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1. PrefáCio

1.1 informação
Parabéns por escolher a unidade de refrigeração KempCool 10. 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.
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2. instalação

2.1 retirada da embalagem
O equipamento está acondicionado em embalagens duráveis especialmente 
projetadas para isso. Verifique o equipamento antes de começar a utilizá-lo, 
para se certificar de que o equipamento ou parte dele não foram danificados 
durante o transporte. Verifique também se o fornecimento corresponde ao seu 
pedido e que recebeu todas as instruções necessárias para instalar e operar o 
equipamento. O material de embalagem é reciclável.

2.2 Colocação da máquina
Coloque a máquina sobre um piso horizontal, estável e limpo. Proteja a 
máquina contra chuva forte e luz solar direta. Certifique-se de que há espaço 
suficiente para circulação de ar de refrigeração na frente e atrás da máquina.

2.3 número de série
O número de série da máquina está assinalado na marcação CE da máquina. 
A identificação do número de série é a única maneira adequada de manter e 
identificar peças para um produto específico. É importante referir corretamente 
o número de série do produto ao realizar consertos ou encomendar peças de 
reposição.

2.4 instalação e principais componentes

2.4.1 Montagem do equipamento
O equipamento é montado na seguinte ordem:
1. Unidade de transporte PM500 6185291
2. Unidade de refrigeração KempCool 10 6208100
A montagem da unidade de transporte é feita de acordo com as instruções 
no pacote. Fixe a unidade de refrigeração à unidade de transporte, usando os 
parafusos e pinos fornecidos com o equipamento.
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2.4.2 Principais componentes da unidade de refrigeração

E
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HA

B
C

D

TEST

frente da máquina
A. Carcaça
B. Interruptor de teste
C. Lâmpada de controle de superaquecimento
D. Abertura de abastecimento

traseira
E. Cabo de conexão de tensão da rede
F. Cabo de controle
G. Mangueira de saída de água de refrigeração
H. Mangueira de entrada de água de refrigeração

2.5 Preparar para operação

NOTA!  O líquido de refrigeração é nocivo! Evite o contato com a pele ou os olhos. 
Em caso de ferimentos, procure ajuda médica.

Consulte também a seção 2.4.2 Principais componentes da unidade de 
refrigeração.
1. Conecte a tensão da rede e os conectores de controle da unidade de refriger-

ação aos respectivos conectores na base da fonte de alimentação elétrica. 
A conexão pode ser estabelecida através da base da fonte de alimentação 
elétrica, quando os dispositivos forem separados, ou através do lado direito 
da unidade de refrigeração KempCool 10, retirando a placa do lado direito.

2. Fixe a alimentação elétrica à unidade de refrigeração KempCool 10.
3. Conecte as mangueiras de água de refrigeração à unidade de alimentação de 

arame, seguindo as marcações de cores.

55© Kemppi Oy / 1038  



PT

4. Encha o reservatório com uma mistura de etanol-água 40-20% ou com 
qualquer outro agente anticongelante adequado. A capacidade do res-
ervatório é de 3 litros.

5. Ligue a alimentação elétrica.
6. Pressione e mantenha pressionado o interruptor de teste até que as man-

gueiras de maçarico estejam cheias de líquido.
7. O dispositivo está pronto para soldar.

2.6 operação da unidade de refrigeração
Consulte também a seção 2.4.2 Principais componentes da unidade de 
refrigeração
A operação da KempCool 10 é controlada pelo microprocessador da alimentação 
elétrica. A bomba da unidade de refrigeração começa a funcionar quando 
começa o processo de solda. Quando a solda terminar, a bomba funcionará por 
mais 1 a 5 minutos, dependendo do tempo de solda. Durante esse período de 
tempo, o líquido arrefecerá até a temperatura ambiente. Se a bomba for parada, 
será reduzida a necessidade de manutenção da unidade de refrigeração.
Verifique regularmente o nível do líquido do reservatório e complete com líquido, 
se for necessário.
Se o líquido tiver acabado no reservatório, a solda pára e surge o código de erro 
"Err 5" no painel do KempArc.

2.7 lâmpada de sinalização de  
 superaquecimento

A lâmpada de sinalização de superaquecimento acende quando o controle de 
temperatura da máquina detectar superaquecimento da água de refrigeração. 
O ventilador refrigera a máquina e quando a lâmpada se apaga é possível 
recomeçar a soldar.

2.8 armazenagem
A máquina deve ser armazenada em um lugar limpo e seco. Proteja a máquina 
contra chuva e mantenha-a afastada da luz solar direta em lugares em que a 
temperatura exceda +25 ºC. Certifique-se de que há espaço livre suficiente para 
circulação de ar de refrigeração na frente e atrás da máquina.

3. Manutenção
NOTA!  Preste atenção à tensão da rede ao manusear cabos elétricos!

Ao fazer o planejamento da manutenção do produto, deve-se levar em 
consideração as circunstâncias e o grau de utilização da máquina. Um uso 
cuidadoso e a manutenção preventiva ajudam a evitar distúrbios de produção e 
quebras.
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3.1 Manutenção diária
As seguintes ações de manutenção deveriam ser realizadas diariamente:
•	 Verificar o nível de água e o fluxo de entrada, completando líquido, se 

necessário.
•	 Verificar cabos e conexões. Apertar, se necessário e trocar peças avariadas

3.2 Manutenção regular
Certificar-se de que a máquina tenha manutenção regular e adequada. Os 
agentes de assistência autorizados da Kemppi realizam manutenção regular por 
contrato. Para maiores informações sobre manutenção regular, entre em contato 
com um representante da Kemppi. 

3.2.1 a cada seis meses
As seguintes operações de manutenção devem ser realizadas, pelo menos, a cada 
seis meses:
•	 Limpar poeira e sujeira. Trocar o líquido de refrigeração e lavar os tubos, bem 

como o reservatório de água com água limpa.
•	 Verificar vedações, cabos e conexões. Apertar, se necessário e trocar peças 

avariadas. 

3.2.2 Manutenção por contrato
Os agentes de assistência autorizados da Kemppi realizam manutenção regular 
por contrato. Durante a manutenção, a máquina é limpa e verificada quanto a 
falhas. O funcionamento de todas as peças é testado e as possíveis falhas são 
reparadas.

3.3 eliminação da máquina

Não descarte equipamento elétrico com o lixo normal!
Em cumprimento da diretriz europeia 2002/96/CE sobre resíduos de 
equipamento elétrico e eletrônico, bem como a sua implementação de acordo 
com a legislação nacional, os equipamentos elétricos que tenham atingido o 
respectivo fim de vida útil devem ser coletados separadamente e levados para 
instalações de reciclagem adequadas e responsáveis no que diz respeito ao 
meio ambiente. 
O proprietário do equipamento obriga-se a entregar uma unidade colocada 
fora de serviço em um centro de coleta regional, segundo as instruções das 
autoridades locais ou de um representante da Kemppi. Ao aplicar esta diretriz 
europeia, estará contribuindo para melhorar o meio ambiente e a saúde 
humana.
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4. resolução de ProbleMas
Consulte também a seção 2.7. Lâmpada de sinalização de superaquecimento.

lâmpada de sinalização de superaquecimento acesa.
A unidade está superaquecida.
•	 Verifique a circulação de água.
•	 Verifique se há espaço livre suficiente atrás da máquina para circulação de ar 

de refrigeração.

Código de erro err 5/err 27 no painel
•	 Verifique as mangueiras de líquido quanto a danos.
•	 Remova qualquer obstrução de mangueira.
•	 Verifique a circulação de água, adicione líquido, caso necessário.

Para maiores informações e assistência, entre em contato com a oficina de 
assistência técnica Kemppi mais próxima. 

5. dados téCniCos

Unidade de refrigeração KempCool 10

Tensão operacional 400 V -15%. …+20%

Capacidade de conexão 10 % ED 250 W

Potência de refrigeração 1 kW

Pressão de partida, máx. 0,4 MPa

Líquido de refrigeração etanol/água 20%–40% 

Volume do reservatório 3 l

Dimensões externas CxLxA 570x230x280 mm

Peso 11 kg

Faixa de temperatura operacional -20 … +40 °C

Faixa de temperatura de armazenagem -40 … +60 °C

Classe de compatib. eletromagnética A

Grau de proteção IP23S
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