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1. INTRODUKTION

1.1. TIL LÆSEREN
Vi ønsker dig tillykke med dit valg. Kemppi’s produkter er, når de er rigtigt samlet og anvendes 
korrekt, driftssikre og stabile svejsemaskiner, der vil give øget produktivitet i din virksomhed og 
med kun små krav til vedligeholdelsesomkostninger.
Denne vejledning er beregnet til at give et overblik over udstyret og en sikker anvendelse deraf. 
Læs vejledningen inden maskinen tages i brug eller den serviceres for første gang. Du kan fås 
yderligere oplysninger om Kemppi’s produkter og deres anvendelsesområder fra Kemppi eller 
gennem en vores Kemppi-forhandlere.
Kemppi forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de tekniske data, der er trykt 
i denne vejledning.
I denne vejledning advarer dette symbol om livs- eller helbredsfare: 

Læs advarselsteksterne omhyggeligt og følg instruktionerne. Læs også sikkerhedsvejledningerne 
heri og følg dem.

1.2. GRUNDPRINCIPPER
Protig 410 er en TIG-maskine for krævende, professionel brug. Den er mikroprocessorstyret, og 
tændingsgnisten genereres ved hjælp af tyristorer.
Denne brugsanvisning behandler Protig 410 med panelfunktioner og beskriver hvordan man 
monterer og installerer maskinen. Endvidere beskrives montage og installation af MIG/TIG/
MMA-udstyr og kabler.

1.2.1. Betjeningselementer og tilslutninger

X11 Svejse- og returstrømskabel tilslutning 
X12 Svejse- og returstrømskabel tilslutning 
X13 Svejse- og returstrømskabel tilslutning 
X14 Tilslutning for svejsebrænder
X15 Tilslutning for styrekabel          Pro strømkilde
X16 Tilslutning for styrekabel          Procool
X17 Tilslutning for styrekabel          Fjernregulering
X18 Starttilslutning                           Fjernreguleringsenhed

Start-tilslutning 
for svejsebrænder

Luftkølet svej-
sebrænder Vandkølet svejsebrænder

Kontakt for valg  
af luft-/ vandkølet 
brænder 

Tilslutning for kølevæske, brænder

Beskyt-
telsegas

Kølevæske
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Pro Strømkilde
1d Styrekabel
8 Beskyttelsesgasslange Lynkobling - 0
9 Svejsestrømkabel
16d Forlængerkabel for fjernregulering
20 Returkabel
21 MMA-svejsekabel
23b TIG-brænder luftkølet

Fjernregulering
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1.2.2. Ekstraudstyr og kabler

23c TIG-forlængerkabel luftkølet

Pro Strømkilde
Procool 10
Procool 30 Cirkulationsenhed
1d Styrekabel
5 Kølevæskeslange 
 R3/8 - Lynkobling
8 Beskyttelsesgasslange 
 Lynkobling - 0
9 Svejsestrømkabel

Fjernregulering

16d Forlængerkabel for fjernregulering
20 Returkabel
21 MMA-svejsekabel
23b TIG-brænder vandkølet
23d TIG-forlængerkabel vandkølet



6 – PROTIG 410 / 0537 © KEMPPI OY

Pro 3200, 4200, 5200 
 Strømkilde
Procool 10, 30 
 Cirkulationsenhed
Promig 501, 511, 530 
 MIG-MAG trådboks

1d Styrekabel
5 Kølevæskeslange  R3/8 - Lynkobling
5b Kølevæskeslange Lynkobl. - Lynkobl.
5c Kølevæskeslange Omledningselement
8 Beskyttelsesgasslange Lynkobling - 0
9a Svejsestrømkabel
16d Forlængerkabel for fjernregulering
17d Startforlængerkabel
20 Returkabel
21 MMA-svejsekabel
22b MIG-brænder vandkølet
23b TIG-brænder vandkølet
23d TIG-forlængerkabel vandkølet

Fjernregulering
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1.3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs advarselsteksten omhyggeligt og følg vejledningerne. 

Lysbue- og svejsesprøjt 

Lysbue og bestråling derfra kan beskadige ubeskyttede øjne. Beskyt øjnene og dine omgivelser 
hensigtsmæssigt inden du begynder at svejse. Tag dig i agt for reflekterende lys fra lysbuen. 
Lysbuen og svejsesprøjt brænder ubeskyttet hud. Når du svejser brug beskyttelseshandsker og 
passende beklædning.

Brand- og eksplosionsfare

Iagttag gældende forskrifter for brandsikkerhed, svejsning klassificeres altid som ”varmt 
arbejde”. Fjern altid brandbart materiale i nærheden af arbejdsstedet. Sørg for at have godkendt 
slukningsudstyr nær svejsestedet, når du svejser. Vær særlig opmærksom på de øgede risici 
for brand- eller eksplosionsfare ved svejsning på tanke eller i beholdere. Bemærk! Gnister kan 
stadig selv efter flere timer forårsage brand!

Netspænding

Bring aldrig svejsemaskine med ind på det arbejdsstykke, hvorpå du arbejder (f.eks. container 
eller bil). Stil aldrig svejsemaskinen på et vådt underlag. Udskift straks beskadigede kabler, idet 
de kan skabe livsfare og kan forårsage brand. Sørg for at netkablet ikke udsættes for tryk, berø-
rer skarpe kanter eller et varmt svejsestykke.

Svejsestrømskredsen

Isolér dig selv fra svejsestrømskredsløbet ved at bære tørt og ubeskadiget beklædning. Arbejd 
aldrig på et vådt gulv og brug aldrig beskadigede svejsekabler. Anbring aldrig elektrodeholder, 
brænder eller svejsekabler oven på en strømkilde eller noget andet elektrisk udstyr.

Svejserøg

Sørg for tilstrækkelig god ventilation. Tag særlige forholdsregler, når du svejser metaller, der 
indeholder bly, cadmium, zink, kviksølv eller beryllium.

2. INSTALLATION
2.1. MONTAGE AF TIG/MMA-UDSTYRET
Montér enhederne i systemet i den nedenfor angivne rækkefølge, og følg montage- og brugsan-
visningerne som er vedlagt i emballagen.

2.1.1. Installation af strømkilde

Montage af netkabel og udskiftning af stik skal udføres af en autoriseret el-instal-
latør eller elektriker.

Læs afsnittet: ”Installation” i brugsanvisning 1913130 for Pro strømkilder og foretag installatio-
nen som beskrevet.

2.1.2. Montage af Pro strømkilde på transportvogn
P20  6185261  luftkølet TIG-udstyr 
P30W  6185262  vandkølet TIG-udstyr 
P40, P40L 6185264, 6185264L luftkølet TIG-udstyr
Af sikkerhedshensyn er det forbudt at løfte vognen med gasflasken på!

2.1.3. Montage af Protig 410 enheden på strømkilden (tegning side 4)
Protig-enheden låses omhyggeligt til strømkilden som vist på fig. Hvis enheden 
skulle løsne sig, kan der opstå en farlig situation.
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2.1.4. Montage af Protig 410 funktionspanel

TL 6271265
TX 6271266

2.1.5. Koblingsskema for kablerne

Se skemaet for: 
luftkølet udstyr på side 4. 
vandkølet udstyr på side 5.
Ved tilslutning af kabler vær da opmærksom på, at polariteten ved TIG-svejsning normalt er 
således: brenner÷, jordforbindelse+. Ved MMA-svejsning er polariteten som regel omvendt 
(elektrodeholder+). Følg anvisningerne på side 4 og 5, når du skifter svejsemetode.

2.1.6. Tilslutning af svejsebrænder og forlængerkabel

Tilslutning til Protig 410 maskinen er vist på side 4 for luftkølet brænder og på side 5 for 
vandkølet. Brænderen skal være tilsluttet meget omhyggeligt, så man undgår overophedning, 
kontaktforstyrrelser og mekaniske skader .

Ved tilslutning af vand- og gasslanger kontrolleres disse for skidt, metalstøv og 
andre urenheder. Blokeret vandcirkulation som følge af urenheder i slangen kan 

forårsage gennembrændning af svejsebrænder, eller at pumpen (Procool 10, 30) 
stopper eller ødelægges.

Tilslut vandslanger for brænder og mellemkabel som vist på tegningen side 5 (Disse er fastgjort 
til rammen). Vandslangerne (brænder - mellemkabel - Procool) fastgøres efter farvekoder, såle-
des at rød kobles til rød, og blå til blå.

Hvis forbindelserne krydses, vil kølevandet cirkulere i forkert retning og bræn-
derhåndtag og -hals vil blive kraftigt ophedet.

2.1.7.  Anvendelse som terminalenhed

Mellem strømkilde og Protig 410 enheden kan der kobles 10 m mellemkabler i samme 
overtræksbeskyttelse. På side 4 vises følgende mekaniske operationer i forb. med brug af enhe-
den.

2.1.8. Montage og styring av MIG/TIG/MMA-udstyret

Koblingsskema for kablerne på side 6 (vandkølet).
Cirkulationssystemerne i vandkølede svejsebrændere er seriekoblet. Læs advarselsteksten under 
pkt. 6 omhyggeligt.
Glem ikke at skifte polaritet, når du går fra MMA- til TIG-svejsning, sådan som det er beskrevet 
under pkt. 5.
Når du trykker på MIG-brennerkontakten, vælges automatisk MIG-svejsning; trykker du på 
TIG-brænderkontakten, vælges TIG-svejsning automatisk.
MIG- / TIG-fjernregulering foregår via fjernreguleringsenheder, der er tilsluttet til henholdsvis 
Promig 501, 511, 530 og Protig 410. Du kan indstille på MMA-svejsning både fra panelet og fra 
fjernreguleringsenheden, når denne er i drift og tilkoblet.

Både ved MMA-svejsning og ved tomgang kan der, afhængig af polaritet, være 
spænding på andet svejseudstyr. Pas på, at dette ikke fører til kortslutning.



PROTIG 410 / 0537 – 9© KEMPPI OY

2.1.9. Fjernreguleringsenheder

Fjernreguleringsenheden tilsluttes som vist på side 4 og 5. Fjernregulering er beskrevet på side 19.

2.2. INSTALLATION AF TIG/MMA-UDSTYRET
Returklemmen fastgøres omhyggeligt, helst direkte på emnet. Klemmens kontaktflade skal altid 
være så stor som mulig.
Fjern maling og rust fra kontaktområdet!
Anvend 50 mm2 kabler til dit TIG/MMA-udstyr. Mindre tværsnit på kablerne kan forårsage ove-
rophedning af tilslutninger og isolering.
Pas på, at den svejsebrenner, du bruger, tåler så stor strømstyrke som den, du har brug for, når du 
ønsker at have maksimal strøm! Brug aldrig en beskadiget brænder!

2.2.1. Valg af elektrode og indstilling af beskyttelsesgasflow

Brug argon som TIG-beskyttelsesgas. Det er størrelsen på svejsestrømmen, der bestemmer elekt-
rodestørrelse og beskyttelsesgassens flowhastighed. De nedenfor anførte værdier er kun vejle-
dende.

Svejsestrøm Elektrode Gaskop   Gasflow
  
  
 A ø mm størrelse ø mm l / min
5...80 1,0 4/5 6,5/8,0 5...6
70...150 1,6 4/5/6 6,5/8,0/9,5 6...7
140...250 2,4 6/7 9,5/11,0 7...8
225...330 3,2 7/8 11,0/12,5 8...10
330... 4,0 10 16,0 10...12

2.3. BESKYTTELSESGAS

Håndter gasflasken forsigtigt. Hvis gasflasken eller dens ventil er beskadiget, 
er der risiko for uheld!

Til svejsning af rustfrit stål bruges der normalt gasblandinger. Kontrollér at gasflaskens ventil er 
egnet til den anvendte gas. Flowhastigheden indstilles i overensstemmelse med den svejseeffekt, 
der skal bruges til opgaven. En passende flowhastighed er normalt 8-10 l/min. Hvis gasflowet 
ikke er passende, vil svejsesømmen blive misfarvet og porøs. Kontakt din lokale Kemppi-
forhandler om valg af rigtig gas og udstyr.

2.3.1. Installation af gasflaske

Fastgør altid gasflasken omhyggeligt i vertikal position i en speciel holder på 
væggen eller på en vogn. Husk at lukke gasflaskens ventil efter brug.



10 – PROTIG 410 / 0537 © KEMPPI OY

E

B

D

C
A

F

G

Dele af gasflowregulator

A Gasflaskens ventil
B Trykregulatorskrue
C Kravemøtrik
D Slangestuds
E Omløber for slangestuds
F Indholdsmanometer
G Flowmeter

Følgende monteringsinstrukser gælder for de fleste typer gasflowregulatorer.
1. Træd til side og åbn flaskeventilen (A) et lille stykke tid for at blæse eventuelle urenheder 
 ud af flaskeventilen.
2. Drej regulatorens trykregulatorskrue (B) indtil der ikke længere kan føles et fjedertryk. 
3. Luk nåleventilen hvis der findes en sådan på regulatoren.
4. Installér regulatoren på flaskeventilen og stram forbindelsesmøtrikken (C) med en skruenøgle.
5. Sæt slangestudsen (D) med omløbersmøtrik  ind i gasslangen og stram til med 
 slangeklemmen.
6. Spænd omløbermøtrikken til på regulatoren og den anden ende af slangen til lynkoblingen 
 på trådboksen.
7. Luk flaskeventilen langsomt op. Gasflaskens trykmåler (F) viser flasketrykket. 
 Bemærk! Brug ikke hele flaskens indhold. Flasken skal genfyldes når flasketrykket er 
 omkring 2 bar. 
8. Åbn nåleventilen hvis der findes en sådan på regulatoren. 
9. Drej reguleringsskruen (B) indtil flowmeteret (G) viser det ønskede flow (eller tryk). 
 Flowmængden kan reguleres når strømkilden er tændt og ved samtidigt at give på 
 gastestknappen der er placeret på trådboksens manøvrepanel et enkelt tryk. 
Luk flaskeventilen efter at du er færdig med at svejse. Hvis maskinen ikke skal bruges i lang tid, 
skal trykregulatorskruen skrues ud til man ikke mærker nogen fjederbelastning.

2.4. HOVEDAFBRYDER I/O

Når hovedafbryderen på Pro strømkilden sættes på ’I’, tændes indikeringslampen ved siden 
af den, og anlægget er klar til svejsning. Anlægget indstilles automatisk til den sidst valgte 
svejsemetode, som blev valgt, inden maskinen blev slukket.

Brug altid hovedafbryderen til at tænde eller slukke for maskinen - aldrig stikket, 
og tænd og sluk heller aldrig for maskinen ved hjælp af stikkontakten!

2.5. DRIFT AF PROCOOL 10 OG PROCOOL 30 KØLEENHEDEN

Køleenheden er indrettet således, at pumpen først starter, når svejsningen sættes i gang. Efter endt 
svejsning, vil pumpen fortsat køre i ca. 5 min., indtil væsken nedkøles til omgivelsestemperatur. 
Dette for at forlænge serviceintervallerne for pumpen.
Evt. problemer med cirkulationsenheden og forebyggelse af skader på brænder osv. er behandlet i 
brugsanvisningen til Procool 10, Procool 30 køleenheden.
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H26 P23 P24 P25

S21 S23S22 S27

S28

H21

H22 H25

H24
P21

P22

3. PANELFUNKTIONER

3.1. FUNKTIONSPANEL TL 6271265

Valg af MMA/TIG svejsning (S21)
Valg af TIG tænding (S22)
Valg af brænderkontaktens funktionsmåde (S23)
Valg af indstillelige parametre (S27)
+/÷ regulering af valgt parameter (S28)

Indikeringslampe tændes og viser, hvilke af disse operationer, som er valgt.

3.1.1. Valg af MMA/TIG-svejsning

Glem ikke at ændre polaritet, når du skifter fra den ene til den anden metode: TIG 
svejsning skal normalt have brænder÷, MMA-svejsning normalt elektrodeholder +. Se 
koblingsmåde side 4 eller 5.

3.1.2. Valg af TIG tænding
Kontakttænding:

Gnistudvikling er blokeret, og lysbuen tændes på følgende måde:
1. Berør svejsestykket med elektroden
2. Tænd for strømkilden med brænderkontakten.
3. Løft elektroden op fra svejsestykket. Lysbuen tændes. Hvis lysbuen ikke tændes i 

løbet af 1 sek., gentages processen.
Strygetænding kan ikke anbefales.

Indstilling af tændingsgnist

Gnisteffekten kan føre til forstyrrelser i elektronisk udstyr, som ikke er godt nok beskyttet. Er 
der fare for en sådan forstyrrende interferens, er det bedst at bruge kontakttænding. Kontakt et 

Display for forgastid (P21)
Display for strømstigningstid (P22)
Display for svejsestrøm (P23)
Display for down-slope (P24)
Display for eftergastid (P25)
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autoriseret Kemppi værksted for at reducere gnistspændingen under forhold, hvor den forårsager 
kraftige forstyrrelser.

Gnisttænding:
Lysbuen tændes med en højfrekvent højspændingsgnist uden kontakt med stykket, 
som skal svejses.
Man udløser gnistudviklingen ved at trykke brænderkontakten ind. Gnisten slår fra 
elektroden over på svejsestykket, og lysbuen tændes. Svejsestrømmen indstiller sig 
umiddelbart på den valgte værdi. Gnistafstand, beskyttelsesgasflow og strømmen 
gennem returklemmen har særlig stor betydning for tændingen. Hvis lysbuen ikke 
tændes i løbet af 1 sek., gentages tændingsprocessen.

Pas på, at brenneren ikke peger på eller berører hud, klæder eller maskindele, 
som kan tage skade, for eks. paneler, tilslutninger og kontakter.

3.1.3. Brænderkontaktens funktionsmåde

2-taktsbetjening:
1. Tryk brænderkontakten ned, således at beskyttelsesgassen begynder at strømme. 

Svejsningen starter efter ca. 0,3 sekunders forgastid. Svejsestrømmen stiger med 
det samme til indstillet strømniveau. 

2. Når du slipper brænderkontakten, begynder svejsestrømmen at gå jævnt ned, og 
strømmen afbrydes, når den tid, som er indstillet som down-slope-tid, er gået. Når 
svejsestrømmen er gået ned til nul, begynder eftergastiden.

3. Hæftesvejsningsautomatik med 2-takts-funktion: Hvis svejsetiden er mindre end 3 
sekunder, er der ikke nogen down-slope.

Begynd med 2-taktsfunktion, når du skal prøvekøre maskinen, det er det mest enkle. 
Gennemg alle procedurer og panelindstillinger.

4-taktsbetjening:
1. Tryk på brænderkontakten, beskyttelsesgassen begynder at strømme.
2. Slip kontakten, svejsningen starter som beskrevet ovenfor. Svejsningen fortsætter, 

når kontakten slippes.
3. Tryk kontakten ind igen, svejsningen fortsætter.
4. Slip kontakten, svejsningen afsluttes som beskrevet ovenfor.

Mislykket start

Ved gnisttænding:

Hvis lysbuen ikke tændes, for eks. hvis brænderen ikke er rettet mod emnet, vil tændingsgnisten 
slukke inden for 1 sekund, efter at brænderkontakten blev trykket ind. Hvis elektroden er 
i kontakt med svejsestykket, når kontakten trykkes ned, vil svejsestrømmen blive brudt 
øjeblikkeligt, og der kommer ingen tændingsgnist.

Ved kontakttænding:

Hvis elektroden er i kontakt med emnet, når du trykker på brænderkontakten, og ikke løftes op, 
vil svejsestrømmen blive afbrudt inden for 1 sekund.

3.1.4. Regulering af styreenhed
Parametrene tid og strøm kan reguleres op og ned med + / ÷-tasterne. 
Følgende indstillelige funktioner reguleres med piltasterne: Svejsestrøm, 
down-slope og eftergastid. Indstillingshastigheden øger under indstillingen.
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3.1.5. Parallel styreenhed for svejsestrøm

Kun direkte styring med svejsestrømmen; strømskifte udføres hurtigt i driftsmodus. Ved 
strømregulering fra styreenheden opererer denne parallelt med S39 i panelets nederste højre 
hjørne. Parallelstyreenheden kan ikke benyttes for indstilling af tider eller procenter.

3.1.6. Display af forgastid og strømstigningstid

   Reguleringsområden: 0...9 s.

3.1.7. Display for down-slope-tid

Reguleringsområde: 0...30 s.

3.1.8. Display for eftergastid

Reguleringsområde: 0...99 s.

3.1.9. Display for svejsestrøm
Ved tomgang vises valgt værdi for svejsestrøm, og under svejsning vises 
sand værdi for svejsestrøm.

3.1.10. Panelbetjening/fjernregulering af svejsestrøm
Panelbetjening udføres med +/÷-taster. Fjernreguleringsenhed R10 sættes i 
drift ved at trykke på kontakten for fjernregulering.

3.1.11. Regulering af TIG-svejsning

Udgangssituation: Der er tændt for brænderen, men 
startkontakten er ikke trykket ned.
1 Vælg TIG-svejsning.
2 Vælg højfrekvenstænding.
3 Vælg 2-takts-regulering.
4 Tryk på en af piltasterne, indtil regulerings-

lampe H23 tændes.
5 Tryk + eller ÷ og regulér, til ønsket strømværdi 

vises på display P23.
 Du kan teste om strømmen er passende ved at 

begynde at svejse, og om nødvendigt kan du 
indstille strømmen om igen.

6 Tryk højre piltast ned én gang, til H24 tændes. Indstil down-slopetiden til ønsket værdi. Antal 
sekunder vises i display P24.

7 Tryk piltasten ned igen, og H25 tændes. Indstil eftergastiden til ønsket værdi. Antal sekunder 
vises i display P25.

8 Hold piletasten trykket inde og juster forgastiden og strømstigningstiden (H21 ja H 22).
Ved 2-takts-funktion stoppes down-slopetiden ved at trykke på kontakten, når strømmen begynder 
at gå op til den valgte værdi med den samme hastighed, som da den gik ned. Ved 4-takts-funktion 
stoppes down-slopetiden ved at trykke brænderkontakten ind, og down-slopetiden løber videre, når 
kontakten slippes. Skiftende up- og down-slope’r fremkaldes ved korte tryk på kontakten.
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3.1.12. Regulering af MMA-svejsning

1 Vælg MMA-svejsning.
2 Reguler + / ÷-indstillingerne efter ønske.
Valgt værdi vises i display P23 ved tomgang. Under svejsning viser displayet svejsestrøm. Når 
H26 for fjernregulering lyser, kan du styre svejsestrømmen fra fjernreguleringsenhed R10.
Glem ikke at skifte polaritet på svejsestrømmen. Det gør du ved at bytte kabeltilslutningerne 
om, se kabelskema side 4 og 5.

3.2. FUNKTIONSPANEL TX 6271266

Læs om følgende valg, procedurer og display i vejledningen for brug af TL-panel:
Valg af MMA/TIG-svejsning (S21)
Valg af TIG tænding (S22)
Valg af brænderkontaktens funktionsmåde (S23)
Betjening af styreenhed (S27), (S28)
Display for eftergastid (P25)
Panelbetjening/fjernregulering af svejsestrøm (H26)
Display for svejsestrøm (P23)
Regulering af MMA-svejsning
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TX-panelet har endvidere følgende funktioner og betjeningsmuligheder:

DEMO: oplærings- og justeringsmodus
Panelbetjening for kontinuerlig svejsning
Panelbetjening for puls-TIG-svejsning
Panelbetjening for punktsvejsning
Minilog-funktion og regulering af startstrøm
Afbrydelse af stop-operationer
Datalagring af programmer i Selectotig.

3.2.1. Omfang og længde af forskellige tids- og procentparametre

Forgastid  0...9 sek.
Up-slopetid  0...9 sek.
Startstrøm   30...150 %
Minilog basisstrøm  10...90 %
Pulsforhold  10...80 %
Cykluslængde  0,002...4 sek. (maks. 500 Hz)
Pulspausestrøm  10...80 %
Punktsvejsetid   0...9 sek.
Down-slopetid  0...30 sek.
Eftergastid  0...99 sek.
Minilog, kontakt holdes inde: kort mindre end 0,7 sek.
 længere mere end 0,7 sek.
Procentværdierne i tabellen er beregnet ud fra reguleringsværdierne.

3.2.2. DEMO: Oplærings- og justeringsmodus
I demo-modus blokeres tændingsgnist og gas. Alle andre reguleringsknapper 
og -kontakter fungerer som under svejsning. I demo-modus kan du i ro og mag 
fastlægge grundlæggende indstillinger af strøm, tider og procenter, og bagefter kan 
du gå over til svejsning, enten ved at vælge højfrekvens- eller kontakttænding.
Brug piltaster, når du vil gå over til andre reguleringer. Afhængig af hvilken 
svejsemodus maskinen er i, kan du benytte forskellige omskiftere og kontakter. 
Indikeringslampen angiver, hvor i handlingsforløbet du befinder dig til enhver tid, 
og hvilke parametre du kan regulere.
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3.2.3. Panelbetjening for kontinuerlig svejsning

1 Vælg Demo, 2-taktsbetjening og kontinuerlig svejsning S24.
2 Regulér svejsestrøm med parallel-regulering S29, eller gå over til regulering af svejsestrømmen 

med piltast S27, og indstil så strømmen med +/÷-tast S28. Værdierne vises i display P23.
3 Med piltast S27 går du til forgastid, H21. Forgastiden vises i P21 og reguleres med +/÷-tast S28
4 Gå til strøm-up-slopetid, H22. Up-slopetid vises i P22 og reguleres med +/÷-tast.
5 Gå til strøm-down-slopetid, H24. Down-slope vises i P24 og reguleres med +/÷-tast.
6 Gå til eftergastid, H25. Eftergastiden vises i P25 og reguleres med +/÷-tast.
Med brænderkontakten kan du gå gennem hele cyklusen, og derefter kan du begynde at svejse. 
Du må da vælge tændingsmåde. Også 4-taktsbetjening og Minilog kan benyttes ved brug af 
brænderkontakt.
Vær opmærksom på, at up- og down-slopetiderne forandres ved justeringer af strømmen; de må evt. 
reguleres.
Hvis lysbuen ikke tændes i løbet af 1 sekund, vil enheden automatisk stoppe.
Up- og down-slope-tider forandres automatisk, når strømindstillingerne forandres. Automatikken 
sørger for, at du i mange tilfælde ikke bliver nødt til at ændre tiderne, selv om du forandrer 
strømmen.

3.2.4. Panelbetjening for puls-TIG-svejsning

1 Vælg TIG-svejsning, Demo, 2-taktsbetjening og puls-svejsning S24.
2 Svejseparametre justeres som nævnt ovenfor i afsnittet: ”Panelbetjening for kontinuerlig 

svejsning”.
Enheden fastsætter automatisk pulsparametre i henhold til startværdier, der ligger gemt i 
memory. Når pulsparameter forandres, regner automatikken en ny gennemsnitsværdi ud for 
strømmen. Det betyder, at du ikke er nødt til at justere andre pulsparametre, når du ændrer 
pulsværdien eller gennemsnitsværdien for strøm.
3 Pulsværdier justeres ved at gå med piltast S27 til ønsket indstilling: pulsstrøm H31, pulsfor-

hold H32, pulseringstid H33 og pausestrøm H34. Værdierne vises i display P31.
Selv om det er umuligt at skelne de enkelte lysbuepulser fra hinanden ved høje pulseringstider, 
2, 4, 8 og 16 ms, virker reguleringen som normalt. Ved svejsning af tynde materialer eller ved 
lav fremføringshastighed er det meget vigtigt at kunne regulere lysbuen inden for en snæver 
skala.
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3.2.5. Panelbetjening for punktsvejsning
1 Vælg TIG-svejsning, Demo, 2-taktsbetjening og punktsvejsning S24.
2 Svejseparametre justeres som nævnt ovenfor i afsnittet: ”Panelbetjening for kontinuerlig svejs-

ning”.
3 Med piltast S27 går du til smeltepunkt H35. Punktsvejsetiden, P31, reguleres med +/- tast S28
Punktsvejsning fungerer også ved 4-taktsbetjening, brænderkontakt skal da først trykkes ind ved 
start.

3.2.6. Minilog-funktion og regulering af startstrøm

Ved Minilog-funktionen kan du aktivere brænderkontakt på to måder: Enten ved at trykke 
kontakten ind et kort øjeblik eller ved at holde den inde lidt længere (over 0,7 sek.). Holder du 
kontakten inde over 0,7 sek., får du gassen til at strømme først. Når du slipper kontakten, går du 
gennem forgastid og up-slopetid til startstrøm, og indikeringslampe H41 og/eller H42 vil lyse.
Hvis startstrømmen er indstillet på en anden værdi end svejsestrømmen, går du til svejsestrøm 
med et hurtigt tryk. Hvis startstrøm er den samme som svejsestrømmen, går du direkte 
til svejsestrøm uden ekstra tryk. Efter dette kan du ved hjælp af korte tryk skifte mellem 
svejsestrøm og basisstrømniveau.
1 Vælg TIG-svejsning, Demo, Minilog-funktion S23 og kontinuerlig eller puls-svejsning.
2 Svejseparametre justeres som nævnt ovenfor i afsnittet: ”Panelbetjening for kontinuerlig 

svejsning”.
3 Startstrømmen kan reguleres op eller ned med +/÷-tast S28, værdierne vises i display P41. 

Reguleringsområde for startstrøm er ca. 30...150 % af værdierne for svejsestrøm. Når 
øverste indikeringslampe H41 lyser, ligger værdien i displayet over 100 %. Når indikerings-
lampe H42 nedenunder lyser, ligger værdien i displayet under 100 %.

4 Basisstrømniveau H 43 reguleres op ned med +/÷-tasterne. Værdierne aflæses på display 
P42.

5 Langt tryk stopper svejsningen. Når du slipper kontakten, går du over til down-slope og 
eftergastid. Du kan begynde at stoppe på et hvilket som helst tidspunkt i proceduren. 

3.2.7. Afbrydelse af stop-operationer

Ved 2-takts-betjening af brænderkontakten begynder down-slope, når kontakten 
slippes. Hvis du så trykker kontakten ind igen, begynder up-slopetid for strømmen 
(maks. op til referenceværdien). Hastigheden er den samme som tidligere for down-
slopetiden. Down-slope’n selv kan således kontrolleres, uden at det forstyrrer down-
slopetiden. Ved 4-taksbetjening og i Minilog-funktionen kan denne operation udføres 
ved hjælp af et kort tryk på brænderkontakten. Strøm-down-slope kan stoppes på den 
værdi, den har i et givet øjeblik, ved at holde kontakten inde. Når kontakten slippes 
igen, fortsætter down-slope’n, indtil down-slopetiden er gået til ende. 
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3.2.8. Lagring af program i Selectotig
Enheden har 20 standardkanaler. I alle kanaler ligger der gemt referenceværdier,  dem 
kan du forandre og gemme (lagre). Numeriske kanaler er kanalnumre fra 0 til 9 uden 
’dot’ (punktum). ”Dot”-kanaler er kanalnumre fra 0 til 9 med ’dot’.
Kanalområdet 0 til 4 kan bruges direkte, området fra 5 til 9 og tilbage igen nås ved at 
trykke CH-tast S51 ind. Dotkanalerne bør bruges til at gemme de mere permanente 
værdier. Værdier for dot-kanaler kan bare gemmes i Demo-modus S22. Svejsning 
finder altid sted på numerisk kanal, som du automatisk kommer over på fra den 
tilsvarende dotkanal, eller ved hjælp af CH-tasten. Hvis du starter svejsningen fra 
dotkanalen, kopieres dotkanalværdier over i den tilsvarende numeriske kanal, hvor de 
sletter tidligere gemte værdier.

3.2.9. Indlæsning (lagring) i memory af svejseværdier for de 
 numeriske kanaler:

I de numeriske kanaler er det altid de sidst brugte svejseværdier, der ligger gemt. Værdierne 
gemmes automatisk under svejsningen, når eftergastiden sætter ind efter normal svejsestop. 
Referenceværdierne går ikke tabt, heller ikke når du sletter svejseprogrammet som beskrevet 
nedenfor.

3.2.10. Indlæsning (lagring) i memory af svejseværdier for 
 dot-kanalerne:
1. Vælg dotkanal (kanalnummer og ’dot’ (punktum)) eller numerisk kanal med CH-tasten.
2. For dotkanal: Nødvendige reguleringer og valg foretages med S 22 i Demo-position. Du 

kan ikke gemme svejsedata, hvis du har stillet ind på højfrekvens- eller kontakttænding. For 
numerisk kanal: Hvis du ønsker at gemme svejseværdierne, du bruger, på permanent basis, 
går du i Demo-modus og gemmer som beskrevet i pkt. 3. Værdierne gemmes i tilsvarende 
dot-kanal.

3. Start programmet med brænderkontakt for svejsestrøm og tryk på CH-tasten, når et stort 
P vises i CH-display P51.

4. Stop svejsningen med brænderkontakten og vent til eftergastiden begynder. Dit program er 
gemt i dot-kanalen, når display P25 for eftergastid viser horisontale linier i to sekunder.

De parametre, som vises sidst i displayet, er de svejseparametre, der er gemt fra sidste svejsning 
og de forbliver gemt, når strømmen slukkes. Når du igen sætter strøm på maskinen, vil du 
være tilbage på kanalen, du var på, da du slukkede. Alle kanaler har referenceværdier, der ikke 
forsvinder fra memory’en, hvad du så end selv gemmer i dem. Du kan slette kanalprogrammer 
fra memory på følgende måde:
1. Vælg kanalnummer, se CH-displayet.
2. Tryk samtidig på begge piltaster. Alle lamper på panelet lyser samtidig, programmet slettes 

og de oprindelige referenceværdier for kanalen genoprettes.

4. PANELDISPLAYENES NØJAGTIGHED
Digital målenøjagtighed for TL- og TX-panelerne er som følger: Afvigelser for indstillet strøm i 
forhold til sand værdi ligger inden for ±2,5 %, ±2 A.
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5. FJERNREGULERINGSENHED
R10

R20

R10F

Regulering af svejsestrøm min. ...maks.

Ikke aktiv

Fodpedalenhed for TIG-svejsning
- Startoperation
- Pedalregulering af svejsestrøm
- Begrænsning af reguleringsområdet for svejsestrøm med min.- og maks. potentiometre 

(referenceskala 1...10).

6. VEDLIGEHOLDELSE
Når man planlægger vedligeholdelse af Protig 410-enheden, må man tage hensyn til, hvor meget 
den bruges, og under hvilke forhold den bruges. Man bør behandle maskinen med omtanke og 
sørge for god vedligeholdelse for at opnå optimal funktion og levetid.

6.1. TIG-BRÆNDER
På grund af høje temperaturer og slitage kræves der mest vedligeholdelse i svejseenden, men 
også øvrige dele af MIG-brenneren bør efterses regelmæssigt.

Svejsespids

Kontrollér at:
- alle isoleringer er intakte og på plads
- gaskoppen er intakt og funktionsdygtig
- at beskyttelsesgassen strømmer uhindret og jævnt
- elektroden er ubeskadiget. Benyt elektrodedimension og slibningsvinkel, som passer til opga-

ven. Slibning udføres i elektrodens længderetning.
- elektrodens befæstigelsesdele er intakte, og at elektroden sidder godt og forsvarligt på plads.

Regulering af svejsestrøm min. ...maks.
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Brænderkabel

Kontrollér at
- isolationen i brennerhåndtag og svejsekabel ikke er beskadiget.
- der ikke er nogen skarpe bøjninger på svejsekabelet. 

Udskift beskadigede dele med det samme!
Ved alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder følges vejledningen fra brænderproducenten. 

6.2. KABLER

Svejse- og netkabel bør kontrolleres daglig. Brug ikke dele, som er beskadiget! Sørg for at 
strømkablerne er sikre og uden fejl, i henhold til gældende foreskrifter! Reparation af netkabel 
må kun udføres af autoriseret elektriker.

7. DRIFTSFORSTYRRELSER

De mest almindelige driftsforstyrrelser er:

Ved højfrekvenstænding:
- Løst kabel eller dårlig forbindelse.
- Elektroden er kraftigt oxideret (grå). Slibes i længderetningen. Kontrollér, at eftergastid er 

lang nok. Kontroller tændingen med forgastid, dvs. med 4-takts-funktionen på svejsebren-
neren.

- Beskyttelsesgassen er forurenet (fugtighed, luft).
- Beskyttelsesstrømpen er ødelagt, og tændingsgnisten ”slipper ud” andre steder end fra 

elektroden.
- Brænderkabel eller forlængerkabel er våd.
- Lækager på grund af fugtighed eller skidt i koblinger eller kabler i Protig 410-enheden. 
- Der bruges for stor eller for stump elektrode.
- Hvis der, samtidig med at der konstateres driftsforstyrrelser, dukker en permanent fejlkode 

op af formen ”E + tal”, kontakt et autoriseret Kemppi værksted og opgiv fejlkoden.

8. BORTSKAFFELSE AF MASKINEN
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald!
Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
dets gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles separat 
og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du skaffe dig 
oplysninger fra vores lokale repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers 
sundhed!



PROTIG 410 / 0537 – 21© KEMPPI OY

9. BESTILLINGSNUMRE
Protig 410   6271261
Kemppi Pro Evolution 3200   6131320
Kemppi Pro Evolution 4200   6131420
Kemppi Pro Evolution 5200   6131520
R10   6185409
R20   6185419
R10F   6185406
Fjernbetjeningskabel  10 m 6185481
Startforlængerkabel  10 m 6185482
Returstrømskabel  5m - 50 mm2 6184511
Metalbuesvejsekabel  5 m - 50 mm2 6184501
TTK svejsebrændere:

 TTK 130 TTK 130F TTK 160 TTK 160S
4m 627063004 627063104 627066004 627066204
8m 627063008 627063108 627066008 627066208
16m 627063016 627063116 627066016 627066216

 TTK 220 TTK 300W TTK 350W TTK 250WS
4m 627072004 627080504 627085504 627075704
8m 627072008 627080508 627085508 627075708
16m 627072016 627080516 627085516 627075716

 TTK 220S
4m 627072304
8m 627072308
16m 627072316

Mellemkabel 50-1-G  1 m - 50 mm2 6271906
Mellemkabel 50-10-GH  10 m - 50 mm2 6271913
Procool 10   6262012
Procool 30    6262016
P30W   6185262
P 40   6185264
P 40 L   6185264L
Mellemkabel 50-1-W  1 m - 50 mm2 6271907
Mellemkabel 50-10-WH  10 m - 50 mm2 6271914
Promig 501    6232501
Promig 501 L    6232505
Promig 511    6232511
Promig 530   6232530
Promig 501 + Protig 
Mellemkabel PROTIG/MIG 501-III-W 1m - 50 mm2 3135780
Promig 511 + Protig 
Mellemkabel PROTIG/MIG 511-III-W 1m - 50 mm2 3135790
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10. TEKNISKE DATA

Protig 410

Arbejdsspænding (sikkerhedsspænding) 50 VDC
Mærkeeffekt  50 W
Maks. belastning 60 % ED 400 A 
 100 % ED 310 A
Gasslangetryk  600 kPa maks.
Gasslangetilslutning  lynkobling
Tilslutning af svejsekabel  DIX 70
Tilslutning af svejsebrænder (adapter)  Multifunktion
Arbejdstemperatur  -20...+40 °C
Opbevaringstemperatur  -40...+60 °C
Temperaturklasse  B (130 °C)
Kapslingsklasse¹)  IP 34
Dimensioner længde 615 mm 
 bredde 260 mm 
 højde 400 mm
Vægt  17 kg

Produktet opfylder kravene til CE-mærkning.
1) IP 34 betyder, at maskinen er beskyttet mod vandstråler og -sprøjt fra alle retninger.

Funktionspaneler

Tabellen herunder viser grundfunktionerne i Protig 410 TL og TX panelerne.
 TL 6271265 TX 6271266
Højfrekvenstænding ja ja
Kontakttænding ja ja
2/4-taktsbetjening af brænderkontakt ja ja
Smeltepunkttimer -- ja
Pulsring -- ja
Minilog-funktion -- ja
Timer for up-slopetid for svejsestrøm ja ja
Timer for down-slopetid for svejsestrøm ja ja
Selectotig memorykanaler -- ja
Strømdisplay (digitalt) ja ja
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11. GARANTIBESTEMMELSER
Kemppi Oy yder garanti på de produkter, der er produceret og solgt af Kemppi. Garantien omfatter 
produktionsfejl og defekter i materialerne. Garantireparationer må kun udføres af et autoriseret 
Kemppi serviceværksted. Emballage, fragt og forsikringsomkostninger betales af kunden. Garantien 
er gældende fra købsdatoen. Mundtlige løfter, udover det anførte i garantibestemmelserne, er ikke 
bindende for garatigiveren.

Begrænsninger i garantien
De følgende forhold er ikke dækket af garantien: 
Defekter som følge af naturlig slitage, anvendelse og vedligeholdelse i strid med brugsanvisningens 
retningsliner, tilslutning til forkert forsyningsspænding samt fejl eller skader på nettet (inklusiv 
spændingsforsyninger der ikke opfylder udstyrets specifikationer), forkert gastryk, overbelastning, 
transport- eller opbevaringsskader, brand og skader forårsaget af naturfænomener som f.eks. 
lynnedslag eller oversvømmelse. 
Denne garanti dækker hverken direkte eller indirekte rejseomkostninger, daglige tillæg eller logi. 
OBS: Garantibestemmelserne dækker ikke brændere og reservedele til disse, trådruller eller linere. 
Direkte eller indirekte skader forårsaget af et defekt produkt er heller ikke dækket af garantien. 
Garantien ophører, hvis maskinen er påført ændringer uden godkendelse af producenten, eller hvis 
maskinen ved reparation er blevet påført ikke-godkendte reservedele. 
Ligeledes bortfalder garantien, hvis reparationer udføres af andre end autoriserede Kemppi 
værksteder.

Garantireparationer
Fejl og defekter, der falder ind under garantien, skal indberettes til Kemppi eller et autoriseret 
Kemppi serviceværksted inden for garantiperioden. Inden der kan påbegyndes nogen form for 
garantireparation, skal kunden dokumentere garantiens gyldighed i form af et garantibevis, en 
kvittering eller anden form for bevis for køb (f.eks. følgeseddel eller købsfaktura) samt endelig 
maskinens serienummer.
Dele, der ombyttes indenfor garantiperioden, forbliver Kemppi’s ejendom.


