecidos. Em outras palavras, este ajusta o 
comprimento do arco dentro de limites estabelecidos. 

FineTuningMax 0 – 9 Etapas 0.5 Defina o limite para o comprimento máximo do arco

FineTuningMin -9 – 0 Etapas 0.5 Defina o limite para o comprimento mínimo do arco

Dinâmica -9 – 9 Configuração de 
fábrica é 0

Controla o comportamento do curto-circuito do arco. 
Quanto mais baixo for o valor mais suave será o arco. 
Quanto maior for o valor mais forte será o arco.

Corrente do Pulso -10% – 15% Configuração de 
fábrica é 0%

Reduz a corrente do pulso da curva no máximo 10% e 
aumenta ela no máximo 15%

DPulseAmp  0,1 – 3,0 m/min Configuração de 
fábrica é CURVE

Ajusta a amplitude do WFSpeed em etapas de 0,1 m/
min. O valor vem da Curva da Solda

DPulseFreq 0,4 – 8,0 Hz Configuração de 
fábrica é CURVE

Ajusta a frequência do pulso duplo em etapas de  0,1 
Hz. O valor vem da Curva da Solda

WiseRoot / Wisethin)

WFSpeed 0,7 – 14 m/min Etapas de 0,05 m/min em WFSpeed < etapas de 5 m/
min e  
0,1 m/min em WFSpeed > 5 m/min

WFS-Máx. Defina o limite para o WFSpeed máximo

WFS-Min. Defina o limite para o WFSpeed mínimo

BaseCurrent Ajusta a corrente da base da curva em limites 
estabelecidos. Em outras palavras, este ajusta o 
"comprimento do arco" dentro de limites estabelecidos.

BaseCurrentMax 0 – 50 % Etapas 1% Defina o limite máximo para o "comprimento do arco" 

BaseCurrentMin -50 – 0 % Etapas 1% Defina o limite mínimo para o "comprimento do arco"

FormingPulse Ajusta a corrente do pulso em formação da curva em 
limites estabelecidos. Em outras palavras, este controla 
a pressão do arco.

FormingPulseMax 0 – 50 % Etapas 1% Defina o limite máximo para a corrente do pulso em 
formação

FormingPulseMin -50 – 0 % Etapas 1% Defina o limite mínimo para a corrente do pulso em 
formação

StartTime -9 – 9 Configuração de 
fábrica é CURVE

Defina quanto tempo o arco age como o processo 
sinérgico normal MIG/MAG depois do início do arco. 
Este fornece o calor para iniciar o arco.

StartVoltage Defina a tensão do arco usada durante o StartTime. 
Em outras palavras, este ajusta o comprimento do arco 
durante o StartTime.
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4.3.2 Funções da soldagem

outRos PRoCessos (No menu Edit Channel 3/6)

HotStart ON, OFF ou USER A configuração de fábrica é 
USER => USER pode escolher 
livremente o ON ou OFF do 
HotStart

HOTStartLevel -50 – 100 % Etapas 1 %. Configuração de 
fábrica 40 %

Hot 2T Time 0 – 9,9 s Etapas 0,1 s. Configuração de 
fábrica 1,2 s

CraterFill ON, OFF, USER A configuração de fábrica é 
USER => USER pode escolher 
livremente o ON ou OFF do 
CraterFill

CraterStart 10 – 250% Configuração de fábrica é 
100%

Defina o nível da curva onde o 
enchimento por funil vai iniciar

CraterFillEnd 10 – 250 %, não 
maior do início

Etapas 1 %. Configuração de 
fábrica 30%

Defina o nível da curva onde o 
enchimento por funil vai acabar.

CraterTime 0,0 – 10,0 s Etapas 0,1 s. Configuração de 
fábrica 1,0 s

Tempo de Inclinação do CrateFill

Início da 
Deformação

10 – 99% Etapas 1%. OFF, CURVE  
(OFF = 100%)

A configuração de fábrica é CURVE (Início 
da Deformação vem da Curva da Solda)

StartPower -9 – 9 Configuração de fábrica é 0 Ajuste a ignição a arco

WiseRoot / Wisethin 

HotStart ON, OFF ou USER A configuração de fábrica é 
USER => USER pode escolher 
livremente o ON ou OFF do 
HotStart

HOTStartLevel  -50 – 100 % Etapas 1 %. Configuração de 
fábrica 40 %

Hot 2T Time 0 – 9,9 s Etapas 0,1 s. Configuração de 
fábrica 1,2 s

CraterFill ON, OFF, USER A configuração de fábrica é 
USER => USER pode escolher 
livremente o ON ou OFF do 
CraterFill

CraterStart 10 – 250% Configuração de fábrica é 
100%

Defina o nível da curva onde o enchimento 
por funil vai iniciar.

CraterFillEnd 10 – 250 %, não 
maior do início

Etapas 1 %. Configuração de 
fábrica 30%

CraterTime 0,0 – 10,0 s Etapas 0,1 s. Configuração de 
fábrica 1, 0 s

Início da 
Deformação

10 – 99% Etapas 1%. OFF, CURVE  
(OFF = 100%)

A configuração de fábrica é CURVE (Início da 
Deformação vem da Curva da Solda)
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FunçÕes AvAnçAdAs

WisePenetration ON ou OFF Seleção do controle da penetração

Penet%(123A) -30 – 30 % Configuração de fábrica: 0 % Configuração da porcentagem da 
penetração Wise. Definir a corrente de 
penetração.

WiseFusion ON ou OFF Seleção WiseFusion

WiseFusion% 20 - 60 % ou 
CURVE

Configuração de fábrica é 
CURVE

Quando o WISE FUSION estiver ligado este 
controla a quantidade de curtos-circuitos 
no arco. O valor mais baixo existente será 
menos curtos-circuitos no arco. O valor mais 
alto existente será mais curtos-circuitos 
no arco.

MatchLogLevel -50 – 100% Defina o “MiniLog level” 
 apenas no caso do alimentador manual.

Menu de ConFig. do sisteMA (No menu principal 4/7

Refrigeração a 
água

Controle da 
Refrigeração a Água:  
OFF / AUTO / ON.

Configuração de fábrica: 
AUTO

OFF: Refrigeração a Água sempre no OFF. 
AUTO: Controle automático da refrigeração 
a água Cooler no ON. A refrigeração a água 
inicia quando a solda começa e é desligada 
um pouco depois da solda parar.  
ON: A refrigeração a água está sempre no 
ON.

Extensão do Cabo Extensão do cabo:  
Etapas de 10m - 
100m, 5m.

Configuração de Fábrica: 
10m.

Configuração da extensão do laço do cabo 
de solda para otimizar o controle do arco.

FineCalib Ponto de Calibração 
do Ajuste Fino 
Etapas 0V/100A – 
100V/100A,  
1V.

Configuração de Fábrica: 
10V/100A.

Compensação para variar a resistência do 
cabo.

Relógio do 
Sistema

Configurações do Relógio do 
Sistema.

Informação do 
Dispositivo

Informação do Sistema do Dispositivo: 
DevSW: Versão do Software da Unidade  
SysSW: Versão do Software do Sistema (Versão do software base).  
BootSW: Versão do Software de Inicialização  
Item do SW: Número de Item do Software (número IFS).  
Serial: Número de Série do Dispositivo.  
Prog: Data e nome do programador: Data da programação.

Restaurar 
Configurações

Usuário 1 (um dos dez usuários) Canal: 
O usuário selecionado pode restaurar para os seus canais de memória backup um por um. 
Outros canais de memória dos usuários permanecem intactos. 
A configurações da instalação permanecem intactos.

Usuário 1 (um dos dez usuários) Todos Canais: 
O usuário selecionado pode restaurar todos os seus canais de memória backup (0-9) de uma vez. 
Outros canais de memória dos usuários permanecem intactos. 
A configurações da instalação permanecem intactos.

Restaurar Valores Iniciais: 
Todos os canais (de todos os canais) são removidos. 
Todos os canais de backup dos usuários são removidos. 
Todas as configurações de instalação são ajustadas para o default.

Código de Licença Digitando os números do código de licença:
As setas de navegação para baixo/cima são usados para selecionar a posição do número do código. 
O codificador de pulso é usado para selecionar o número do código (0-255) para ser inserido. 
O botão programável à direita é usado para ativar o número de licença (depois que todos os números 
forem digitados). Se o código estiver errado, isto será exibido na tela anterior.
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Retardamento do 
WeldData

Faixa de Ajuste: 
Etapas de 1s – 60s  
1s

Configuração de Fábrica: 20s. Define quanto tempo os Dados da Solda 
permanece na tela após o Término da Solda 
A tela de dados da solda é apagada 
também quando o codificador de pulso 
é acionado ou quando qualquer botão é 
apertado.

Retardamento da 
Tela

Faixa de Ajuste: 
Etapas de 1 – 20  
1.

Configuração de Fábrica: 10. Define quanto tempo a informação fica na 
tela (por exemplo: o texto "Setting Saved"). 
Nem sempre este é o tempo exato. 

Tempo Pré Gás Configuração do 
Tempo Pré Gás  
Etapas 0.0s – 9.9s – 
CURVE, 0.1s.

Configuração de Fábrica: 
CURVE.

CURVE. A leitura do Tempo Pré Gás é feita 
na Curva da Solda. 
0.0 - 9.9s:  Configuração do usuário do 
tempo pré gás.

Tempo Pós-gás Configuração do 
Tempo Pós-Gás  
0.0s – 9.9s - CURVE 
Etapas 0.1s.

Configuração de Fábrica: 
CURVE.

CURVE. A leitura do Tempo Pré Gás é feita 
na Curva da Solda. 
0.0 - 9.9s:  Configuração do usuário do 
tempo prós-gás.

Menu do AdMinistRAdoR (No menu principal 2/7, Identificação do Usuário)

Mudar Código Pin Mudança do código pin do 
administrador.

Código PIN de fábrica: 0000.

Pedir o PIN Seleção da consulta do 
código PIN:  OFF / StartUp 
/ Menu

Configuração de Fábrica: OFF OFF: Sem consulta do código PIN. 
StartUp: O painel de configuração 
(K 60) sempre pede pelo código PIN 
quando a máquina é ligada. O KF 
62 não é afetado e sempre funciona 
sem o PIN. 
Menu: Painel de configuração (K 
60) sempre pede o código PIN 
quando o botão MENU é apertado 
e quando a tela está no modo de 
informação do canal, ou seja, na 
tela de inicialização. A consulta do 
código PIN é feito apenas uma vez ao 
entrar o menu. Depois disto o botão 
menu pode ser apertado a qualquer 
momento sem a consulta do PIN.

FunçÕes dos BotÕes

Botão ON / OFF Apertar rapidamente: O painel volta para a tela de visualização default de inicialização (Tela de 
informação do canal). 
Apertar demoradamente: Quando o painel de configuração (K 60) está Ligado => O painel de 
configuração e todos os painéis KF 62 são Desligados. Quando o painel de configuração (K 60) está 
Desligado => O painel de configuração e todos os painéis KF 62 são Ligados. 
Pressionado enquanto a máquina está Ligando. Restaurar para os atalhos de fábrica. O painel pedirá 
a confirmação para restaurar a configuração de fábrica. 
Se o painel de configuração estiver Desligado e alguns painéis KF 62 estiverem Ligados, o painel de 
configuração também Liga e será interligado automaticamente para este painel KF (função WF#).

Botão F1 O botão F1 fornece informações adicionais do canal de memória selecionado. 
Pressionado enquanto a máquina está Ligada. Restaure a seleção do idioma para Inglês.

Botão F3 (WF#) O botão F3 pode ser usado para selecionar o Alimentador de Arames. 
Painel permite selecionar apenas os números do WF que são encontrados conectados no sistema. 

Canal +/- Seleção do canal de memória.

Botão Up/Down Movendo Up/Down no menu.

O botões de 
seleção Right/
Left (Botões 
Programáveis)

A função do botão depende de onde você está no menu.
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Perfil de entrega do software de soldagem
O KempArc Pulse foi projetado para permitir que o cliente escolha do software de soldagem 
especificado. Depois da entrega e a instalação, a sua máquina incluirá o software de soldagem 
especificado na hora do pedido. Em detalhes na tabela abaixo poderá encontrar as curvas 
de solda típicos. Se a especificação da entrega estiver focalizado num projeto específico e 
se desejar atualizar a sua máquina no futuro, poderá selecionar um software de soldagem 
adicional no menu do software Wise e Match. Faça o pedido e carregue estes produtos de 
software em sua máquina com o dispositivo de programa de campo Kemppi DataGun.  
Os produtos Wise e Match disponibilizam soluções opcionais para a aplicação da solda. O 
menu de produtos Wise e Mach inclui o processo especial de solda para (1) passagem de raiz 
e (2) solda de placa fina, (3) regulagem automática de potência, (5) função de bloqueio do 
sistema, além de curvas de material de base adicionais e função opcional do painel. Com o 
Wise e Match você pode fazer com que algo especial se torne único.

1. WiseRoot-A 9991011

2. WiseThin-A 9991013

3. WisePenetration-A 9991010

4. WiseFusion-A 9991015

WORK PACK. A tabela de solda abaixo descreve a opção de entrega do Work Pack. Produtos 
de software de soldagem adicionais podem ser comprados e adicionados mais tarde se 
requerido. 

Grupo N:o Pulso 1-MIG Arame ø mm Material Gás
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

Curvas de solda adicionais disponíveis. Curvas de solda adicionais estão disponíveis quando 
solicitado através do sistema de produtos Match da Kemppi.

Grupo N:o Pulso 1-MIG Arame ø mm Material Gás
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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Os produtos Wise da Kemppi são soluções de processos para soldagem. As curvas do grupo 
de processo WiseRoot e WiseThin estão listados abaixo.

Grupo N:o WiseRoot WiseThin Arame ø mm Material Gás
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 visão geRAl do PAinel KF 62

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. Interruptor principal (Apertar demoradamente)
2. a) Tela da velocidade de alimentação do arame/corrente da soldagem  

b) Tela do parâmetro ajustável selecionado
3. Ativação da dinâmica da soldagem MIG / ajuste da Força do Arco
4. Purga de gás 
5. Avanço do Arame 
6. a) Tela da tensão da solda / espessura da placa / configurações do temporizador  

b) Tela do parâmetro ajustável selecionado
7. Tela do processo de solda: MIG, 1-MIG, PULSE, DOUBLE PULSE, WISE *)
8. a) Ajuste da velocidade de alimentação de arame  

b) Ajuste na potência da solda (Synergic 1-MIG e PULSE)  
c) Adjuste dos parâmetros adicionais quando selecionado (ou seja, Avanço do Arame, 
Teste de Gás)

9. Canais de memória 0 – 99, programando através do painel K 60 na fonte de alimentação 
10. a) Ajuste da potência da solda  

b) Ajuste do comprimento do arco de solda (Synergic 1-MIG e PULSE)  
c) Ajuste dos parâmetros adicionais quando selecionado (ou seja, Dinâmica MIG) 

11. a) Savar parâmetros ajustados b) Bloqueio do painel, apertar demoradamente
12. Ativação da função CrateFill e HotStart
13. Painel de controle: Exibir onde os parâmetros da solda vem do (robô/painel)
*) Não está incluindo na entrega standard.

Na solda MIG normal, a velocidade de alimentação do arame e a tensão da solda são 
ajustados separadamente. Diferente do acima, os processos 1-MIG, WiseRoot e WiseThin são 
processos de solda sinergéticos onde a tensão da solda e outros parâmetros da soldagem são 
interconectados de forma que a potência da solda e o comprimento dela são ajustados para 
obter os melhores valores de solda.

tela de dados da solda Automática:
Os últimos valores da solda registrados são depois da soldagem. Veja a fonte de alimentação 
do painel K 60. Selecione MENU e depois Weld Data.
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5. FunçÕes dos BotÕes do PAinel K 62

POWER

WISE

PULSECHANNEL
1-MIG

SAVE

ROBOT

PANEL

CONTROLMIG

DOUBLE
PULSE

U

A s

Vm/min
mm

KF 62

W
00

43
30

+ / –

O painel de controlo é utilizado para comandar e monitorizar a operação da fonte de 
alimentação e do alimentador de arame. Os botões são utilizados para ajustar funções. As 
telas e os indicadores refletem os modos de operação da máquina.

telas
•	 As telas do painel de controle exibem os parâmetros de operação ajustáveis, seus valores 

e as unidades de medida.
•	 Durante a soldagem, a tela 2 exibe o valor da corrente de soldagem atualmente em uso, 

enquanto a tela 6 indica a tensão da soldagem.

Botões de comando
•	 O botão de comando esquerdo permite o ajuste da velocidade de alimentação do 

arame. A velocidade selecionada é indicada na tela do lado esquerdo.
•	 O botão de comando direito permite o controle da tensão da soldagem nos processos 

MIG e 1-MIG, em cujo caso a tensão selecionada é indicada na tela do lado direito, e a 
corrente da base nos processos WiseRoot-A e WiseThin-A, onde a faixa de ajuste é +/- 50.

Estes botões de controle também são usados para especificar os parâmetros operacionais. É 
selecionado um parâmetro para ajuste com o botão do lado esquerdo, enquanto o valor do 
parâmetro é selecionado com o botão do lado direito.

5.1 Botão on / oFF

1.

Apertar rapidamente: O painel retorna para a tela padrão.
Apertar demoradamente: Quando o painel Welding (KF 62) estiver LIGADO => O painel 
Welding é DESLIGADO. Quando o painel Welding (KF 62) estiver DELIGADO => o painel 
welding ficará LIGADO e o painel Setup (K 60) LIGA e seleciona automaticamente o Painel 
Welding (WF#).
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5.2 Botão dynAMiCs

2.

Apertar rapidamente: Definição para Dynamics se o processo da soldagem for MIG/Sinérgica 
MIG. Definição para Forming Pulse se o processo de soldagem for WiseRoot/WiseThin.

5.3 Botão gAs test

3.

Função Gas Test
Apertar este botão vai exibir o tempo do teste de gás. O tempo do teste de gás pode ser 
ajustado pelo uso do codificador de pulso.
O teste de gás prosseguirá depois que o ajuste de tempo estiver finalizado (curto 
retardamento).
O teste de gás pode ser interrompido por apertar qualquer botão.

teste de gás
O botão de teste de gás abre a válvula de gás sem ativar a alimentação de arame ou a fonte de 
alimentação. O gás flui, por default, durante 20 segundos. O tempo restante de fluxo de gás é 
indicado na tela.
O botão direito lhe permite definir o tempo de fluxo de gás padrão, entre 10 e 60 segundos, 
e armazenar o novo valor padrão na memória da máquina. Para interromper o teste de gás, 
aperte o botão ESC.

5.4 Botão WiRe inCh

4.

O Alimentador de arame iniciará imediatamente após o botão se apertado.
A velocidade de avanço do arame é de 1,0m/min.
A velocidade de avanço do arame pode ser ajustado (+/-) usando o codificador de pulso.
Quando o botão for liberado, a alimentação de arame é interrompida. Se o botão for 
pressionado novamente, o alimentador de arame inicia de novo e inclina para a velocidade de 
alimentação selecionada (se uma velocidade maior for ajustada).

5.5 CAnAl -

5.

Seleção para baixo do canal de memória.
O painel pula diretamente para o canal de memória anterior que pode ser encontrado na 
memória.

5.6 CAnAl +

6.

Apertar rapidamente: Seleção para cima do canal de memória.
O painel pula diretamente para o próximo canal de memória que pode ser encontrado na 
memória.
Na inicialização a máquina usa o canal de memória default selecionado pelo robô.
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5.7 Botão sAve

SAVE

7.

Para salvar o canal de memória.
Apertar rapidamente: SAVE.
Apertar demoradamente: Painel está bloqueado. Nenhuma alteração no parâmetro do painel 
é permitida (bloqueio do painel).

5.8 Botão extRA FunCtions

8.

Apertar rapidamente: Seleção Crater Filling / Seleção Hot Start.

5.9 telA ContRol

ROBOT

PANEL

CONTROL 9.

ROBOT: Parâmetros da soldagem extraídas do robô
PANEL: Parâmetros da soldagem extraídas do canal de memória do painel da máquina de 
soldar.

5.10 PotenCiôMetRo do CodiFiCAdoR de PotênCiA

POWER
10.

O botão do codificador de potência permite ajustar a velocidade de alimentação do arame 
ou a potência nos processos Básico, Sinérgicos, Pulso MIG/MAG.  Os ajustes podem ser feitos 
antes ou durante o processo do arco. Este controle ajusta também os valores de parâmetro 
adicionais quando selecionado.

5.11 CoMPRiMento/tensão/PotenCiôMetRo de Ajuste do ARCo

U 11.

Comprimento, tensão e ajustes de parâmetro do arco podem ser feitos usando este botão. Os 
ajustes podem ser feitos antes ou durante a solda.
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5.12 guiA RÁPido
Passo a passo para o usuário iniciante
Primeiro selecione seu idioma 

ATENÇÃO!  O idioma default do menu é Inglês. Nas etapas seguintes poderá selecionar os idiomas 
alternativos 
1. Conecte a força de alimentação e ligue a fonte de energia. Se esta for a ativação inicial 

do sistema talvez seja necessário apertar e segurar o grande botão laranja ON/OFF 
no painel K60. Superior-esquerda - Apertar demoradamente (Aproximadamente 5 
segundos).

2. Agora aperte o botão 'MENU' para exibir a lista do MAIN MENU. Existem 8 x itens nesta 
lista do MAIN MENU. Conforme você seleciona cada um dos itens desta lista, o número 
de referência (Tela do meio da parte inferior) mudará, por exemplo 2/7 ou 5/7 etc, 
exibindo o item do menu que você escolheu. (Poderá alternar do primeiro ao último ou 
do último ao primeiro em um ciclo em todas as listas do menu, se desejar). A seta preta 
indica o item do menu que selecionou.

3. Os itens do MENU são selecionados através dos botões UP-DOWN marcados com as 
setas laranjas. Estes botões estão situados debaixo do botão do codificador à direita do 
painel. Mova o 'cursor (seta) preto' para cima e para baixo nas listas do menu. Aperte o 
tecla de navegação para baixo selecionando o item 5/7 indicando LANGUAGE. Aperte a 
tecla programável debaixo da palavra SELECT.

4. Faça a escolha do idioma conforme explicado acima, e depois aperte o botão SELECT/
SAVE (botão da direita perto do botão MENU). O idioma que escolheu agora foi 
confirmado e permanecerá selecionado amenos que você altere mais tarde.

número da nova tarefa do canal
A KempArc Pulse foi projetada para tarefas de produção assim como para operação 
especialista variada. A configuração principal da soldagem é feita através do menu do K 60 e 
registrado em um 'Número de Canal (tarefa)' de sua escolha. 
Quando quiser soldar simplesmente selecione o número de canal (Tarefa) no painel de 
controle KF 62 do alimentador de arame e comece a soldar. Apenas os controles mais usados 
estão disponíveis no painel de controle KF 62, tornando a soldagem mais fácil e conveniente. 

ATENÇÃO!  Se a máquina for nova e ainda não realizou nenhuma solda ainda, siga estes passos. 

A. Ligue a fonte de energia (talvez necessite apertar demoradamente o botão ON/OFF do 
painel - 5 segundos). 
1. Aperte e selecione o botão NEW. 
2. Criar Novo Canal - Aperte o botão SELECT. 
3. Escolha o processo de solda e aperte no botão SELECT. 
B. Depois siga as etapas do item 4 na lista abaixo. 

editando um número de canal (tarefa) existente
1. Aperte o botão 'MENU' para exibir a lista do MENU PRINCIPAL.  
2. SELECIONE 'Editar Canal' - Aperte o botão SELECT
3. SELECIONE 'Selec.CurvaSolda ' - Aperte o botão SELECT
4. Escolha e SELECIONE Processo MIG/1-MIG/Pulso MIG/Pulso Duplo MIG/ ou Lista de 

Número da Curva - Apertar o botão SELECT
5. Escolha e SELECIONE grupo de material - Aperte o botão SELECT
6. Escolha e SELECIONE grade do material - Aperte o botão SELECT
7. Escolha e SELECIONE diâmetro do arame do alimentador - Aperte o botão SELECT
8. Escolha e SELECIONE gás de proteção - Aperte o botão SELECT
9. Escolha e SELECIONE curva - Aperte o botão SELECT (Atenção: A(s) curva(s) 

apresentada(s) nesta visualização são baseadas nas suas seleções anteriores do item 4 ao 
8).
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10. Escolha e GUARDE o número do canal de memória. As seleções do canal de memória são 
feitas usando os botões Brancos +/- OU os botões Laranjas PARA CIMA/BAIXO - Aperte o 
botão SAVE 

PRONTO PARA SOLDAR: Agora a sua seleção básica da solda e a configuração está completa. 
Você está pronto para soldar, possibilitando que você selecione o número do canal 'Tarefa' 
correspondente no painel de controle remoto KF 62. Defina a potência de sua solda e o 
comprimento do arco e solde.

ATENÇÃO!  Se SELECIONAR ‘MIG’ (ou seja, seleção básica MIG/MAG na lista acima), pulará 
automaticamente do item 4 ao 9. Assim que tiver salvado a sua seleção do número do canal 
'Tarefa', você terá acesso a soldagem básica MIG/MAG neste canal. Depois a tensão e a velocidade 
de alimentação de arame são selecionadas da forma normal.

Canais 'tarefa' de memória
Assim, há um máximo de 100 x canais disponíveis para uma variedade de tarefas de solda ou 
projetos de soldagem.
Os parâmetros da soldagem podem ser salvos rapidamente para os Números de CANAIS 
'Tarefa' DE MEMÓRIA e lembrados ou atualizados mais tarde, amenos que esteja 'bloqueado' 
através dos quatro dígitos de bloqueio do código PIN DO ADMINISTRADOR. 

K 60 – teclas de Função
As teclas de função, F1 e F3, são teclas de atalho

•	 F1 CHANNEL INFO  – Exibe os dados básicos registrados no canal visualizado.
•	 F3 WF# – Exibe a unidade de alimentação de arame selecionada e ativa, e permite uma 

nova seleção do WFU. KempArc Pulse permite até 7 x unidades de alimentação de arame 
para ser conectado a uma fonte de energia. 

ATENÇÃO!  Apenas uma unidade de alimentação de arame de cada vez pode ficar ativa e deve ser 
selecionada antes de ser operada.
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6. Resolução de PRoBleMAs BÁsiCos

ATENÇÃO! Os problemas listados e as possíveis causas não são definitivos, mas destinam-se a 
sugerir algumas situações standard e típicas que podem ocorrer durante o uso em ambiente 
normal, ao utilizar o processo MIG/MAG com o KempArc Pulse.

Problema Verificar o seguinte
A máquina não funciona? Verifique se a ficha elétrica está ligada

Verifique se a distribuição da rede elétrica está ligada
Verifique o fusível eléctrico e/ou o disjuntor
Verifique se o interruptor O/I da fonte de alimentação está LIGADO
Verifique se o conjunto de cabos de interligação e os conectores entre a fonte de 
alimentação e a unidade de alimentação de arame estão corretamente fixados. 
Consultar o esquema do manual
Verifique se o fio de retorno está ligado
Verifique se os painéis de funções estão ligados - botões laranja em cima à esquerda, 
pressão longa

Soldadura suja, de má 
qualidade? 

Verifique o fornecimento de gás de proteção
Verifique e defina o débito de gás
Verifique o tipo de gás para a aplicação
Verifique a polaridade da tocha/do eletrodo. Exemplo: Arame de enchimento sólido 
de Fe: o cabo de retorno deve estar ligado ao pólo -, a unidade de alimentação de 
arame ao conector do pólo + 
Verifique se está seleccionada a curva de soldadura correcta
Verifique se está seleccionado o número de canal (tarefa) correcto no painel de 
funções PF65  
Verifique a alimentação elétrica - falha de fase?

Desempenho de soldadura 
variável?

Verifique se o mecanismo de alimentação do arame está corretamente ajustado
Verifique se estão instalados os roletos do alimentador correctos
Verifique se a tensão de avanço da bobina está corretamente ajustada
Verifique se o revestimento da pistola não está bloqueado. Substitua se for necessário
Verifique se está instalado o revestimento de pistola correcto para o tamanho e tipo 
de arame do alimentador
Verifique a ponta de contato relativamente a tamanho, tipo e desgaste
Verifique se a tocha não sobreaquece na aplicação 
Verifique as ligações de cabos e o grampo de retorno de terra
Verifique as definições de parâmetros de soldadura.

Não há alimentação de arame? Verifique o mecanismo de alimentação de arame. Os braços de pressão estão 
fechados? Feche e ajuste
Verifique o funcionamento do interruptor da tocha de soldar.
Verifique se o conector da tocha Euro está corretamente fixado ao bloco Euro
Verifique se a conduta de arame não está bloqueada
Verifique o tamanho, o tipo e o desgaste do bico de contato
Verifique e tente utilizar uma tocha alternativa.

Elevado volume de salpicos? Verifique os valores dos parâmetros de soldadura
Verifique os valores de inductância/dinâmica
Verifique o valor de compensação do cabo se estiverem instalados cabos compridos
Verifique o tipo de gás e o fluxo
Verifique a polaridade de soldadura - ligações dos cabos
Verifique a selecção do arame de soldadura
Verifique se está seleccionada a curva de soldadura correcta
Verifique se está seleccionado o número de canal (tarefa) correcto 
Verifique o sistema de alimentação do arame
Verifique a alimentação elétrica - 3 fases presentes? 

ATENÇÃO!  Muitas destas verificações podem ser realizadas pelo operador. Contudo, determinadas 
verificações relacionadas com a corrente elétrica devem ser realizadas por um eletricista formado 
e autorizado.
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7. PRoBleMAs de oPeRAção
Caso aconteça algum problema de funcionamento em sua máquina, consulte primeiro a 
solução de problemas acima e realize algumas verificações básicas.
Se o mal funcionamento da máquina não puder ser corrigido com estas medidas, contate a 
departamento de manutenção da KEMPPI de sua localidade.

7.1 oPeRAção dA PRoteção dA soBReCARgA
A lâmpada amarela de proteção térmica acende quando o termostato estiver operando 
devido a carga além do fator de carga determinado.
O termostato vai operar se a máquina for carregada continuamente além dos valores 
nominais ou se a circulação do ar de refrigeração estiver bloqueado.
Ventoinhas internas resfriarão a máquina, e quando a lâmpada piloto não estiver acesa a 
máquina fica pronta automaticamente para a solda.

7.2 Fusíveis de ContRole
Fusível, 6.3 A de retardamento, na parede traseira da máquina fornece proteção para os 
dispositivos auxiliares.
Use o mesmo tipo e classificação de fusível conforme marcado ao lado do adaptador do 
fusível. Os danos causados pela escolha errada de fusível não são cobertos pela garantia.

7.3 soBRetensão e suBvoltAgeM nA Fonte de AliMentAção
Os circuitos principais da máquina são protegidos contra a sobretensão súbita e temporária. 
A máquina foi projetada para resistir 3 x 440 V de tensão contínua (veja dados técnicos). 
Certifique-se de que a tensão seja mantida dentro deste limite aceitável, especialmente 
quando a fonte de alimentação é fornecida por um gerador de motor de combustão. Se a 
fonte sofrer subvoltagem (abaixo de aprox. 300 V) ou sobretensão (acima de aprox. 480 V) o 
controle da máquina interrompe a operação automaticamente.

7.4  PeRdA de uMA FAse nA Fonte de AliMentAção
A perda de uma fase da fonte de energia resulta na qualidade da solda notavelmente precária. 
Em alguns casos a máquina nem funcionará. A perda de uma fase pode ser causada por:

•	 Fusível da fonte de alimentação fundido
•	 Cabo de alimentação com defeito 
•	 Conexão precária do cabo de força no bloco de terminais ou na tomada da máquina.

8. MAnutenção
Ao considerar e planear a manutenção de rotina, por favor considere a frequência de 
utilização da máquina e o ambiente de trabalho. 
A utilização correcta da máquina e a manutenção regular ajudarão a evitar tempos de 
inactividade desnecessários e a avaria do equipamento.

ATENÇÃO! Desligue a máquina da corrente elétrica antes de manipular os cabos eléctricos. 

8.1 MAnutenção diÁRiA
•	 Verifique o estado geral da tocha de soldar. Retire salpicos de soldadura do bico de 

contato e limpe o bocal de gás. Substitua as peças gastas ou danificadas. Use apenas 
peças sobressalentes originais da Kemppi.

•	 Verifique o estado e a ligação dos componentes do circuito de soldadura: tocha de 
soldar, cabo de retorno e grampo, casquilhos e conectores.

•	 Verifique o estado dos roletos, dos rolamentos e dos eixos. Limpe e lubrifique os 
rolamentos e os eixos com uma pequena quantidade de óleo leve para máquinas, se 
necessário. Monte, ajuste e teste o funcionamento.  
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8.2 MAnutenção PeRiódiCA

NOTA! A manutenção periódica apenas deve ser realizada por uma pessoa devidamente 
qualificada. Desligue a ficha da máquina da tomada elétrica e aguarde aprox. 2 minutos (carga do 
condensador) antes de retirar a placa de cobertura.

Verifique pelo menos duas vezes por ano:
•	 Conectores eléctricos da máquina – limpe as peças oxidadas e aperte as ligações soltas.

ATENÇÃO! Deve conhecer os binários de aperto correctos antes da reparação das juntas soltas.

Limpe o pó e a sujidade das peças internas da máquina, por ex., com uma escova macia e um 
aspirador. Limpe também a rede de ventilação atrás da grade frontal.
Não use ar comprimido, porque existe o risco de a sujidade ficar ainda mais compactada nas 
folgas dos perfis de refrigeração.
Não utilize dispositivos de lavagem à pressão.
As reparações nas máquinas Kemppi só devem ser efectuadas por um eletricista formado e 
autorizado.

8.3 MAnutenção eM oFiCinA
As Oficinas de Assistência Kemppi realizam a manutenção de acordo com o seu contrato de 
assistência com a Kemppi.
Os principais pontos do procedimento de manutenção são indicados a seguir:

•	 Limpeza da máquina
•	 Verificação e manutenção das ferramentas de soldadura.
•	 Verificação dos conectores, interruptores e potenciómetros
•	 Verificação das ligações elétricas
•	 Verificação do cabo e da ficha elétrica
•	 As peças danificadas ou peças em mau estado são substituídas por peças novas
•	 Testes de manutenção. 
•	 Os valores de operação e desempenho da máquina são verificados e, se necessário, 

ajustados através de software e de equipamento de testes.

Carregar software
As Oficinas de Assistência Kemppi também podem testar e carregar firmware e software de 
soldadura.

9. eliMinAção dA MÁquinA
Não elimine o equipamento eléctrico juntamente com o lixo normal!
Em cumprimento da Directiva Europeia 2002/96/CE sobre eliminação de equipamento 
eléctrico e electrónico, e sua implementação de acordo com a lei nacional, o equipamento 
eléctrico que tiver atingido o fim da vida útil deve ser descartado separadamente e levado 
para um centro de reciclagem adequado e ambientalmente responsável. 
O proprietário do equipamento é obrigado a entregar a unidade desmantelada num 
centro de recolha regional, de acordo com as instruções das autoridades locais, ou a um 
representante Kemppi. Ao aplicar esta Directiva Europeia, melhorará o ambiente e a saúde 
humana.
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10. núMeRos PARA enCoMendA

Fonte de alimentação da KempArc Pulse 350 6200350

Fonte de alimentação da KempArc Pulse 450 6200450

Fonte de alimentação da KempArc Pulse 350 analógico 6200350AN

Fonte de alimentação da KempArc Pulse 450 analógico 6200450AN

Fonte de alimentação da KempArc Pulse 350 Perfil do work pack 6200350EL

Fonte de alimentação da KempArc Pulse 450 Perfil do work pack 6200450EL

Fonte de alimentação da KempArc Pulse 350 Personalização do project pack 6200350ANEL

Fonte de alimentação da KempArc Pulse 450 Personalização do project pack 6200450ANEL

Alimentador de arame da KempArc DT 400 6203400

Painel remoto KF 62 6200800

Cabo do painel remoto 10 m 4308370

Cabo da correte de retorno 5 m, 70 mm² 6184711

Cabo da correte de retorno 10 m, 70 mm² 6184712

Cabo de interconexão, refrigerada a gás 5 m 6260441

Cabo de Interconexão, refrigerado a gás 10 m 6260445

Cabo de interconexão, refrigerada a água 5 m 6260461

Cabo de interconexão, refrigerada a água 10 m 6260465

Outros comprimentos disponíveis

Unidade de refrigeração KempCool 20 6208200

Dispositivo de instalação do programa DataGun 6265023

Unidade de transporte PM 502 6185293

Processo de soldagem WiseRoot – A 9991011

Processo de soldagem WiseThin – A 9991013

Função de soldagem WisePenetration – A 9991010

Função de soldagem WiseFusion – A 9991015

Jogo de anel de transmissão metal V 0.8/0.9 W003745

metal V 1,0 W003746

metal V 1,2 W003747

metal V 1,6 W003748

metal frisado 1,0 W003749

metal frisado 1,2 W003750

metal frisado 1,4/1,6 W003751

Jogo de anel de engrenagens metal DT 400 W003752
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11. dAdos téCniCos

KempArc Pulse 350 KempArc Pulse 450
Tensão de ligação 3~50/60 Hz 400 V -15 %...+20 % 400 V -15 %...+20 %

Potência nominal 60 % ED 22,1 kVA

80 % ED 16,0 kVA

100 % ED 15,3 kVA 17,8 kVA

Cabo de ligação HO7RN-F 4G6 (5 m) 4G6 (5 m)

Fusível (retardamento) 25 A 35 A

Capacidade de carga 40 °C 60 % ED 450 A

80 % ED 350 A

100 % ED 330 A 350 A

Corrente da soldagem e tensão nominal 10 V ... 50 V 10 V ... 50 V

Tensão em circuito aberto 50 V 50 V

Potência em circuito aberto 100 W 100 W

Fator de potência na corrente máx. 0.85 0.9

Eficiência na corrente máx. 88 % 88 %

Faixa de temperatura operacional -20 °C ... +40 °C -20 °C ... +40 °C

Faixa de temperatura de 
armazenamento

-40 °C ... +60 °C -40 °C ... +60 °C

Classe compat. eletromagnética A A

Grau de proteção IP23S IP23S

Potência mínima do curto-circuito Ssc da 
rede de fornecimento *

5,5 MVA 5,5 MVA

Dimensões externas C x L x A 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm

Peso 36 kg 36 kg

Alimentação de tensão para dispositivos 
auxiliares

50 V CC / 100 W 50 V CC / 100 W

Fusível (retardamento) 6,3 A 6,3 A

Alimentação de tensão para a unidade 
de refrigeração

24V CC / 50 VA 24V CC / 50 VA

* Veja parágrafo 2.4
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DT 400
Tensão operacional 50 V CC

Potência nominal 100 W

Capacidade de carga 40 °C 80% ED 600 A

100% ED 500 A

Princípio de operação alimentação de 4 rodas

Velocidade de alimentação do arame 0 ... 25 m/min

Arames de enchimento ø Fe, Ss 0.6 ... 1,6 mm

arame tubular 0.8 ... 1,6 mm

Al 1.0 ... 1,6 mm

Conector da pistola de soldar Euro

Faixa de temperatura operacional -20 °C ... +40 °C

Faixa de temperatura de 
armazenamento

-40 °C ... +60 °C

Classe compat. eletromagnética A

Grau de proteção IP23S

Dimensões externas C x L x A 269 x 175 x 169 mm

Peso 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


