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Introduktion

1.1

Allmänt
Grattis till ditt val av KempArc™ Pulse-svetsmaskin. Om Kemppis produkter används på rätt
sätt kan de markant öka produktiviteten på din svetsning och ge år av ekonomisk tjänst.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om användning, underhåll och säkerhet
beträffande denna Kemppi-produkt. Du hittar tekniska specifikationer om enheten i slutet av
bruksanvisningen.
Läs manualen noggrant innan du använder utrustningen för första gången. Ägna speciell
uppmärksamhet åt säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen för din egen och din
omgivnings säkerhet skull.
Om du vill ha mer information om Kemppis produkter kan du kontakta Kemppi Oy, rådfråga
en auktoriserad Kemppi-återförsäljare eller besöka Kemppis webbsida på www.kemppi.com.
De specifikationer som anges i denna bruksanvisning kan utan tidigare förvarning ändras.

Viktig information
Avsnitt i bruksanvisningen som kräver särskild uppmärksamhet för att undvika personskador
eller skador på utrustningen indikeras med ”OBS!”. Läs dessa avsnitt noggrant och följ dess
instruktioner.

1.2
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1.

Om KempArc Pulse-produkter
KempArc Pulse 350 och 450 är CC/CV svetsströmkällor utformade för krävande professionellt
bruk. De är lämpade för synergisk pulssvetsning MIG/MAG, synergisk 1-MIG/MAG och
grundläggande MIG/MAG. K 60 setup-panel medföljer för val, inställning och hantering av
svetssystemet innan och under svetsning.
KempArc Pulse 350/450 produktutbud erbjuder både tekniska och kommersiella
svetslösningar som passar ett brett utbud av applikationer från tunnplåtsindustrin till tunga
industrisegment.
KempArc DT 400 är ett trådmatarverk som matar tillsatsmaterialet till svetsroboten i önskad
hastighet. För mer information om hur trådmatarverket används och dess funktioner, se
Trådmatarverk.

SV
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2.

Installation

2.1

Före användning
Produkten är förpackad i specialutformade transportkartonger. Se dock alltid till att
produkterna inte har skadats under transport innan du använder dem.
Produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart.
OBS! Lyft alltid svetsmaskinen i handtaget när du flyttar på den, dra den aldrig i svetspistolen eller
andra kablar.

Användarmiljö
Maskinen är lämpad för både inom- och utomhusbruk. Se alltid till att luftflödet till maskinen
cirkulerar fritt. Rekommenderad drifttemperatur ligger mellan -20…+40°C.
Se till att läsa de säkerhetsinstruktioner angående arbetsmiljöer som finns i denna
bruksanvisning.

2.2

Maskinintroduktion
11.

12.

13.

14.

1.
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2.

10.

3.
6,3A

4.

8.

7.
5.
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6.

9.

2.3

Setup-panel K 60
Huvudströmbrytare I/O - På/Av
Signallampa I/O - På/Av
Varningslampa för värmeskydd
Anslutning för svetskabel - negativ pol
Anslutning för svetskabel + positiv pol
Anslutning för manöverkabel
Säkring – 6,3 A trög
Anslutning för manöverkabel
Huvudströmkabel
Anslutning för robotens styrsystem
Anslutning för matarverk
Vidarekoppling
Analog anslutning

Placering av maskinen
Maskinen placeras på en torr plan och stabil yta. Om möjligt, förhindra att damm eller
andra föroreningar kan komma in i maskinens kylluftflöde. Maskinen bör placeras så det är
mellanrum mellan golv och maskin, till exempel på avsedd transportvagn.
Anvisning för placering av maskinen
• Ytans lutning bör inte överstiga 15 grader.
• Säkerställ att det finns tillräckligt med plats runt maskinen så att kylluft kan cirkulera. Det
måste vara minst 20 cm fritt utrymme framför och bakom maskinen.
• Skydda maskinen mot regn och direkt solljus.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Obs! Maskinen skall inte användas vid regn (skyddsklass IP23S).
Obs! Låt aldrig slipdamm och slipgnistor spruta mot utrustningen.

2.4

Distributionsnät
Alla vanliga elektriska apparater utan specialkretsar skapar övertonströmmar i elnätet. Höga
värden av övertoner kan ge upphov till störningar och orsaka energiförluster i viss utrustning.
KempArc Pulse 350 och 450:
Denna utrustning uppfyller IEC 61000-3-12 förutsatt att kortslutningseffekten Ssc är större
eller lika med 5,5 MVA vid anslutningsstället mellan användarens strömförsörjning och det
allmänna lågspänningsnätet. Det är installatörens eller användaren av utrustningens ansvar
att tillse, genom konsultation med lågspänningsnätets operatör om så krävs, att utrustningen
endast ansluts till ett elnät med en kortslutningseffekt Ssc som är större eller lika med 5,5 MVA.
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2.5

Anslutning av kablarna
OBS! Kontrollera alltid innan användning att mellanledarkabel, skyddsgasslang, återledare/
klämma och huvudströmkabel är felfria. Se till att anslutningarna är korrekt fästa. Lösa
anslutningar kan påverka svetsningens prestanda och skada anslutningarna.

2.5.1 Vattenkylt system: KempArc Pulse + DT 400 + KempCool 10
9.

5.

1.
6.
10.
9.
2.
11.

7.

3.
8.

4.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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DT 400 trådmatarverk
KempArc Pulse strömkälla
KempCool vattenkylaggregat och elanslutning
Robotens styrenhet
Gastillförsel
Vätskekyld svetspistol
Elkabel
Återledare och klämma
Anslutning trådmatarverk
Anslutning robotens styrenhet
KF 62 Fjärrpanel (option)
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2.5.2 Gaskylt system: KempArc Pulse + DT 400
3.
1.
4.

2.
7.

5.

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

DT 400 trådmatarverk
KempArc Pulse strömkälla
Gastillförsel
Gaskyld svetspistol
Elkabel
Återledare och klämma
KF 62 Fjärrpanel (option)
Robotens styrenhet

SV

2.5.3 Anslutning till huvudströmmen
KempArc strömkällor levereras som standard med en 5 meter lång elkabel. Ingen stickpropp
har monterats vid Kemppi-fabriken.
OBS! Om lokala regleringar i landet föreskriver att en alternativ elkabel krävs, måste elkabeln bytas
ut i enlighet med regleringarna. Anslutning och installation av elkabel och kontakt ska endast
utföras av behörig elektriker.

Avlägsna maskinens täckplatta för att kunna montera en elkabel. KempArc Pulse strömkällor
kan anslutas till strömförsörjning på 400 V 3~ . Nolledare ansluts ej

7

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

Om du byter elkabel bör du tänka på följande:
Kabeln förs in i maskinen via ingångshålet på den bakre panelen och fästs med en
kabelklämma (05). Kabelns fasledare kopplas till anslutning L1, L2 och L3. Skyddsjorden som
är gröngult kopplas till märkt anslutning.
Om du använder en 5-vägskabel ska du inte ansluta den neutrala ledaren.

*) I kablar av S-typ finns det en skyddande jordledare som är gröngul.

2.5.4 Anslutning av svets- och återledare
Strömkällan har två svetsledaranslutningar och manöverkabelanslutningar. Med dem kan
svetsrobotens svetspistol och, om nödvändigt, en manuell svetspistol för häftsvetsning
anslutas till strömkällan.
Anslut svets- och återledarna enligt följande.
1.
Anslut strömkällan till elnätet enligt instruktionerna ovan.
2.
Anslut återledaren till återledaranslutning.
3.
Anslut svetsledaren till svetsströmsanslutning.
OBS! Belasta inte svetskablarna över tillåtna värden eftersom detta kan förorsaka spänningsförlust
och överhettning.

Du kan ansluta manöverkablarna för det manuella trådmatarverket eller fjärreglagets
manöverkabel till manöverkabelanslutningarna.
Innan svetsningen påbörjas ska återledarklämman anslutas direkt på arbetsstycket så att
klämman får så stor kontaktyta som möjligt. Rengör kontaktytan från ev. färg och rost.
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2.5.5 Svets- och jordkablar
Rekommenderade svets- och återledare
Kemppi rekommenderar alltid bruket av högkvalitativa kopparkablar med en lämplig
diameter. Kabelstorleken bör väljas beroende på avsedd svetsapplikation.
50 mm2 kopparkablar för svetsning kan användas för arbeten med låg belastning i
grundläggande eller synergisk 1-MIG. När du använder Pulse MIG/MAG-process och eller
längre kablar och eller högre svetsström ökar spänningsförlusten och därför kommer
mellanledande och återledande kablar med mindre diameter begränsa sin svetsmaskins
prestanda.
• KempArc Pulse 350: 70 till 90 mm²
• KempArc Pulse 450: 70 till 90 mm²
Bifogad tabell visar typisk belastningskapacitet för gummiisolerade kopparkablar när den
omgivande temperaturen är 25 °C och kabeltemperaturen är 85 °C.
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70 mm²
95 mm²

Intermittens ED

Spänningsförlust / 10 m

100 %

60 %

30 %

355 A

460 A

650 A

0.25 V / 100 A

430 A

560 A

790 A

0.18 V / 100 A

Överbelasta inte svetskablarna på grund av spänningsförluster och överhettning.
OBS! Kontrollera alltid brukbarheten på återledarkabeln och -klämman. Se till att metallytan som
kabeln är ansluten till är fri från metalloxid eller färg. Kontrollera att anslutningen till strömkällan
är korrekt fäst.

2.5.6 Mellanledare till trådmatarverk
Kemppi har ett urval av mellanledarkablar för olika miljöer. Endast material som uppfyller
kraven på Kemppis internationella marknader används då de tillverkas.
Om de används korrekt försäkrar Kemppis kablar hög svetsprestanda och hållbarhet.
Innan bruk, se alltid till att kablarna är i gott skick och att anslutningarna är korrekt fästa. Lösa
anslutningar reducerar svetsprestanda och kan leda till skada på anslutningarna på grund av
överhettning.
För korrekt anslutning och konfiguration av kablarna, se de schematiska ritningarna: 2.4.1 och
2.4.2

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

Kabel

OBS! KempArc Pulse 350/450 strömkällor är utformade att användas ENBART med DT 400
trådmatarverk och KF 62 funktionspaneler. Fullständiga instruktioner om bruk och drift finns i
bruksanvisningen.

3.

Driftkontroll

3.1

Huvudströmbrytare I/O
När du sätter strömbrytaren av/på i läge I, tänds varningslampan 3 och du kan börja använda
maskinen. Sätt alltid på och stäng av maskinen med strömbrytaren. Använd aldrig elkontakter
som strömbrytare.

3.2

Pilotlampor
Maskinens pilotlampor anger driftläge:
Då den gröna pilotlampan lyser visar detta att maskinen är påslagen och redo att användas
och att den är ansluten till elnätet med strömbrytaren i läge I.
När den orange lampan lyser anger detta att värmeskyddskretsen har aktiverats på grund av
högre arbetsbelastning än normalt som övergår intermittenscykeln. Kylfläkten kommer att
fortsätta och kyla ner maskinen. När lampan släcks är maskinen redo för svetsning igen.

3.3

Drift av kylfläkt
KempArc Pulse strömkällor har två fläktar som fungerar samtidigt.
• Fläkten startar tillfälligt när strömbrytaren sätts i läge I.
• Fläkten startar under svetsning då maskinen når drifttemperatur och den kommer
att vara på i 1 till 10 minuter efter att svetsningen har slutat, beroende på avslutat
svetscykel.

9
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4.

Använda maskinen
Svetsapplikationer varierar, så utrustningen måste anpassas. KempArc Pulse har setuppanelen K 60, en klar och logisk LCD-menyskärm. Via meny kan användaren förfina, anpassa
och hantera bågsvetsningen och systemet innan, under och efter svetsningen.

4.1

SETUP-panel K 60 – Panellayout
1.

2.

7.

3.

4.

CHANNEL

MENU
CHANNEL
INFO

F1

8.

4.2

F2

WF #

F3

6.

5.

SETUP-panel K 60
Följande ger information om drift och installation av panel K 60.

SV

Introduktion till K 60 knappfunktioner
1.

Sätt PÅ/AV K 60 genom att trycka länge på denna knapp (ungefär 5 sekunder). Visar också
kanalinformationen igen om du trycker snabbt.

OBS! För att stänga av/sätta på strömmen använder du I/O - On/Off som sitter på framsidan av
strömkällan.
2.
Val av svetskanal (jobb). Det finns 100 minneskanaler. Om kanalen är tom kan du skapa en ny
kanal (ett nytt jobb) genom att trycka på tangenten under texten på LCD-skärmen där
det står NEW.
3.
Knappen MENU är för att komma till huvudmenyn. Fortsätt genom att följa LCD-skärmens
guidning genom menyn.
4.
Potentiometer för att göra justeringar på valda värden
5.
Upp/ner piltangenter för att flytta vertikalt i menyn
6.
Förprogrammerade menysnabbval
• F1 för att visa kanalinformation
• F3 för att välja ett annat parallellt anslutet trådmatarverk
7.
LCD meny skärmen
8.
Snabbtangenter (genvägar) med funktioner som varierar beroende på menyplacering/
uppgift.
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område

fabriksinställning

information

Redigera kanal
Svetsdata

förr att göra ändringar i existerande svetskanal

Avancerad
svetsinställning
Meny för
systemkonfiguration
Språk
Välj delsystem

för att justera vissa specifika svetsparametrar

K 60 Robot menu list
Interface Version*
Voltage Scaling
WSF Scaling
Current Scaling
EM Stop Logic**
Door Switch On**
LimitFunctions Menu**
Current Tol
Voltage Tol
CurrentTolTime
WSF Tol Time
Gun Menu
Front Pull
Test Menu
Wire Inch
Gas Test

för att kontrollera värdena för den sista
svetsningen

för konfiguration och information om enheten
för val av menyspråk
för att välja en annan parallell trådmatare som
inställningsmål
1 – 99

1

0 – 5000

0

0 – 5000

0

0 – 5000

0

0 or 1

0

0 or 1

0

område för signalval

50 A

Används inte i interface version 1

5.0 V

Används inte i interface version 1

1.0 s

Används inte i interface version 1

1.0 s

Används inte i interface version 1

ON or OFF

OFF

1 – 20 m/min

1 m/min

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

K 60 huvudmeny

SV
Adjustment with the control knob
Press the button

* Mer information robotics@kemppi.com
**	Används inte i interface version 1
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4.3

Svetsparametrar och funktioner

4.3.1 Svetsparametrar ( I meny Redigera Kanal 2/6)
MIG
WFSpeed
WFS-Max
WFS-Min
Spänning
Dynamik

0.7 – 25 m/min

0,05 m/min steg vid WFSpeed < 5 m/min och 0,1 m/
min steg vid WFSpeed > 5 m/min
Ställ in gräns för maximal WFSpeed
Ställ in gräns för minsta WFSpeed

8 – 50V

0.1V steg

Kontrollerar bågens längd

-9 – 9

Fabriksinställningen Kontrollerar bågens kortslutningsbeteende. Ju lägre
är 0
värdet är desto mjukar båge. Ju högre värdet är desto
hårdare båge.

1-MIG
WFSpeed

0.7 – 25 m/min

WFS-Max
WFS-Min
FineTuning
FineTuningMax
FineTuningMin
Dynamik

SV

0,05 m/min steg vid WFSpeed < 5 m/min och 0,1 m/
min steg vid WFSpeed > 5 m/min
Ställ in gräns för maximal WFSpeed
Ställ in gräns för minsta WFSpeed
Fabriksinställningen Justera kurvans bågspänning med vissa gränser. Justera
är 0 ( = bågens
med andra ord bågens längd med vissa gränser
vändpunkt)

0–9

0.5 steg

Ställ in gränsen för maximal båglängd

-9 – 0

0.5 steg

Ställ in gränsen för minsta båglängd

-9 – 9

Fabriksinställningen Kontrollerar bågens kortslutningsbeteende. Ju lägre
är 0
värdet är desto mjukar båge. Ju högre värdet är desto
hårdare båge.

PULSE MIG
WFSpeed

0.7 – 25 m/min

WFS-Max
WFS-Min
FineTuning

12

0,05 m/min steg vid WFSpeed < 5 m/min och 0,1 m/
min steg vid WFSpeed > 5 m/min
Ställ in gräns för maximal WFSpeed
Ställ in gräns för minsta WFSpeed
Fabriksinställningen Justerar kurvans grundström i vissa gränser. Justerar
är 0 ( = bågens
med andra ord bågens längd inom vissa gränser
vändpunkt)

FineTuningMax
FineTuningMin
Dynamik

0–9

0.5 steg

Ställ in gränsen för maximal båglängd

-9 – 0

0.5 steg

Ställ in gränsen för minsta båglängd

-9 – 9

Fabriksinställningen Kontrollerar bågens kortslutningsbeteende. Ju lägre
är 0
värdet är desto mjukar båge. Ju högre värdet är desto
hårdare båge.

Pulsström

-10% – 15%

Fabriksinställningen Sänker kurvans pulsström med högst 10 % och höjer
är 0%
den med max 15 %.

WFSpeed

0.7 – 25 m/min

WFS-Max
WFS-Min
FineTuning

0,05 m/min steg vid WFSpeed < 5 m/min och 0,1 m/
min steg vid WFSpeed > 5 m/min
Ställ in gräns för maximal WFSpeed
Ställ in gräns för minsta WFSpeed
Fabriksinställningen Justerar kurvans grundström i vissa gränser. Justerar
är 0 ( = bågens
med andra ord bågens längd inom vissa gränser
vändpunkt)

FineTuningMax
FineTuningMin
Dynamik

0–9

0.5 steg

Ställ in gränsen för maximal båglängd

-9 – 0

0.5 steg

Ställ in gränsen för minsta båglängd

-9 – 9

Fabriksinställningen Kontrollerar bågens kortslutningsbeteende. Ju lägre
är 0
värdet är desto mjukar båge. Ju högre värdet är desto
hårdare båge.

Pulsström

-10% – 15%

Fabriksinställningen Sänker kurvans pulsström med högst 10 % och höjer
är 0%
den med max 15 %.

DPulseAmp

0.1 – 3.0 m/min

Fabriksinställningen Justerar WFSpeeds omfattning i steg om 0,1 m/min
är CURVE

DPulseFreq

0.4 – 8.0 Hz

Fabriksinställningen Justerar frekvensen på den dubbla pulsen i steg om
är CURVE
0,1 Hz.

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

DOUBLE PULSE MIG

WISEROOT / WISETHIN
WFSpeed

0.7 – 14 m/min

0,05 m/min steg vid WFSpeed < 5 m/min och 0,1 m/
min steg vid WFSpeed > 5 m/min

WFS-Max
WFS-Min
BaseCurrent

Ställ in gräns för maximal WFSpeed
Ställ in gräns för minsta WFSpeed
Justerar kurvans grundström i vissa gränser. Justerar
med andra ord "bågens längd" inom vissa gränser.

SV

BaseCurrentMax
BaseCurrentMin
FormingPulse

0 – 50 %

1% steg

Ställ in gränsen för maximal "båglängd"

-50 – 0 %

1% steg

Ställ in gränsen för minsta "båglängd"

FormingPulseMax
FormingPulseMin
StartTime

0 – 50 %

1% steg

Ställ in gränsen för maximal formande pulsström

-50 – 0 %

1% steg

Ställ in gränsen för minsta formande pulsström

-9 – 9

Fabriksinställningen Ställ in hur länge bågen beter sig som normal synergisk
är CURVE
MIG/MAG-process efter bågstarten. Det ger hetta för
bågstart.

StartVoltage

Justerar kurvans formande pulsström i vissa gränser.
Med andra ord kontrollerar detta bågtrycket.

Ställ den bågspänning som används under StartTime.
Justerar med andra ord bågens längd under StartTime.
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4.3.2 Svetsfunktioner
ANDRA PROCESSER (I meny Redigera Kanal 3/6)
HotStart

ON, OFF eller USER

Fabriksinställning är USER =>
USER kan välja fritt HotStart
ON eller OFF

HOTStartLevel

-50 – 100 %

1 % steg. Fabriksinställning
är 40 %

Hot 2T Time

0 – 9.9 s

0,1 s steg. Fabriksinställning
1,2 s

CraterFill

ON, OFF, USER

Fabriksinställning är USER =>
USER kan välja fritt CraterFill
ON eller OFF

CraterStart

10 – 250%

Fabriksinställningen är 100%

Ställ in kurvans nivå när kraterfyllningen
statar

CraterFillEnd

10 – 250 %, inte
högre än start

1 % steg. Fabriksinställning
är 30%

Ställ in kurvans nivå när kraterfyllningen
slutar.

CraterTime

0.0 – 10.0 s

0,1 s steg. Fabriksinställning
1,0 s

CrateFill Slope Time

Creep Start

10 – 99%

1% steg. OFF, CURVE
(OFF = 100%)

Fabriksinställning är CURVE (Creep Startvärde kommer från svetskurva).

StartPower

-9 – 9

Fabriksinställningen är 0

Justera bågtändning

WISEROOT / WISETHIN

SV

HotStart

ON, OFF eller USER Fabriksinställning är USER =>
USER kan välja fritt HotStart
ON eller OFF

HOTStartLevel

-50 – 100 %

1 % steg. Fabriksinställning
är 40 %

Hot 2T Time

0 – 9.9 s

0,1 s steg. Fabriksinställning
1,2 s

CraterFill

ON, OFF, USER

Fabriksinställning är USER =>
USER kan välja fritt CraterFill
ON eller OFF

CraterStart

10 – 250%

Fabriksinställningen är 100%

CraterFillEnd

10 – 250 %, inte
högre än start

1 % steg. Fabriksinställning
är 30%

CraterTime

0.0 – 10.0 s

0,1 s steg. Fabriksinställning
1,0 s

Creep Start

10 – 99%

1% steg. OFF, CURVE (OFF =
100%)

Ställ in kurvans nivå när kraterfyllningen
statar.

Fabriksinställning är CURVE (Creep Startvärde kommer från svetskurva).

AVANCERADE FUNKTIONER
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WisePenetration
Penet%(123A)

ON eller OFF

WiseFusion
ShortCircuits

ON eller OFF

MatchLogLevel

-50 – 100%

-30 – 30 %

20 - 60 % eller
CURVE

Val av inträngningskontroll
Fabriksinställning: 0 %

Inställning av inträngningsprocent för Wise.
Ställ in inträngningsström.
WiseFusion-val

Fabriksinställningen är CURVE

När WISE FUSION är ON kontrollerar den
mängden kortslutningar i bågen. Ju lägre
värde desto färre kortslutningar i bågen.
Ju högre värde desto fler kortslutningar i
bågen.
Ställ in “MiniLog-nivå”
Används endast vid manuellt matarverk.

Vattenkylare

Vattenkylarkontroll:
OFF / AUTO / ON.

Fabriksinställning: AUTO

OFF: Vattenkylare alltid OFF.AUTO:
AUTO Vattenkylare automatisk kontroll ON.
Vattenkylare börjar när svetsningen börjar
och stängs av efter en fördröjning när
svetsningen slutar.
ON: Vattenkylaren är alltid ON.

Kabellängd

Kabellängd: 10m 100m, 5m steg.

Fabriksinställning: 10m.

Inställning av svetskabelns ögellängd för
att optimera bågkontroll.

FineCalib

Finjustera
kalibreringspunkt:
0V/100A –
100V/100A, 1V steg.

Fabriksinställning:
10V/100A.

Kompensation för varierad kabelresistans.

Systemklocka
Enhetsinformation

Återställ
inställningar

Inställning av systemklocka.
Information om systemenhet:
DevSW: Enhetens programvaruversion.
SysSW: Systemets programvaruversion (grundläggande programvaruversion).
BootSW: Starta programvaruversion.
SW Item: Artikelnummer för programvara (IFS-nummer).
Serie: Enhetens serienummer. Prog: Programmerares namn Datum: Programmeringsdatum

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

MENY FÖR SYSTEMKONFIGURATION ( I Huvudmeny 4/7)

Användare 1 (en av tio användare) Kanal:
Vald användare kan återställa till sina säkerhetskopierade minneskanaler en i taget.
Andra användares minneskanaler förblir orörda.
Installationsinställningar förblir orörda.
Användare 1 (en av tio användare) Alla kanaler:
Vald användare kan återställa alla sina säkerhetskopierade minnekanaler (0-9) på en gång.
Andra användares minneskanaler förblir orörda.
Installationsinställningar förblir orörda.
Återställa till fabriksinställning:
Alla kanaler (för alla användare) tas bort.
Alla användares säkerhetskopierade kanaler tas bort.
Alla installationsinställningar ställs in till standard.

SV

Licenskod

Ange licenskodnummer:
Upp/ner-pilar används för att välja kodnummerplats.
Pulsomkodare används för att välja vilket kodnummer (0-255) som ska anges.
Snabbvalsknappen till höger används för att aktivera licensnumret (efter att alla nummer har
angivits). Om koden var fel kommer den tidigare visningen att visas.

WeldDatafördröjning

Justeringsområde:
1s – 60s 1s steg.

Fabriksinställning: 20s.

Anger hur länge svetsdata visas efter att
svetsningen avslutats.
Weld Data-visningen stängs också av när
pulskodaren eller någon annan knapp
trycks in.

Visningsfördröjning

Justeringsområde:
1 – 20
1 steg.

Fabriksinställning: 10.

Anger hur länge informationen visas (som:
texten ”Setting Saved”). Detta är inte alltid
exakt tid.

Pre Gas Time

Pre Gas Timeinställning:
0,0s – 9,9s – CURVE,
0,1s steg.

Fabriksinställning: CURVE.

CURVE. Pre Gas time läses från svetskurvan.
0,0 - 9,9s: Inställning av User Pre Gas time.

Post Gas Time

Post Gas Timeinställning:
0,0s – 9,9s - CURVE
0,1s steg.

Fabriksinställning: CURVE.

CURVE. Pre Gas time läses från svetskurvan.
0,0 - 9,9s: Inställning av User Post Gas
time.
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ADMINISTRATÖRSMENY (I Huvudmeny 2/7, Användaridentifikation)
Ändra PIN-kod

Ändring av pin-kod för
administratör.

Fabriksinställd PIN-kod:
0000.

Fråga om PIN

Val av PIN-kodfråga: OFF /
StartUp / Menu

Fabriksinställning: OFF

OFF: Ingen fråga om PIN-kod.
StartUp: Inställningspanel (K 60)
ber alltid om PIN-kod när maskinen
sätts igång. KF 62 påverkas inte och
fungerar alltid utan PIN.
Menu: Inställningspanel (K 60) ber
om PIN-kod varje gång när knappen
MENU trycks in och när panelen
står i läget kanalinfo, d.v.s. visar
uppstart. Efterfrågan om PIN-kod
görs endast en gång då du går in i
menyn. Efter detta kan du trycka på
menyknappen utan att ombes att
ange PIN-kod.

KNAPPFUNKTIONER

SV
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PÅ/AV-knapp

Kort tryckning: Panelen återgår till standardvisningen för uppstart (visning av kanalinfo).
Lång tryckning: När inställningspanelen (K 60) är PÅ => Stängs inställningspanelen och alla KF
62-paneler AV. När inställningspanelen är AV => Sätts inställningspanelen och alla KF 62-paneler
PÅ.
Trycks in medan maskinen sätts PÅ: Återställ till genväg för fabriksinställning. Panelen kommer att
be om bekräftelse att återställa fabriksinställning.
Om inställningspanelen är AV och en del andra KF 62-paneler sätts PÅ kommer inställningspanelen
också att sättas PÅ och automatisk länkas till denna KF-panel (WF#-funktion).

F1-knapp

Med F1-knappen får du ytterligare information om vald minneskanal.
Trycks in medan maskinen sätts PÅ: Återställ språkvalet till engelska.

F3-knapp (WF#)

F3-knappen kan användas för att välja trådmatare.
Panelen tillåter endast val av de WF-nummer som hittats anslutna till systemet.

Kanal +/Upp/Ner-knapp
Höger/vänsterknappar
(snabbval)

Val av minneskanal.
Flytta upp/ner i menyn.
Knappfunktionen beror på var i menyn du befinner dig.

KempArc Pulse är utformat för att tillåta kunden att göra specifika programvaruval. Efter
leverans och installation kommer din maskin att inkludera en svetsprogramvara som är
specifik för din beställning. I tabellen nedan finns detaljer för typiska svetskurvor. Om
specifikationerna är inriktade på ett specifikt projekt och du vill uppdatera maskinen i
framtiden kan du välja extra svetsprogramvara från programvarumenyn Wise och Match.
Beställ och ladda in dessa programvaruprodukter till din maskin med programenheten
Kemppi DataGun.
Wise- och Match-produkter ger extra lösningar för svetsapplikationer. Menyn för Wise och
Match inkluderar speciella svetsprocesser för (1) rotsträngssvetsning och (2) svetsning av
tunnplåt, (3) automatisk strömreglering beroende på trådutstick och (4) Wise, samt ytterligare
kurvor för basmaterial och extra panelfunktioner. Med Wise och Match kan du förvandla något
speciellt till unikt.

1. WiseRoot – A
2. WiseThin – A
3. WisePenetration – A
4. WiseFusion – A

9991011
9991013
9991010
9991015
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Programvaruprofil vid leverans

WORK PACK. I svetstabellen nedan finns detaljer om leveransalternativet Work Pack. Om så
önskas kan ytterligare svetsprogramvaruprodukter köpas och läggas till senare.

Grupp

Nr

Puls

1-MIG

Tråd ø mm

Material

Gas

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

X

Ss

S06

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

SV

Ytterligare svetskurvor finns. Fler svetskurvor finns åtkomliga på begäran via Kemppis
produktsystem Match.

Grupp

Nr

Puls

1-MIG

Tråd ø mm

Material

Gas

Alu

A13

X

X

1.6

AlSi5/AlSi12

Ar

Fe

F01

X

X

0.8

Fe

Ar+18–25%CO2

X

Fe

F02

X

Ss

S73

X

0.9

Fe

Ar+18–25%CO2

1

Inc625/SMO

Ar+He+CO2
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Kemppis Wise-produkter är svetsprocesslösningar. Kurvorna för processerna WiseRoot och
WiseThin finns i nedanstående lista.

SV
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Grupp

Nr:o

Fe

F01

Fe

F02

Fe

WiseRoot WiseThin Tråd ø mm

Material

Gas

X

0.8

Fe

Ar+18–25%CO2

X

X

0.9

Fe

Ar+18–25%CO2

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

X

SS

S04

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

0.9

Ss-316/308

Ar+2%CO2

Ss

S12

X

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

1.

3.

2.

4.

5.

m/min

V

s

POWER

10.

CHANNEL

PULSE
1-MIG
MIG

U
ROBOT

WISE

DOUBLE
PULSE

6.

mm

+/–
A

8.
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KF 62 panel översikt

PANEL

SAVE

CONTROL

W004330

4.4

KF 62
9.

7.

11.

12.

13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strömbrytare (lång tryckning)
a) Visning av trådmatarhastighet/svetsströmb) Visning av vald justerbar parameter
Aktivering av MIG svetsdynamik/Justering av ArcForce
Gastest
Wire inch
a) Visning av svetsspänning/plåtens tjocklek/tidsinställningarb) Visning av vald justerbar
parameter
7.
Visning av svetsprocess: MIG, 1-MIG, PULSE, DOUBLE PULSE, WISE *)
8.
a) Justering av trådmatningshastighet
b) Justering av svetsström (Synergisk 1-MIG och PULSE)
c) Justering av extra parametrar när valda (d.v.s. wire inch, gastest)
9.
Minneskanal 0 – 99, programmering via K 60 panel på strömkällan
10. a) Justering av svetsspänning
b) Justering av båglängd (Synergisk 1-MIG och PULSE)
c) Justering av extra parametrar när valda (d.v.s. MIG-dynamik)
11. Val av panelkontroll/fjärreglage, fjärreglage för kanal (lång tryckning)
12. a) Sparar justerade parametrar
b) Panel lock, lång tryckning
13. CraterFill och HotStart funktioner aktivering
14. Funktionspanel: Visar var svetsparametrarna kommer ifrån (robot/panel)
*) Inte inkluderat vid standardleverans.
I normal MIG-svetsning justeras trådmatningshastigheten och svetsspänningen separat.
Till skillnad från ovanstående är 1-MIG- , WiseRoot- och WiseThin-processerna synergiska
svetsprocesser där svetsspänningen och andra svetsparametrar sammanlänkas så att
svetsströmmen och båglängden justeras för att uppnå optimala svetsvärden.

Visning av automatisk svetsdata:
Sista sparade svetsvärden visas efter svetsningen. Se strömkälla panel K 60. Välj MENU och
sedan Weld Data.
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KF 62 Panel KNAPPFUNKTIONER

m/min

+/–
A

V

mm
s

POWER

U
ROBOT

WISE

CHANNEL

DOUBLE
PULSE

PULSE
1-MIG
MIG

SAVE

PANEL

CONTROL

W004330
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5.

KF 62
Funktionspanelen används för styrning och övervakning av strömkällan och trådmatarverket.
Justeringar görs med knapparna. Displayen och indikatorlamporna visar maskinens driftsläge.

Displayer

• Funktionspanelen visar justerbara parametrar, deras värden och måttenheter.
• Under svetsning visas det aktuella svetsströmvärdet på display 2 och svetsspänningen
på display 6.

Rattar

• Trådmatningshastigheten ställs in via den vänstra ratten. Vald hastighet visas till vänster
på displayen.
• Ratten på höger sida styr svetsspänningen i MIG- och 1-MIG processer, då den valda
spänningen visas till höger på displayen, och grundströmmen i WiseRoot-A och
WiseThin-A-processen, då justerområdet är +/- 50.
Dessa rattar används även för att specificera driftsparametrarna. Du väljer en parameter att
justera med ratten till vänster och värdet för parametern med ratten till höger.

SV

5.1

PÅ/AV-knapp
1.
Kort tryckning: Panelen återgår till standardvisning.
Lång tryckning: När funktionspanelen (KF 62) är PÅ => Funktionspanelen stängs AV. När
funktionspanelen (KF 62) är AV => funktionspanelen sätts PÅ och setup panelen (K 60) sätts PÅ
och väljer automatiskt denna funktionspanel med trådmatarverksnummer # (WF#).
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Dynamik knapp
2.
Kort tryckning: Inställning av dynamik om svetsprocessen är MIG/Synergisk MIG. Forming
Puls-inställning om svetsprocessen är WiseRoot/WiseThin.

5.3

Gastest-knapp
3.
Gastest-funktion.
Om du trycker på knappen visas gastesttiden. Gastesttiden kan justeras via potentiometern.
Gastestet kommer att fortsätta efter att tidsjusteringen är färdig (kort fördröjning).
Gasttestet kan stoppas genom att trycka på vilken knapp som helst.

Gastest

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

5.2

Gastestknappen öppnar gasventilen utan att aktivera trådmatningen eller strömkällan. Som
standard flödar gasen i 20 sekunder. Återstående gasflödestid visas på displayen.
Med den högra knappen kan du ställa in standardflödestid för gasen mellan 10 och 60
sekunder samt spara det nya standardvärdet i maskinens minne. Tryck på ESC-knappen för att
stoppa gastestet.

5.4

Wire Inch-knapp
4.
Trådmatarverket startar omedelbart när knappen trycks in.
Standardhastighet för trådmatningen är 1,0 m/min.
Trådmatningshastigheten kan justeras (+/-) via potentiometern.
När knappen släpps upp kommer trådmatarverket att stoppa. Om knappen trycks in igen
startar trådmatarverket igen och går ner till vald trådmatningshastighet (om högre fart har
justerats).

5.5

SV

Kanal 5.
Val av minneskanal neråt.
Panelen hoppar direkt till föregående minneskanal som hittas i minnet.

5.6

Kanal +
6.
Kort tryckning: Val av minneskanal uppåt.
Panelen hoppar direkt till nästa minneskanal som hittas i minnet.
Vid start används default minneskanalen som valts av robotens styrsystem.
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5.7

Save knapp

SAVE

7.
För lagring av minneskanal.
Kort tryckning: SAVE.
Lång tryckning: Panelen är låst. Inga förändringar av parametrar tillåtet (panel lock).

5.8

Knapp för extra funktioner

8.
Kort tryckning: Val av kraterfyllnad/Val av hotstart.

5.9

Control display
ROBOT

PANEL

CONTROL

9.

Robot LED ON: Svetsparametrar kommer från roboten
Panel LED ON: Svetsparametrar kommer från svetsmaskinens minneskanaler.

SV

5.10 Potentiometer för inställning av tradmatningshastighet/
	ström

POWER
10.
Via potentiometern kan du justera trådmatarverkets hastighet eller ström i antingen MIG och
synergisk MIG, eller Puls MIG/MAG. Justeringar kan göras innan eller under svetsning. Med
denna potentiometer justeras också extra parametervärden när de väljs.

5.11 Potentiometer för inställning av båglängd/spänning/
justering

U

11.

Båglängd, spänning och parameterjusteringar kan göras via denna potentiometer. Justeringar
kan även göras innan och under svetsning.
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Steg för steg för förstagångsanvändare
Välj först språk
OBS! Menyn standardspråk är engelska. I följande steg kommer du att kunna välja alternativa
språk.
1.
Anslut elkabeln och sätt på strömmen. Om detta är första gången systemet aktiveras
kan du behöva trycka ner och hålla nere den orange ON/OFF-knappen på K
60-funktionspanelen. Uppe till vänster - lång tryckning (ungefär 5 sekunder).
2.
Tryck nu på knappen ”MENU” för att visa MAIN MENU. Det finns 8 alternativ i denna lista i
MAIN MENU. Då du väljer alternativ i listan kommer referensnumret (längst ner i mitten)
att ändras t.ex. 2/7 eller 5/7 o.s.v. och visa vilket menyalternativ du har valt. (Du kan
växla från först till sist eller sist till först i en krets i alla menylistor om du vill.) En svart pil
markerar det menyföremål du valt.
3.
MENY-alternativ väljs via knappen UP-DOWN märkt med orange pilar. Dessa knappar sitter
under potentiometern till höger om panelen. Flytta den ”svarta pilmarkören” upp och
ner i menylistorna. Tryck ner pilknappen och välj alternativ 5/7 märkt LANGUAGE. Tryck
på snabbvalsknappen under ordet SELECT.
4.
Gör ditt språkval enligt informationen ovan och tryck sedan på knappen SELECT/SAVE (till
höger bredvid knappen MENU). Ditt språkval har nu bekräftats och kommer att vara valt
såvida du inte ändrar det senare.
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5.12 Kom igång

Nytt kanaljobbnummer
KempArc Pulse är utformad för produktionsjobb samt varierade specialuppdrag.
Huvudinställningen för svetsningen görs via K 60 MENU och spara som ett ”Kanalnummer
(jobb)” du valt.
När du vill svetsa väljer du helt enkelt motsvarande kanalnummer (jobb) på funktionspanelen
KF 62 och börjar att svetsa. Endast kontroller som krävs regelbundet visas på trådmatarverkets
panel KF 62, vilket gör svetsningen enkel och bekväm.
OBS! Om maskinen är ny och ingen svetsning har gjorts tidigare ska följade steg följas.

SV

A. Sätt på strömkällan (kan kräva lång tryckning på panelens ON/OFF-knapp - 5 sek.).
1.
Tryck och välj knappen NEW.
2.
Skapa ny kanal - Tryck på knappen SELECT.
3.
Välj svetsprocess och tryck på knappen SELECT.
B. Följ sedan stegen från alternativ 4 i listan nedan.

Redigera ett existerande kanalnummer (jobb)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tryck på knappen ”MENU” för att visa HUVUDMENY.
Välj ”Redigera Kanal” - Tryck på knappen SELECT
Välj ”Valj Syn Prg” - Tryck på knappen SELECT
Välj, SELECT process. MIG/1-MIG/Pulse MIG/Double Pulse MIG/ eller Curve Number List
- Tryck på knappen SELECT
Välj och SELECT materialgrupp - Tryck på knappen SELECT
Välj och SELECT materialtyp - Tryck på knappen SELECT
Välj och SELECT diameter på tillsatsmaterial - Tryck på knappen SELECT
Välj och SELECT skyddsgas - Tryck på knappen SELECT
Välj och SELECT kurva - Tryck på knappen SELECT (OBS: Kurvan/kurvorna som visas grundas
på tidigare val från alternativ 4 till 8.)
Välj och SAVE (spara) minneskanalnummer. Minneskanalval görs med hjälp av antingen den
Vita +/- ELLER Orange knappen UP-DOWN - Tryck på knappen SAVE
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KLAR FÖR SVETSNING: Ditt grundläggande svetsval och installation är nu färdigt. Du är klar
att svetsa, förutsatt att du valt motsvarande kanalnummer (jobb) på KF 62 trådmatarverkets
funktionspanel. Ställ in svetsström och ljusbåglängd och sätt igång att svetsa.
OBS! Om du väljer, SELECT ”MIG” (d.v.s. grundläggande MIG/MAG i listan ovan) kommer du
automatiskt att hoppa från alternativ 4 till alternativ 9. När du har sparat ditt kanalnummer (jobb)
kommer du att ha tillgång till grundläggande MIG/MAG-svetsning på denna kanal. Spänning och
trådmatarhastighet väljs sedan på vanligt sätt.

Minneskanaler ”jobb”
Så det finns minst 100 tillgängliga kanaler för olika svetsjobb och svetsprojekt.
Svetsparametrar kan snabbt sparas till MINNESKANALNUMMER ”JOBB” och hämtas eller
uppdateras senare såvida de inte ”låsts” via den fyrsiffriga ADMINISTRATÖRENS PIN-kod.

K 60 - Snabbvalstangenter
Snabbvalstangenterna F1 och F3 fungerar som genvägar.
• F1 CHANNEL INFO – Visar grundläggande data förtecknad till visad kanal.
• F3 WF# – Visar aktivt och valt trådmatarverk och tillåter val av ett nytt trådmatarverk.
KempArc Pulse tillåter att upp till 7 trådmatarverk ansluts till en strömkälla.
OBS! Endast ett trådmatarverk kan vara aktivt per gång och måste väljas innan det drivs.

SV
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Grundläggande felsökning
OBS! Problemen som radas upp och de möjliga orsakerna är inte definitiva, utan föreslår vissa
standard- och typiska situationer som kan uppstå under normalt bruk med MIG/MAG-processen
med KempArc Pulse.

Problem

Kontrollera följande

Maskinen fungerar inte?

•
•
•
•
•

Smutsig, dålig svetskvalitet?

•
•
•
•

Varierande svetsprestanda?

•
•
•
•
•

Kontrollera att elkontakten är ansluten
Kontrollera att huvudströmmen är påslagen
Kontrollera huvudsäkring och kretsbrytare
Kontrollera att strömkälla O/I är PÅ
Kontrollera att mellanledarkablar och anslutningar mellan strömkälla och
trådmatarverk är korrekt fästa. Se schema i bruksanvisningen
• Kontrollera att jordåterledaren är ansluten
• Kontrollera att funktionspanelerna är påslagna - orange knappar längst upp till
vänster, lång tryckning
Kontrollera leverans av skyddsgas
Kontrollera och ställ in gasflödet
Kontrollera gastyp för applikationen
Kontrollera polaritet för pistol/elektrod. Exempel: Tillsatsmaterial av fast stål:
Jordåterledaren ska vara ansluten till - polen, trådmatarverket till + polen.
• Kontrollera att korrekt svetskurva har valts
• Kontrollera att korrekt kanalnummer (jobb) har valts på KF 62 funktionspanel
• Kontrollera strömtillförsel - reduktion?

•
•
•
•

Kontrollera att trådmatarmekanismen är korrekt justerad
Kontrollera att rätt drivrullar är fästa
Kontrollera att trådbobinens överskridningsspänning är korrekt justerad.
Kontrollera att pistolens trådledare inte är blockerad. Byt ut om nödvändigt
Kontrollera att rätt trådledare för pistolen har fästs för storlek och typ av
tillsatsmaterial
Kontrollera storlek, typ och slitage på kontaktmunstycke
Kontrollera att pistolen inte överhettas i applikationen
Kontrollera kabelanslutningar och återledarklämma
Kontrollera svetsparameterinställningar.

Tillsatsmaterialet matas inte på?

•
•
•
•
•
•

Kontrollera trådmatarmekanismen. Är tryckarmarna stängda? Stäng och justera
Kontrollera svetspistolens strömbrytare.
Kontrollera att europistolens mutter är korrekt fäst till eurolåset
Kontrollera att pistolens trådledare inte är blockerad
Kontroller storlek, typ och slitage på kontaktmunstycke
Kontrollera och försök med en annan pistol.

Mycket sprut?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollera svetsparameterinvärdena.
Kontrollera induktans/dynamiska värden
Kontrollera värde för kabelkompensation vid användning av långa kablar
Kontrollera gastyp och flöde
Kontrollera svetspolaritet - kabelanslutningar
Kontrollera val av tillsatsmaterial
Kontrollera att korrekt svetskurva har valts
Kontrollera att korrekt kanalnummer (jobb) har valts
Kontrollera leveranssystem för tillsatsmaterial
Kontrollera strömtillförsel - finns 3 x faser?
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6.

SV

OBS! Många av dessa kontroller kan utföras av användaren. Vissa kontroller som har med
huvudströmmen att göra måste dock utföras av en auktoriserad elektriker.
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7.

Driftstörningar
Om din maskin inte fungerar korrekt, se först avsnittet om grundläggande felsökning ovan
och utför vissa grundläggande kontroller.
Om maskinens fel inte kan korrigeras med dessa åtgärder, kontakta KEMPPI auktoriserad
serviceverkstad.

7.1

Drift av överbelastningsskyddet
Den gula värmeskyddslampan lyser när termostaten är igång på grund av överbelastning över
angiven intermittens.
Termostaten kommer att vara igång om maskinen hela tiden överbelastas över gränsvärden
eller om cirkulation av kylluften blockeras.
Inre fläktar kommer att kyla ner maskinen och när lampan har släckts är maskinen automatiskt
redo för svetsning.

7.2

Säkringar
Säkring 6, 3 A trög, på maskinens bakre vägg ger skydd för hjälpenheter.
Använd samma typ av säkring som anges bredvid säkringsadaptern. Skada orsakad av
felaktigt val av säkring täcks inte av garantin.

7.3

Under- och överspänning i elnätet
Maskinens primärkretsar är skyddade mot plötsliga tillfälliga överspänningar. Maskinen
är utformad att kontinuerligt motstå 3 x 440 V spänning (se teknisk information). Se till att
spänningen hålls inom denna tillåtna gräns, speciellt när strömtillförseln levereras via en
förbränningsmotorgenerator. Om strömtillförseln har underspänning (under ung. 300 V) eller
överspänning (över ung. 480 V) stoppar maskinstyrningen driften automatiskt.

7.4

Fasförlust i strömtillförseln
Förlust av huvudfas orsakar märkbart sämre svetsegenskaper. I en del fall startar inte
maskinen alls. Fasförlust kan bero på följande:
• Huvudfasen har gått sönder
• Defekta elkablar
• Dålig anslutning av huvudströmkabeln på maskinens kopplingsplint eller stickpropp.

SV
8.

UNDERHÅLL
När du beaktar och planerar rutinunderhåll bör du ha maskinens användarfrekvens och
arbetsmiljön i åtanke.
Omsorgsfullt bruk av maskinen och regelbundet underhåll bidrar till att undvika onödiga
driftstopp och fel i utrustningen.
OBS! Koppla bort strömmen från maskinen innan du hanterar elkablarna.

8.1

Dagligt underhåll
• Kontrollera svetspistolens allmänna skick. Avlägsna svetssprut från kontaktmunstycket
och rengör gasmunstycket. Byt ut slitna eller skadade delar. Använd bara
originalreservdelar från Kemppi.
• Kontrollera skick och anslutning för svetskretsens komponenter: svetspistol,
återledarkabel och -klämma, kontakter och anslutningar.
• Kontrollera skicket på matarhjul, nållager och axlar. Rengör och smörj lager och axlar
med en liten mängd tunn maskinolja, om nödvändigt. Montera, justera och testa
funktionen.

26

Periodiskt underhåll
OBS! Periodiskt underhåll ska endast utföras av lämpligt utbildad person. Dra ur maskinens
stickpropp från eluttaget och vänta i ungefär 2 minuter (kondensatorladdning) innan du tar bort
täckplåten.

Kontrollera minst en gång per halvår:
• Maskinens elektriska anslutningar - rengör delar som korroderat och dra åt lösa
anslutningar.
OBS! Du måste veta korrekta värden för åtdragningsmoment innan du drar åt lösa anslutningar.

Rengör maskinens inre delar från damm och smuts, t.ex. med en mjuk borste och en
dammsugare. Rengör också ventilationsnätet bakom frontgrillen.
Använd inte tryckluft, det finns en risk att smutsen kommer att lägga sig ännu kompaktare i
kylprofilens hålrum.
Använd inte högtryckstvättar.
Endast en auktoriserad utbildad elektriker ska utföra reparationer på Kemppis maskiner.

8.3

Underhåll i verkstad
Kemppis auktoriserade serviceverkstäder utför underhåll i enlighet med deras Kemppi
serviceavtal.
De större delarna av underhållsproceduren är de följande:
• Rengöring av maskinen
• Inspektion och underhåll av utrustning
• Kontroll av anslutningar, knappar och rattar
• Kontroll av elektriska anslutningar
• Kontroll av anslutningskabel och stickpropp
• Skadade delar eller delar i dåligt skick ska bytas ut med nya delar
• Underhållstestning.
• Drift- och prestandavärden för maskinen kontrolleras och justeras då nödvändigt med
hjälp av programvara och testutrustning.

Programvaruladdning

SV

Kemppi serviceverkstäder kan också testa och ladda programvara och svetsprogramvara.

9.
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8.2

Skrotning
Elektrisk utrustning får inte slängas med vanligt avfall!
I enlighet med direktiv 2002/96/EC om avfallshantering av elektrisk och elektronisk
utrustning, och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning
som nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning.
Utrustningens ägare måste lämna en enhet som inte längre är i bruk på en regional
upphämtningsplats, enligt instruktioner från lokala myndigheter eller Kemppi-representant.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa.
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10.

Artikelnummer
KempArc Pulse 350 strömkälla
KempArc Pulse 450 strömkälla
KempArc Pulse 350 strömkälla
KempArc Pulse 450 strömkälla
KempArc Pulse 350 strömkälla
KempArc Pulse 450 strömkälla
KempArc Pulse 350 strömkälla
KempArc Pulse 450 strömkälla
DT 400 trådmatare
KF 62 Fjärrpanel
Fjärrpanel kabel
Återledarkabel
Återledarkabel
Mellanledarkabel, gaskyld
Mellanledarkabel, gaskyld
Mellanledarkabel, vattenkyld
Mellanledarkabel, vattenkyld
Andra längder tillgängliga

SV

6200450
Analog

6200350AN

Analog

6200450AN

Work pack profile

6200350EL

Work pack profile

6200450EL

Project pack custom

6200350ANEL

Project pack custom

6200450ANEL
6203400
6200800

10 m

4308370

5 m, 70 mm²

6184711

10 m, 70 mm²

6184712

5m

6260441

10 m

6260445

5m

6260461

10 m

6260465

Kylenhet KempCool 20
DataGun för programvaruinstallation
Transportenhet PM 502

6208200

WiseRoot svetsprocess – A
WiseThin svetsprocess – A
WisePenetration svetsfunktion – A
WiseFusion svetsfunktion – A

9991011

Matarhjulskit

Kuggkranskit DT 400 metall
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6200350

6265023
6185293

9991013
9991010
9991015
V 0.8/0.9 metal

W003745

V 1.0 metal

W003746

V 1.2 metal

W003747

V 1.6 metal

W003748

räfflade 1.0 metal

W003749

räfflade 1.2 metal

W003750

räfflade 1.4/1.6 metal

W003751
W003752

Teknisk information
Anslutningsspänning
Anslutningseffekt

Nätkabel
Säkring (trög)
Belastningskapacitet 40 °C

3~50/60 Hz

KempArc Pulse 350

KempArc Pulse 450

400 V -15 %...+20 %

400 V -15 %...+20 %

60 % ED

22.1 kVA

80 % ED

16.0 kVA

100 % ED

15.3 kVA

17.8 kVA

HO7RN-F

4G6 (5 m)

4G6 (5 m)

25 A

35 A

60 % ED

450 A

80 % ED

350 A

100 % ED

330 A

350 A

10 V ... 50 V

10 V ... 50 V

50 V

50 V

100 W

100 W

0.85

0.9

88 %

88 %

-20 º C ... +40 º C

-20 º C ... +40 º C

-40 º C ... +60 º C

-40 º C ... +60 º C

A

A

IP23S

IP23S

5.5 MVA

5.5 MVA

590 x 230 x 430 mm

590 x 230 x 430 mm

36 kg

36 kg

50 V DC / 100 W

50 V DC / 100 W

6.3 A

6.3 A

24V DC / 50 VA

24V DC / 50 VA

Svetsström och spänningsområde
Öppen kretsspänning
Öppen strömkrets
Effektfaktor vid maximal ström
Effektivitet vid maximal ström
Drifttemperaturområde
Förvaringstemperaturområde
EMC-klass
Skyddsklass
Lägsta kortslutningsström (Ssc) i elnätet *
LxWxH
Externa mått
Vikt
Anslutningsspänning för hjälpenheter
Säkring (trög)
Anslutningsspänning för kylarenhet
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* Se punkten 2.4
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DT 400
Driftsspänning
Anslutningseffekt
Belastningskapacitet 40 °C
Trådmatningsmekanism
Trådmatningshastighet
Tillsatsmaterial ø

Svetspistolanslutning
Driftstemperatur
Förvaringstemperatur
EMC-klass
Skyddsklass
Externa mått
Vikt

SV
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50 V DC
100 W
80 % ED

600 A

100 % ED

500 A
4-hjulsmatning
0 ... 25 m/min

Fe, Ss

0,6 ... 1,6 mm

Rörelektrod

0,8 ... 1,6 mm

Al

1,0 ... 1,6 mm
Eurokoppling
-20 °C ... +40 °C
-40 °C ... +60 °C
A
IP23S

LxWxH

269 x 175 x 169 mm
4,5 kg

KEMPPI OY
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Tel +358 3 899 11
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