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1. INLEDNING

1.1. TILL LÄSAREN
Vi gratulerar till valet av denna produkt. Rätt monterade och använda är Kemppis svetsmaskiner pålitliga och 
hållbara. Ni kan öka produktiviteten med moderata underhållskostnader. 
Syftet med denna bruksanvisning är att ge en allmän beskrivning av svetsmaskinen och hur den ska användas på ett 
säkert sätt. I slutet av bruksanvisningen finns information om underhåll samt tekniska data. Läs bruksanvisningen 
noga innan ni tar maskinen i bruk, eller utför det första underhållet. Ytterligare uppgifter om Kemppis produkter 
och deras användning får ni från Kemppi eller från Kemppis återförsäljare.
Kemppi förbehåller sig rätten till ändringar av tekniska data i denna bruksanvisning.

I denna bruksanvisning används följande symbol som varning för livsfara eller risk för personskador:
Läs bruksanvisningens säkerhetsinstruktioner och följ dessa.

1.2. PRODUKTINTRODUKTION
Kempoweld WIRE 200 trådmatarverk används till Kempoweld svetsmaskiner, för krävande professionell svetsning 
med luftkylda MIG svetspistoler. Push-pull pistoler kan användas med hjälp av KMW sync. Kempoweld strömkällor 
och trådmatarverk kan utrustas med luftkylda mellanledare.

1.3. DRIFTSÄKERHET
Läs noga igenom och följ säkerhetsföreskrifterna.

Ljusbågen och hett sprut
Ljusbågen skadar oskyddade ögon. Iakttag också försiktighet med reflekterande ljus från ljusbågen. Ljusbågen och 
hett sprut bränner oskyddad hud. Använd skyddshandskar och skyddskläder när du svetsar.

Brandsäkerhet
Svetsning klassificeras alltid som heta arbeten, följ gällande brandsäkerhetsföreskrifter. Avlägsna lättantändligt 
material från svetsplatsens närhet. Ett godkänt släckningsredskap ska alltid finnas vid svetsplatsen. Tänk på riskerna 
vid svetsning av speciella objekt, t.ex. risken för brand eller explosion vid svetsning i behållare. Obs! Gnistor kan 
förorsaka brand flera timmar efter avslutad svetsning!

Nätspänning
Tag aldrig med svetsmaskinen in i t.ex. tankar, bilar etc. Placera inte svetsmaskinen på vått underlag. Kontrollera 
alltid kablarna innan du börjar svetsa. Defekta kablar är brand- och livsfarliga. Nätkabeln får inte utsättas för tryck 
och ej heller för heta arbetsstycken, eller vassa kanter.

Svetsströmkretsen
Skydda dig själv genom att använda torra och hela skyddskläder. Arbeta aldrig på vått underlag, eller med defekta 
kablar. Lägg inte elektrodhållaren, brännaren eller svetskablarna på strömkällan eller annan elektrisk utrustning.

Svetsrök
Se till att ha god ventilation när du svetsar. Vidtag särskilda skyddsåtgärder när du svetsar metaller som innehåller 
bly, kadmium, zink, kvicksilver eller beryllium.

Utrustningens magnetiska kompatibilitet (EMC) är avsedd för användning i industrimiljö. Klass 
A-utrustning är inte avsedd för användning i bostäder, där elektriciteten tas från det allmänna 
lågspänningsnätet.
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2. DELAR I TRÅDMATARMEKANISM WIRE 200
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3. KEMPOWELD PANELER

3.1. FUNKTIONSREGLAGE OCH ANSLUTNINGAR

Svetsströmanslutning för trådmatarverk (+ pol)

Huvudbrytare (signallampa)

Signallampa för överhettning (strömkälla)

Spänningsomkopplare

Återledaruttag

Återledaruttag

Bakstycket på Kempoweld

Säkring för hjälptransformator (8 A trög)

Manöveranslutning för trådmatarverk

Nätkabelingång
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3.2. TRÅDMATARVERKETS PANELER

3.3. TRÅDMATARVERKET

Frontpanel
Inställning av trådmatning

KMW timer
Omkopplare för 2- eller 4-takt

Val av svetssätt (kontinuerlig-/punkt-/
intervallsvetsning)

Potentiometer för inställning av tid vid punkt- eller 
intervallsvetsning

Svetspistolanslutning (EURO)

Bakpanel

Svetsströmanslutning
(anslutning för mellanledare)

Manöverkabelanslutning 
(anslutning för mellanledare)

Skyddsgasanslutning

Spärr för trådbobin

Lås för lucka

Trådmatningsmekanism

Justering av efter-brinntid (enligt tillsatsmaterial och trådmatning)

Trådinmatningsknapp (trådmatning till svetspistolen)
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4. MONTERING AV KEMPOWELD-ANLÄGGNING
Kempoweld strömkälla: Läs kapitlet Installation i bruksanvisningen för strömkällan.

Trådmatarverk:
1. Montera trådmatarverket på tappen på strömkällans ovansida. 
2. Anslut manöverkabeln och svetsledaren till uttagen på baksidan. Anslut återledaren till uttaget på maskinens 

frontpanel.
3. Svetsströmpolaritet: När anslutningarna har gjorts enligt markeringarna, har svetspistolen positiv spänning. 

Man ändrar polaritet genom att låta svets- och återledaranslutningarna byta plats med varandra.
4. Montera mellanledarens dix-kopplingar till trådmatarverkets och strömkällans motsvarande anslutningar.
5. Om trådmatarverket ska monteras på en arm, ska det vara galvaniskt isolerat mellan lyfthake och arm.
6. MIG-svetspistolen är monterad med EURO-kontakt. Använd trådledare och kontaktrör enligt tillverkarens 

anvisningar. Vid användning av tillbehör som är av fel storlek, eller på annat sätt olämpliga för den typ av 
tillsatsmaterial du använder, uppstår störningar och delarna utsätts för onödigt slitage.

Lagerbussning

DIX-koppling

Amphenolkontakter

DIX-koppling

7. Gasslangen är monterad på trådmatarverkets baksida. För montering av gasflaska och inställning av gasflödet, 
se kapitlet Skyddsgas.

5. INSTALLATION
5.1. TILLBEHÖR FÖR OLIKA TRÅDDIAMETRAR

Matarhjul

färg trådelektrod  ø  mm (inch)
vit 0.6 och 0.8 (0.030)
röd 0.9/1.0 och 1.2 (0.035, 0.045 och 0.052)

Styrrör

färg trådelektrod  ø  mm (inch)
vit 0.6 och 0.8 (0.030)
orange 0.9-1.6 (0.035, 00.45 och 0.052)

Trådmatarhjulen har två styrspår för olika tråddiametrar. Rätt spår väljs genom att man flyttar brickan som sitter 
på samma axel som matarhjulet från insidan till utsidan. Matarhjul och styrrör identifieras med färgkoder (se 
tabell på sid. 4). Kempoweld WIRE 200 levereras med röda matarhjul med släta styrspår och orange styrrör för 
tillsatsmaterial 0.9-1.2 mm (0.035“, 0.045“ och 0.052“).

5.2. MONTERING AV MIG SVETSPISTOL
För att säkerställa störningsfri svetsning, kontrollera i svetspistolens bruksanvisning att dess trådledare och kontaktrör 
motsvarar tillverkarens rekommendationer, och att den är lämplig för den typ av svetstråd och tråddiameter du 
använder. En för trång trådledare belastar trådmatarverket hårdare än normalt och kan därmed förorsaka störningar 
i trådmatningen.
Skruva i svetspistolens snabbkoppling hårt, så att inga spänningsförluster uppstår på kontaktytan. En lös koppling 
upphettar pistolen och matarverket. Kontrollera därefter att snabbkopplingens styrrör inte kommer i kontakt med 
matarhjulen.

Trådmatarhjulen finns med släta- räfflade- och trapets- 
formade styrspår för olika tillsatsmaterial.
Trådmatarhjul med släta styrspår:

1. Universalmatarhjul för svetsning med alla typer 
av svetstråd.

2. Specialmatarhjul för tuffare bruk (kullager)
Trådmatarhjul med räfflade styrspår:
Specialmatarhjul för rörelektrod och solidtråd.
Trådmatarhjul med trapetsspår:
Specialmatarhjul för aluminium.



8 – KEMPOWELD WIRE 200 / 0546 © KEMPPI OY

5.3. MONTERING OCH LÅSNING AV TRÅDBOBIN
– Lösgör bobinnavets låsklämmor genom att vrida låsknoppen 
till läge ÖPPEN.
– Sätt bobinen på plats. Notera bobinens rotations- 
riktning!
– Vrid låsknoppen till läge LÅST.

Se till att inga utskjutande delar från trådbobinen kan skava mot matarverkets chassi eller lucka. 
Släpande delar kan leda spänning till matarverkets chassi.

5.4. AUTOMATISK TRÅDINMATNING TILL SVETSPISTOLEN
Den automatiska trådinmatningen underlättar byte av trådbobin. Man behöver inte minska trycket för trådmatarhjulen 
och tillsatsmaterialet förs automatiskt in i rätt trådbana.

– Se till att matarhjulets styrspår överensstämmer med svets- 
trådens diameter. Matarhjulets styrspår väljs genom att man 
flyttar brickan för spåromkoppling. Brickan för drivhjulet måste 
flyttas på samma sätt.  (se tabellen på sidan 4).

– Lösgör trådändan från bobinen och klipp av den krökta delen. 
Akta så att tråden inte rullas upp utanpå bobinen!

– Kontrollera att trådändan är rak (åtminstone 20 cm) och trubbig (fila vid behov). En spetsig ända kan skada 
svetspistolens trådledare och kontaktrör.

– Lösgör en bit tråd från bobinen. För tråden genom den bakre ledaren till matarhjulen. Minska inte trycket 
på matarhjulen!

– Tryck på pistolbrytaren eller trådmatarbrytaren och mata in en bit tråd genom matarhjulen till svetspistolen. 
Kontrollera att svetstråden löper i båda matarhjulens spår!

– Håll brytaren intryckt tills tråden kommer ut genom kontaktröret.
Automatisk trådmatning kan misslyckas ibland när man använder tunna svetstrådar (Fe, Ss: 0,6...0,8 mm, Al, Fc: 
0,8...1,0 mm). Då kan du lossa matarhjulen och föra tråden manuellt mellan matarhjulen.

5.5. INSTÄLLNING AV TRYCK
Ställ in matarhjulstrycket med skruven, så att tråden matas in jämnt i trådledaren och kommer ut ur kontaktröret 
utan att matarhjulen slirar.

För hårt tryck gör att tillsatsmaterialet plattas till och höljet skadas. Dessutom ökar friktionen och 
därmed slitaget på matarhjulen.

5.6. INSTÄLLNING AV BOBINBROMSENS EFFEKT
Justera bromskraften genom att vrida på justeringsskruven i 
hålet på bobinnavets lås med en skruvmejsel.
Ställ in bromskraften så att tråden inte rullar av den fulla bobi-
nen när matarhjulen stannar. Större bromskraft behövs då tråd-
matningshastigheten ökas.
Standardtillbehör: 200 mm bobinadapter

Kontrollera att svetspistolen är dimensionerad för den max.ström du behöver!  Använd aldrig en 
defekt svetspistol!

5.7. ÅTERLEDARE
Fäst återledarkabelns jordklämma ordentligt, helst direkt på arbetsstycket. Kontaktytan ska vara så stor och stadig 
som möjligt.
Rengör kontaktytan från färg och rost!
Använd kopparkablar till din Kempoweld. För små diametrar kan förorsaka överhettning i kopplingar och 
isolering.

LÅST  ÖPPEN

bricka för val av styrspår

justerskruv
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A

B

C

D
E

F

G

5.8. SKYDDSGAS

Hantera gasflaskan försiktigt. Det finns risk för kroppsskador om gastuben eller ventilen skadas!
När man svetsar rostfritt använder man normalt gasblandningar. Kontrollera att gasflaskans ventil är lämplig för 
gasen. Gasflödet justeras enligt svetseffekten. Ett lämpligt flöde är normalt 8–10 l/min. Om gasflödet är olämpligt 
blir svetsfogen porös. Kontakta din lokala Kemppi-återförsäljare för val av gas och annan utrustning.

5.8.1. Installation av gasflaska
Fäst gasflaskan alltid stabilt till vertikal ställning på väggställningen som tillverkats speciellt för den. 
Stäng flaskventilen alltid efter svetsstoppet.

Regulatorns delar
A Gasflaskans ventil
B Skruv för tryckreglering
C Kopplingsmutter
D Slangkoppling
E Hylsmutter
F Manometer för gasflaskan
G Manometer för gasslangen

Följande installationsanvisningar gäller för de flesta regulatortyper:
1. Stig åt sidan och öppna gasflaskans ventil (A) för ett ögonblick för att blåsa bort eventuella orenheter från 

ventilen.
2. Vrid på tryckregleringsskruven (B) tills inget fjädertryck känns.
3. Stäng nålventilen om regulatorn är försedd med en sådan.
4. Fäst regulatorn på gasflaskaens ventil och spänn muttern (C) med en lämplig nyckel.
5. Installera slangkopplingen (D) och hylsmuttern (E) i gasslangen och spänn med en slangklämma.
6. Koppla slangen på regulatorn och den andra änden i trådmatarenheten. Spänn hylsmuttern.
7. Öppna gasflaskans ventil långsamt. Gasflaskans manometer (F) visar trycket i tuben. OBS! Töm aldrig 

gasflaskan helt. Den skall fyllas då trycket sjunkit till 2 bar.
8. Öppna nålventilen om regulatorn är försedd med en sådan.
9. Vrid regleringskruven (B) tills slangens manometer (G) visar önskat flöde (eller tryck). När flödet justeras 

skall strömkällan vara påkopplad och svetspistolens strömbrytare samtidigt vara intryckt.
Stäng gasflaskans ventil efter avslutad svetsning. Om maskinen kommer att vara oanvänd en längre tid skall 
tryckregleringsskruven öppnas.

6. MANÖVERPANELER OCH INSTÄLLNINGAR
6.1. POTENTIOMETER FÖR TRÅDMATNINGSHASTIGHET
Trådmatningshastigheten ställs in med potentiometern på frontpanelen, se kapitlet Paneler. Potentiometern har en 
minnesskala för max. hastighet om 18 m/min.

6.2. EFTERBRINNTID
Olika tillsatsmaterial och skyddsgaser beter sig på olika sätt när svetsningen avslutas. Därför ska svetsströmmen 
brytas med lämplig fördröjning med hänsyn till svetssituationen.
Om svetsningen avslutas med olämplig efterbrinntid, brinner tillsatsmaterialet fast i kontaktröret, eller fastnar där 
svetsningen avslutas.
Faktorer som påverkar fördröjningen: Trådmatningshastigheten inverkar på ett avgörande sätt på den efterbrinntid 
som krävs. Vid låg trådmatningshastighet ska alltid en kort efterbrinntid väljas.
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1 3 4 2 5

Punkt-, intervall- och kontinuerlig svetsning (endast i 2-taktsläge)
Punktsvetsning  
1. Ställ in punkttiden med potentiometern.
2. Pistolbrytaren till: svetsning startar
3. Svetsningen slutar automatiskt efter den inställda tiden

Intervallsvetsning  
1. Ställ in tiden för svetsintervall med potentiometern. Paustiden är justerat automatiskt.
2. Pistolbrytaren: Intervallsvetsningen pågår så länge brytaren är intryckt.

7. DRIFTSTÖRNINGAR
Tidsintervall för underhållsservice på trådmatarverket avgörs av hur mycket och i vilken miljö maskinen används. 
Ändamålsenligt bruk och förebyggande service garanterar att utrustningen kan användas med så litet störningar 
som möjligt och utan oförutsedda driftstopp.
Följande serviceåtgärder bör utföras halvårsvis:

Kontrollera:
– Slitaget på trådmatarhjulen. Alltför slitna styrspår leder till störningar i trådmatningen.
– Slitaget på trådmatarverkets inloppsrör. Hårt slitna matarhjul och inloppsrör bör bytas ut.
– Att inloppsröret är så nära matarhjulen som möjligt, utan att komma i beröring med dem. Trådlinjen från 

inloppsrörets öppning till matarrullarnas spår ska vara rak.
– Att bromsen för bobinnavet är lagom spänd
– Elanslutningar
* Oxiderade delar måste rengöras
* Lösa kopplingar ska dras åt

Rengör utrustningen från smuts och damm.
Om problem uppstår, kontakta din Kemppi återförsäljare.

Använd skyddsglasögon om rengöring utförs med tryckluft.

På instruktionsdekalen anges startpunkter för justering. Finjustering ska 
utföras för varje enskilt fall.

1. Aluminium smälter mycket fortare än andra material. Därför ska 
efterbrinntiden vara kortare.

2. Stål och i synnerhet rörelektroder kräver längre efterbrinntid än rostfria 
material.

3. Grövre tillsatsmaterial kräver längre tid. Detsamma gäller för högre 
trådmatningshastighet.

4. Minnesskala för potentiometern
5. Trådinmatning

Trådinmatning
Trådinmatningsbrytaren startar trådmatarverket och dess motor, men inte strömkällan. Tillsatsmaterialet kan ledas 
in i matarverket och svetspistolen även med svetspistolens brytare, men då startar även strömkällan och tråden blir 
strömförande. Detta kan vara farligt om tråden av misstag kommer i beröring med något!

6.3. KMW TIMER FUNKTIONER
2 / 4-taktsfunktion

 Svetsning med 2-takt
1. Pistolbrytaren till: svetsning startar
2. Pistolbrytaren från: svetsning stoppar

 Svetsning med 4-takt
1. Pistolbrytaren till: skyddsgas strömmar till
2. Pistolbrytaren från: svetsning startar
3. Pistolbrytaren till: svetsning stoppar
4. Pistolbrytaren från: gasflödet upphör efter gas-
efterströmningstiden
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7.1. REGELBUNDET UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN
Kemppi auktoriserade serviceverkstäder utför regelbunden underhållsservice enligt avtal.
I underhållsservice ingår följande:

– Rengöring av utrustningen
– Kontroll och underhåll av svetsverktygen
– Kontroll av kopplingar, brytare och potentiometrar
– Kontroll av elanslutningar
– Kontroll av mätenheter
– Kontroll av nätkabel och stickpropp
– Utbyte av skadade eller slitna delar
– Underhållstest. Utrustningens drifts- och funktionsvärden kontrolleras 

och justeras vid behov med hjälp av testutrustning.

8. BESTÄLLNINGSDATA
Trådmatarverk
Kempoweld  WIRE 200 62172001

Tillbehör
P500  transportvagn för matarverk 6185265
Nav för tråbobin   4289880

Strömkälla
Kempoweld 2501  240 V 6211255

MIG svetspistol
KMG 25   3 m 6252123

Mellanledare
KW 35-5-GH   5 m 6260355

Återledare
35 mm2  5 m (del 7) 6184311

9. TEKNISKA DATA
Anläggningen uppfyller kraven för CE-
märkning.

WIRE 200
Anslutningsspänning 30 VAC
Anslutningseffekt 150 VA
Belastbarhet 40 % ED 400 A
(nominella värden) 60 % ED - - -

100 % ED 260 A
Trådmatarverkets arbetsområde
Trådmatarrullens diameter
Trådmatningshastighet

2-hjulsdrift
32 mm
0..18 m / min

Tillsatsmaterial ø Fe, Ss 0,6...1,2 mm
ø Rörelektrod 0,8...1,6 mm
ø Al 1,0...1,6 mm

Trådbobin max. vikt 20 kg
max. storlek ø 300 mm

Pistolanslutning Euro
Driftstemperaturområde
Lagringstemperaturområde
Skyddsklass

-20...+40 °C
-40...+60 °C
IP 23C

Mått längd 570 mm
bredd 210 mm
höjd 440 mm

Vikt 12 kg

två
gånger
per år
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10. SKROTNING
Släng inte elektrisk utrustning med det vanliga hushållsavfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG 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. Som ägare till utrustningen ska du 
skaffa dig information från vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!

11. GARANTIVILLKOR
Kemppi Oy lämnar garanti på de produkter som tillverkas och marknadsförs av Kemppi. Garantin omfattar skador 
som härrör sig från fel i material eller tillverkning. Garantireparationer får utföras endast av auktoriserad Kemppi 
serviceverkstad. Kostnader för emballage-, frakt- och försäkring betalas av kunden. Garantin träder ikraft på 
inköpsdagen. Muntliga löften, utöver vad som sägs i garantivillkoren, är ej bindande för garantigivaren. 

Garantibegränsningar
Garantin omfattar inte skador som härrör sig till normalt slitage, användning i strid mot bruksanvisning, anslutning 
till felaktig nätspänning (inkl. spänningsvariationer utanför utrustningens specifikationer), felaktigt gastryck, 
överbelastning, transport- eller lagringsskador, brand, eller skador som förorsakats av brand eller naturfenomen, 
t.ex. blixtnedslag eller översvämning.
Garantin täcker inte direkta eller indirekta kostnader för resor, traktamenten eller logi, som uppkommit vid 
garantireparation. OBS! Garantin täcker inte svetspistoler, svetsbrännare och deras slitdelar, ej heller matarhjul 
och trådledare. Direkt eller indirekt skada som förorsakas av en defekt produkt omfattas inte av garantin. Garantin 
upphör att gälla om produkten modifierats på sådant sätt, eller försetts med sådana reservdelar, som inte är godkända 
av tillverkaren. 
Garantin förfaller om reparationer utförs av någon annan än av Kemppi auktoriserad serviceverkstad.

Åtaganden vid garantireparationer
Garantifel måste uppges till Kemppi eller till auktoriserad Kemppi serviceverkstad inom garantiperioden. När 
garantireparation åberopas ska kunden uppge produktens serienummer och uppvisa ett ifyllt garantikort, eller 
på annat sätt t.ex. med inköpsfaktura eller inköpskvitto styrka att garantin gäller. Delar som bytts under garanti, 
förblir Kemppis egendom. 
Garantin på en produkt, som reparerats eller utbytts, är giltig till utgången av den ursprungliga garantitiden.
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