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1. JOHDANTO

1.1. LUKIJALLE

Onnittelemme Teitä valintanne johdosta. Huolella asennettuina ja käytettyinä Kemppi-tuotteet 
ovat luotettavia ja kestäviä laitteita, jotka lisäävät valmistuksenne tuottavuutta vähäisin 
huoltokustannuksin.
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on antaa yleiskuva laitteistosta ja sen turvallisesta käytöstä. 
Ohjeen loppuosassa on tietoa myös laitteiden huollosta sekä tekniset tiedot. Lukekaa käyttöohje 
ennen kuin otatte laitteen käyttöön tai huollatte sitä ensimmäistä kertaa. Lisätietoja Kemppi-
tuotteista ja niiden käytöstä saatte Kempiltä tai Kemppi-jälleenmyyjältä.
Kemppi pidättää itselleen oikeuden muuttaa ohjeessa esitettyjä teknisiä tietoja.
Käyttöohjeessa tämä merkki varoittaa hengenvaarasta tai vaarasta terveydelle:

Lue varoitus huolellisesti ja noudata ohjeita. Perehdy myös tässä käyttöohjeessa oleviin turvalli-
suusohjeisiin ja noudata niitä.

1.2. TUOTTEEN ESITTELY

Protig 410 on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu TIG-sytytyslaite. Laitteen ohjaus on toteu-
tettu mikroprosessoreilla ja sytytyskipinän kehitys tyristoreilla.
Tämä käyttöohje käsittelee Protig 410 sytytyslaitetta, TIG-laitteiston kokoonpanoa ja käyttöön-
ottoa sekä paneeleiden toimintoja. Lisäksi ohjeessa on selostettu MIG/TIG/puikkolaitteiston 
kokoonpano, kaapelointi ja käyttöönottoon liittyvät päätoiminnot.

1.2.1. Käyttösäätimet ja liittimet

X11 Hitsausvirtaliitännät Syöttö -
X12 Hitsausvirtaliitännät  Syöttö +
X13 Paluuvirtakaapeliliitäntä 
X14 Hitsauspolttimen liitäntä
X15 Ohjauskaapeliliitäntä  Pro-virtalähde 
X16 Ohjauskaapeliliitäntä  Procool
X17 Ohjauskaapeliliitäntä Kaukosäädin
X18 Käynnistysliitäntä Kaukosäädin

Suojakaasu

Jäähdytys- 
neste

Polttimen start-
liitäntä

Kaasujäähdytteinen 
poltin

Kaasu- tai 
vesijäähdytteisen 
polttimen 
valintakytkin

Vesijäähdytteinen poltin

Jäähdytysnesteliitäntä, 
hitsauspoltin
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 Kaukosäätimet

Pro Virtalähde
1d Ohjauskaapeli
8 Suojakaasuletku Pikaliitin - 0
9 Hitsausvirtakaapeli
16d Kaukosäätöjatkokaapeli
20 Paluuvirtakaapeli
21 Puikkohitsauskaapeli
23b TIG-poltin Ilmajäähdytteinen
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1.2.2. Lisälaitteet ja kaapelit

23c TIG-jatkokaapeli Ilmajäähdytteinen

Kaukosäätimet

Pro Virtalähde
Procool 10 
Procool 30  Nestejäähdytyslaite
1d Ohjauskaapeli
5 Jäähdytysnesteletku 
 R3/8 - Pikaliitin
8 Suojakaasuletku 
 Pikaliitin - 0
9 Hitsausvirtakaapeli

16d Kaukosäätöjatkokaapeli
20 Paluuvirtakaapeli
21 Puikkohitsauskaapeli
23b TIG-poltin nestejäähdytteinen
23d TIG-jatkokaapeli nestejäähdytteinen
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Pro 3200, 4200, 5200 Virtalähde
Procool 10, 30 Nestejäähdytyslaite
Promig 501, 511, 530 MIG-MAG-langansyöttölaite

1d Ohjauskaapeli
5  Jäähdytysnesteletku R3/8 - Pikaliitin
5b Jäähdytysnesteletku Pikaliitin - Pikaliitin
5c Jäähdytysnesteletku Ohituslenkki
8 Suojakaasuletku Pikaliitin - 0
9 Hitsausvirtakaapeli
16d Kaukosäätöjatkokaapeli
17d Käynnistysjatkokaapeli
20 Paluuvirtakaapeli
21 Puikkohitsauskaapeli
22b MIG-pistooli nestejäähdytteinen
23b TIG-poltin nestejäähdytteinen
23d TIG-jatkokaapeli nestejäähdytteinen

 Kaukosäätimet
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2. KÄYTTÖÖNOTTO

2.1. TIG/PUIKKOHITSAUSLAITTEISTON KOKOONPANO

Suorita laitteiston kokoonpano alla luetellussa järjestyksessä ja noudata pakkauksissa olevia 
asennus- ja käyttöohjeita.

2.1.1. Virtalähteen käyttöönotto

Sähköasennustyöt saa suorittaa vain asianomaiseen työhön oikeutettu sähköliike 
tai -asentaja.

Lue Pro-virtalähteen käyttöohjeesta 1913130 kohta: ”käyttöönotto” ja toimi sen mukaisesti.

2.1.2. Kärryn kokoonpano ja Pro-virtalähteen asennus kärryyn

P20  6185261   ilmajäähdytteinen TIG-laitteisto
P30W  6185262   nestejäähdytteinen TIG-laitteisto
P40, P40L 6185264, 6185264L ilmajäähdytteinen TIG-laitteisto
Kärryn nostaminen pullon kanssa on turvallisuussyistä kielletty!

2.1.3. Protig 410-laitteen asennus virtalähteen päälle 
 (kuva sivulla 4)

Lukitse Protig huolellisesti kuvan ohjeen mukaisesti Pro- virtalähteen päälle. 
Irrallisesta laitteesta saattaa aiheutua vaaratilanne. 

1.3. KÄYTTÖTURVALLISUUS

Perehdy alla oleviin turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

Valokaari ja hitsausroiskeet

Valokaari ja heijastuva valokaaren säteily vahingoittavat suojaamattomia silmiä. Suojaa silmäsi 
ja ympäristösi asianmukaisesti, ennen kuin aloitat hitsauksen. Valokaari ja hitsausroiskeet polt-
tavat suojaamattoman ihon. Käytä hitsatessa suojakäsineitä ja -vaatetusta.

Palo- ja räjähdysvaara

Ota huomioon paloturvallisuusmääräykset. Poista tulenarka materiaali hitsauspaikan lähei-
syydestä. Varaa hitsauspaikalle riittävä sammutuskalusto. Ota huomioon erityistyökohteista 
aiheutuvat vaarat, kuten palo- ja räjähdysvaara säiliömäisten kappaleiden hitsauksessa. Huom! 
Kipinöiden aiheuttama palo voi syttyä jopa tuntien kuluttua!

Verkkojännite

Älä vie hitsauskonetta työkappaleen (esim. säiliön tai auton) sisään. Älä laske hitsauskonetta 
märälle alustalle. Vaihda vialliset kaapelit välittömästi, ne ovat hengenvaarallisia ja voivat 
aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei liitäntäkaapeli joudu puristuksiin eikä kosketuksiin terävien 
särmien tai kuuman työkappaleen kanssa.

Hitsausvirtapiiri

Eristä itsesi käyttämällä kuivia ja ehjiä suojavaatteita. Älä työskentele märällä alustalla. Älä 
käytä vioittuneita hitsauskaapeleita. Älä laske MIG-pistoolia tai hitsauskaapeleita virtalähteen 
tai muun sähkölaitteen päälle.

Hitsaushuurut

Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Erityisiä varotoimia on noudatettava hitsattaessa lyijyä, kad-
miumia, sinkkiä, elohopeaa tai berylliumia sisältäviä metalleja.
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2.1.4. Protig 410 ohjauspaneelin asennus

TL 6271265
TX 6271266

2.1.5. Kaapelien kytkeminen

Noudata oheisia kuvia:
Ilmajäähdytteinen laitteisto sivulla 4.
Nestejäähdytteinen laitteisto sivulla 5.
Ota huomioon kaapeleita kytkiessäsi se, että TIG- hitsauksessa yleisimmin käytetty polariteetti 
on poltin - ja paluuvirtakaapeli +. Puikkohitsauksessa polariteetti on yleisesti päinvastoin (PUI-
KONPIDIN +). Noudata sivujen 4 ja 5 ohjetta vaihtaessasi hitsausmenetelmää.

2.1.6. Polttimen ja jatkokaapelin kytkeminen

Kytkentä Protig 410 laitteeseen on esitetty sivulla 4 (ilmajäähdytteinen poltin) ja sivulla 5 (nes-
tejäähdytteinen poltin). 
Kiristä polttimen liitin huolellisesti välttääksesi liittimen kuumenemisen, kontaktihäiriöt ja 
mekaanisen vaurioitumisen.

Tarkista liittäessäsi vesi- ja kaasuletkuja, ettei niissä ole likaa, metallipurua tai 
muita roskia. Roskat saattavat aiheuttaa vedenkierron tukkeutumisen, polttimen 
palamisen tai pumpun pysähtymisen ja särkymisen. (Procool 10, 30).

Liitä polttimen ja välikaapelin vesiletkut kuvan sivulla 5 osoittamalla tavalla. (Kiinnitetään put-
kikehikkoon). Kiinnitä vesiletkut (poltin - välikaapeli - Procool) siten, että punaisella koodatut 
liitetään aina vastaavaan punaiseen vastaliittimeen ja siniset vastaavasti sinisiin.

Jos liitokset menevät ristiin, kiertää jäähdytysneste väärin päin polttimessa ja 
polttimen kahva ja kaulaosa saattavat lämmetä huomattavasti enemmän.

2.1.7. Käyttö etäislaitteena

Virtalähteen ja Protig 410 laitteen välille on saatavissa 10 metrin välikaapelit, jotka ovat yhtei-
sen suojavaipan sisällä.
Sivulla 4 on selvitetty laitteen käyttöön liittyvät mekaaniset toiminnat.

2.1.8. MIG / TIG / Puikkolaitteiston kokoonpano ja säädöt

Laitteiston kaapeliston kytkeminen on esitetty sivulla 6 (nestejäähdytteinen).
Nestejäähdytteisen polttimen vedenkiertosysteemit on kytketty sarjaan. Lue tarkasti varoitukset 
kohdasta 6.
Muista muuttaa polariteetti kohdan 5 mukaisesti siirtyessäsi puikkohitsauksesta TIG-hitsauk-
seen.
Laitteisto valitsee automaattisesti MIG-menetelmän ja säädöt painaessasi MIG-pistoolin käyttö-
kytkintä ja vastaavasti TIG-menetelmän painaessasi TIG-polttimen kytkintä.
MIG- tai TIG-hitsauksen kaukosäädöt toimivat vastaaviin Promig 501/511/530 ja Protig 410 
liitetyistä kaukosäätimistä.
Puikkohitsauksen voi valita jommankumman laitteen paneelista, jolloin puikkohitsauksen kau-
kosäädin toimii kyseiseen laitteeseen kytketystä kaukosäätimestä.

Hitsattaessa ja puikkohitsauksen tyhjäkäynnillä ovat muutkin hitsaimet jännit-
teelliset polariteetista riippuen.
Huolehdi, etteivät hitsaimet aiheuta oikosulkuja.
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2.3.  SUOJAKAASU

Käsittele kaasupulloa varovasti. Pullon tai pulloventtiilin vioiuttuminen saattaa 
aiheuttaa turvallisuusriskin!

Ruostumattoman teräksen hitsauksessa käytetään yleensä seoskaasuja. Tarkista, että kaasun-
virtaussäädin on kaasutyypille sopiva. Kaasun virtausnopeus säädetään työssä käytettävän hit-
sausvirran voimakkuuden mukaan. Sopiva virtaus on yleensä 8 – 10 l/min. Jos virtaus on 
riittämätön tai liian suuri, hitsaussaumasta tulee huokoinen. Kemppi-jälleenmyyjäsi neuvoo 
kaasun ja varusteiden valinnassa.

2.3.1. Kaasupullon asennus

Kiinnitä kaasupullo aina tukevasti pystyasentoon sitä varten tehtyyn seinätelinee-
seen tai pullokärryyn. Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen.

2.1.9. Kaukosäätimet

Kytke kaukosäädin sivujen 4 tai 5 kuvien mukaisesti. Kaukosäätimien toiminta on selitetty 
sivulla 19.

2.2. TIG / PUIKKOHITSAUSLAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO

Kiinnitä paluuvirtakaapelin maadoituspuristin huolellisesti, mieluiten suoraan hitsattavaan kap-
paleeseen. Puristimen kosketuspinta-ala tulisi aina saada mahdollisimman suureksi.
Puhdista kiinnityskohta maalista ja ruosteesta!
Käytä TIG/Puikko-laitteistossasi 50 mm2 kaapeleita. Ohuemmat poikkipinnat saattavat aiheuttaa 
liittimien ja eristeiden ylikuumenemisen.
Varmista, että käytössäsi oleva poltin on mitoitettu tarvitsemallesi maksimihitsausvirralle! Älä 
koskaan käytä vioittunutta poltinta!

2.2.1. Elektrodin valinta ja suojakaasun virtausmäärä

TIG-suojakaasuna käytetään argonia. Hitsausvirran suuruus määrää käytettävän elektrodikoon 
suojakaasun virtausnopeuden. Alla oleva taulukko on ohjeellinen.

Hitsausvirta-alue Elektrodi Kaasusuutin  Kaasun virtausnopeus
  
  
 A ø mm numero 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
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E

B

D

C
A

F

G

Kaasunvirtasäätimen osat

A Pulloventtiili
B Paineensäätöruuvi
C Liitosmutteri
D Letkukara
E Vaippamutteri
F Pullopainemittari
G Letkupainemittari

Nämä yleisohjeet soveltuvat useimpien säätimien asentamiseen:
1. Poista mahdolliset roskat pulloventtiilistä (A) ennen asennusta avaamalla venttiili hetkeksi. 
 Huom! Väistä purkautuvaa paineilmaa.
2. Kierrä paineensäätöruuvia (B), kunnes se pyörii vapaasti. 
3. Jos säätimessä on neulaventtiili,  sulje se.
4. Liitä säädin pulloventtiiliin ja kiristä liitosmutteri (C) kiintoavaimella.
5. Asenna säätimen letkukara (D) vaippamuttereineen (E) kaasuletkun sisälle. Varmista liitos 
 letkukiristimellä.
6. Liitä letku säätimeen ja koneeseen. Kiristä vaippamutteri.
7. Avaa pulloventtiili hitaasti. Painemittari (F) osoittaa pullopaineen.  
 Huom! Älä koskaan käytä pulloa aivan tyhjäksi. Toimita pullo täytettäväksi, kun pullopaine 
 on vähintään 2 bar.
8. Jos säätimessä on neulaventtiili,  avaa se.
9. Kierrä säätöruuvia kiinni, kunnes letkupainemittari (G) osoittaa haluttua virtausmäärää tai 
 painetta. Virtausmäärää säädettäessä koneen on oltava toiminnassa ja samanaikaisesti on 
 painettava pistoolin kytkintä.
Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen. Jos kone jää pitemmäksi aikaa seisomaan, on 
hyvä kiertää myös paineensäätöruuvi auki.

2.4. PÄÄKYTKIN I/O 
Kun käännät Pro-virtalähteen pääkytkimen asentoon I syttyy sen vieressä oleva merkkivalo ja 
laitteistosi on hitsausvalmis. Laitteisto palautuu sille hitsausmenetelmälle millä viimeksi hitsat-
tiin ennen pääkytkimen kääntämistä nollaan.

Käynnistä ja sammuta kone aina pääkytkimestä, älä käytä verkkopistoketta 
kytkimenä.

2.5. JÄÄHDYTYSLAITTEEN TOIMINTA  
 (Procool 10, Procool 30)

Jäähdytyslaite on käyntiohjattu siten, että pumppu käynnistyy, kun hitsaus aloitetaan. Hitsauksen 
loputtua pumppu pyörii n. 5 minuuttia jäähdyttäen nesteen ympäristön lämpötilaan. Toiminnan 
tarkoituksena on pidentää pumpun huoltoväliä.
Lue Procool 10:n / Procool 30:n käyttöohjeesta vedenkiertojärjestelmän vikatilanteet ja suojau-
tuminen poltin yms. vaurioita vastaan.
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H26 P23 P24 P25

S21 S23S22 S27

S28

H21

H22 H25

H24
P21

P22

3. PANEELIEN TOIMINNOT

3.1. TL- OHJAUSPANEELI 6271265

Puikko/TIG-hitsauksen valinta (S21)
TIG-sytytysmenetelmän valinta (S22)
Poltinkytkimen käyttötavan valinta (S23)
Säädettävän parametrin valinta (S27)
Valitun parametrin +/- -säätö (S28)

LED-lamppu syttyy osoittamaan niitä valintoja ja toimintoja, jotka ovat toiminnassa.

3.1.1. Puikko/TIG-hitsauksen valinta
Muista vaihtaa jännitteen polariteetti siirtyessäsi menetelmästä toiseen:
TIG yleensä polttimessa -, puikkohitsaus yleensä puikonpitimessä +. Katso kytkentä 
sivulla 4 tai 5.

3.1.2. TIG-sytytysmenetelmän valinta
Kontaktisytytys:

Kipinäkehitys on estetty ja valokaari sytytetään seuraavasti:
1. Kosketa elektrodilla työkappaletta.
2. Käynnistä virtalähde poltinkytkimellä.
3. Nosta elektrodi irti työkappaleesta, jolloin valokaari syttyy. 

Jos valokaari ei syty 1 s kuluessa on sytytys uusittava.
Raapaisusytytyksen käyttöä ei suositella!

Sytytyskipinäsäätö

Kipinän teho voi aiheuttaa häiriöitä lähistöllä oleville elektroniikkalaitteille, joita ei ole suojattu 
asianmukaisesti. Jos häiriöitä esiintyy, käytä kontaktisytytystä.

Etukaasuajan näyttö (P21)
Virran nousuajan näyttö (P22)
Hitsausvirran näyttö (P23)
Virran laskuajan näyttö (P24)
Jälkikaasuajan näyttö (P25)
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Kipinäjännitteen pienentämiseksi vaikeissa häiriötilanteissa ota yhteys valtuutettuun Kemppi-
konehuoltoon.

Kipinäsytytys:
Valokaari sytytetään suuritaajuisella suurjännitekipinällä ilman kosketusta työkappa-
leeseen. 
Poltinkytkimen käyttö käynnistää kipinäkehityksen. Kipinä iskee elektrodista työ-
kappaleeseen ja valokaari syttyy. Hitsausvirta asettuu välittömästi asetusarvoon. 
Syttymiseen vaikuttaa erityisesti kipinäetäisyys, suojakaasun virtaus ja virtatie maa-
doituspuristimen kautta.
Jos valokaari ei syty 1 s kuluessa on sytytys uusittava.
Varo, ettei polttimen kärki osu lähelle ihoa, vaatetusta tai herkästi vaurioituvia 
laiteosia kuten paneeleita, liittimiä tai kytkimiä.

3.1.3. Poltinkytkimen käyttötavan valinta

Kaksitoiminen:
1. Painettuasi poltinkytkimen alas suojakaasu alkaa virrata. Hitsaus käynnistyy 

n. 0,3 s etukaasuajan kuluttua, hitsausvirta nousee välittömästi asetuksen mukai-
selle virtatasolle.

2. Päästäessäsi poltinkytkimen ylös hitsausvirta alkaa laskea tasaisesti, ja virta kat-
keaa laskuajan kuluttua. Hitsausvirran loputtua alkaa jälkikaasuaika.

3. Heftausautomatiikka 2T-toiminnolla:
Jos heftausaika oli alle 3 s, ei laskuvirta-aikaa tule.
Aloita laitteen kokeilukäyttö tällä kytkimen käyttötavalla sekaannusten välttämiseksi. 
Käy läpi paneelin kaikki toiminnot ja säädöt.

Nelitoiminen:
1. Paina poltinkytkin alas, suojakaasu alkaa virrata.
2. Päästä kytkin ylös, hitsaus käynnistyy kuten edellä.
3. Paina kytkin uudelleen alas, hitsaus jatkuu edelleen.
4. Päästä kytkin ylös, hitsaus loppuu kuten edellä.

Tahattoman käynnistyksen esto

Kipinäsytytyksellä:

Jos valokaari ei syty, esim. poltinta ei ole suunnattu työkappaleeseen, sytytyskipinä sammuu 1 s 
kuluessa poltinkytkimen painamisesta.
Jos elektrodi on kiinni työkappaleessa kytkintä painettaessa, katkeaa hitsausvirta, eikä sytytyski-
pinää tule.

Kontaktisytytyksellä:

Jos elektrodi on kiinni työkappaleessa kytkintä painettaessa, eikä elektrodia nosteta irti työkappa-
leesta, hitsausvirta katkeaa 1 s kuluttua.

3.1.4. Säätimen toiminta
+ ja - -näppäimillä säädetään parametria (aikaa tai virtaa) suuremmaksi tai 
pienemmäksi.
Nuolinäppäimillä valitaan säädettävä toiminta: hitsausvirta, virran laskuaika 
tai jälkikaasuaika.
Säätönopeus kasvaa säädön aikana.
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3.1.7. Virran laskuajan näyttö

Säätöalue on 0…30 s.

3.1.8. Jälkikaasuajan näyttö

Säätöalue 0…99 s.

3.1.9. Hitsausvirran näyttö
Tyhjäkäynnissä mittari näyttää hitsausvirran ohjearvoa ja hitsattaessa 
oloarvoa.

3.1.5. Hitsausvirran rinnakkaissäädin

Säätö kohdistuu vain hitsausvirtaan jolloin arvon muuttaminen on nopeata missä toimintatilassa 
hyvänsä. Säädin toimii rinnakkain paneelin oikeassa alakulmassa olevien painikkeiden S29 
kanssa, jos niistä säädetään hitsausvirtaa. Rinnakkaissäädin ei säädä aikoja eikä prosentteja.

3.1.6. Etukaasuajan näyttö ja virran nousuajan näyttö

   Säätöalueet ovat 0...9 s.

3.1.10. Hitsausvirran lähi- ja kaukosäätö

3.1.11. TIG-hitsauksen säädöt

Lähtötilanne: Poltin on kytketty, mutta starttikyt-
kintä ei paineta.
1  Valitse TIG-hitsaus.
2  Valitse kipinäsytytys.
3 Valitse 2T-asento.
4  Paina jompaakumpaa nuolinäppäintä, kunnes 

valo H23 syttyy.
5  Paina + tai - -painiketta ja säädä haluamasi 

virta-arvo näyttöön P23.
 Kokeile virran sopivuutta hitsaamalla ja säädä 

tarvittaessa uudelleen.
6  Paina nuolinäppäintä kerran oikealle, kunnes 

lamppu H24 syttyy. Säädä laskuaika sopi-
vaksi, sekunnit näkyvät näytössä P24.

Lähisäätö suoritetaan +/- -näppäimistä.
Kaukosäädin R10 saadaan toimintaan painamalla kaukosäädön valintanäp-
päintä.

7  Paina uudelleen nuolinäppäintä ja H25 syttyy. Säädä jälkikaasuaika sopivaksi, sekunnit 
näkyvät näytössä P25.

8 Paina edelleen nuolinäppäintä ja säädä etukaasuaika ja nousuaika vastaavasti (H21 ja H 22).
Laskuajan keskeytys polttimen 2T-toiminnalla tapahtuu painamalla kytkin pohjaan, jolloin virta 
alkaa nousta ohjearvoon asti samalla nopeudella kuin se oli laskenut.
4T-toiminnalla virran lasku pysähtyy, kun painaa polttimen kytkimen pohjaan ja jatkaa laskua, 
kun päästää kytkimen. Vuorottainen nousu ja lasku saadaan lyhyillä painalluksilla.
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3.1.12. Puikkohitsauksen säädöt

1  Valitse puikkohitsaus.
2  Säädä +/- -painikkeista haluamasi virta.
Ohjearvo näkyy näytössä P23 tyhjäkäynnillä. Hitsattaessa näytössä näkyy hitsausvirta.
Kaukosäädön valon H26 palaessa voit säätää hitsausvirtaa kaukosäätimestä R10.
Muista vaihtaa hitsausvirran polariteetti muuttamalla kaapeleiden kytkentä sivujen 4 tai 5 
kuvien mukaiseksi.

3.2. TX- OHJAUSPANEELI 6271266

Lue seuraavat kohdat TL-paneelin käyttöohjeesta:
Puikko/TIG -hitsauksen valinta (S21)
TIG-sytytysmenetelmän valinta (S22)
Poltinkytkimen käyttötavan valinta (S23)
Säätimen toiminta (S27), (S28)
Jälkikaasuajan näyttö (P25)
Hitsausvirran lähi- ja kaukosäätö (H26)
Hitsausvirran näyttö (P23)
Puikkohitsauksen säädöt
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TX-paneelissa on lisäksi seuraavat toiminnot ja säädöt:

DEMO: Opetus ja säätötila
Jatkuvan hitsauksen säädöt
Pulssitig -hitsauksen säädöt
Sulapistehitsauksen säädöt
Minilog- toiminta ja aloitusvirran säätö
Lopetuksen keskeytys
Selectotigin ohjelmatallennus

3.2.1. Aikojen ja prosenttien säätöalueet

Etukaasuaika  0 ... 9 s
Nousuvirta-aika  0 ... 9 s
Aloitusvirta  30 ... 150 %
Minilog-perusvirta  10 ... 90 %
Pulssisuhde  10 ... 80 %
Jaksopituus  0,002 ... 4 s (max. 500 Hz)
Pulssin taukovirta  10 ... 80 %
Pistehitsausaika  0 ... 9 s
Laskuvirta-aika  0 ... 30 s
Jälkikaasuaika  0 ... 99 s
Minilog-painallus: lyhyt alle 0,7 s
 pitkä yli 0,7 s
Taulukon %-arvot lasketaan säätöarvosta.

3.2.2. DEMO: Opetus- ja säätötila

Demo-tilassa sytytyskipinän ja kaasun tulo on estetty. Kaikki muut ohjaukset toi-
mivat kuten hitsauksen aikana. Virtojen, aikojen ja prosenttien perussäädöt voidaan 
suorittaa tässä tilassa turvallisesti ja siirtyä tämän jälkeen hitsaukseen joko kipinä- 
tai kontaktisytytyksellä.
Käytä nuolinäppäimiä siirtyessäsi säätämään eri toimintoja. Valitulla hitsaustavalla 
käytössä olevia säätöjä pääsee tekemään. Merkkivalo osoittaa, missä toimintakaa-
vion vaiheessa kulloinkin ollaan ja mitä parametriä voi säätää.
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3.2.3. Jatkuvan hitsauksen säädöt

1  Valitse TIG-hitsaus, Demo, 2T-toiminto ja jatkuva hitsaus S24.
2  Säädä hitsausvirta rinnakkaissäätimillä S29, tai siirry hitsausvirran säätöön nuolipainik-

keilla S27 ja säädä virta +/- -painikkeilla S28. Lukema tulee näyttöön P23.
3  Siirry nuolipainikkeilla S27 etukaasukohtaan H21. Säädä etukaasuaika P21 +/- -painikkeilla 

S28.
4  Siirry virran nousukohtaan H22. Säädä nousuaika P22 +/- -painikkeilla.
5  Siirry virran laskukohtaan H24. Säädä laskuaika P24 +/- -painikkeilla.
6  Siirry jälkikaasukohtaan H25. Säädä jälkikaasuaika P25 +/- -painikkeilla.
Painamalla polttimen kytkintä voit käydä läpi koko toimintajakson ja siirtyä tämän jälkeen 
hitsaukseen valitsemalla sytytystavan. Voit käyttää polttimen kytkimen toimintatapoina myös 4T 
ja MINILOG -toimintoja.
Huomioi virran säädön mukana muuttuvat nousu- ja laskuajat ja säädä tarvittaessa.
Jos valokaari ei syty 1 s kuluessa aloituksesta, siirtyy laite automaattisesti loppuun ilman ajas-
tuksia.
Nousu- ja laskuaikojen arvot muuttuvat automaattisesti hitsausvirran ohjearvojen muuttuessa. 
Automatiikka poistaa useissa hitsaustapauksissa aikojen muutostarpeen, kun virtaa muutetaan.

3.2.4. Pulssitig-hitsauksen säädöt

1  Valitse TIG-hitsaus, Demo, 2T-toiminto ja pulssihitsaus S24.
2  Säädä hitsausparametrit kuten edellä kohdassa: ”Jatkuvan hitsauksen säädöt”.
Laitteen automatiikka asettaa pulssiparametrit automaattisesti muistissa olevien lähtöarvojen 
mukaisesti. Laitteen automatiikka laskee uuden keskiarvon virralle, kun pulssiarvoja muutetaan. 
Automatiikka auttaa siten, ettei pulssin muita parametrejä tarvitse aina säätää uudelleen, kun 
pulssivirtaa tai keskiarvovirtaa muutetaan.
3  Säädä pulssiarvoja vuorotellen siirtymällä nuolipainikkeilla S27 kuhunkin säätökohtaan: 

pulssivirta H31, pulssisuhde H32, jakson aika H33 ja taukovirta H34.
 Säätöarvot näkyvät näytössä P31.
Vaikka pikapulssin jakson ajoilla 2, 4, 8 ja 16 ms ei erillisiä pulsseja kykene erottamaan valo-
kaaresta, toimivat säädöt normaalisti. Sovellutuksena voidaan pitää ohuiden materiaalien hitsa-
usta, joissa valokaaren kohdistuminen kapealle alueelle on tärkeää, tai jos hidas kuljetusnopeus 
on välttämätöntä.
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3.2.5. Sulapistehitsauksen säädöt
1  Valitse TIG-hitsaus, Demo, 2T-toiminto ja sulapistehitsaus S24.
2 Säädä hitsausparametrit kuten edellä kohdassa: ”Jatkuvan hitsauksen säädöt”.
3  Siirry nuolipainikkeilla S27 pistehitsauskohtaan H35. Säädä pistehitsausaika P31 +/- -pai-

nikkeilla S28.
Pistehitsaus toimii myös 4T-asennossa, jolloin polttimen kytkintä ei tarvitse painaa kuin aloituk-
sessa.

3.2.6. MINILOG-toiminta ja aloitusvirran säätö

Minilogin toiminta perustuu polttimen kytkimen kahteen eripituiseen, lyhyeen ja pitkään (yli 0,7 s) 
painallukseen.
Pitkällä painalluksella saadaan aluksi kaasu virtaamaan. Kun kytkin päästetään, siirrytään etukaa-
suajan ja nousuvirran kautta aloitusvirralle, jolloin lamput H41 ja/tai H42 syttyvät.
Jos aloitusvirta on säädetty erisuuruiseksi kuin hitsausvirta, päästään hitsausvirralle lyhyellä pai-
nalluksella.
Jos aloitusvirta on sama kuin hitsausvirta siirrytään suoraan hitsausvirralle ilman eri painallusta.
Tämän jälkeen lyhyillä painalluksilla vuorotellaan hitsausvirta- ja perusvirtatasoja.
1  Valitse TIG-hitsaus, Demo, MINILOG-toiminto S23 ja jatkuva tai pulssihitsaus.
2  Säädä hitsausparametrit kuten edellä kohdassa :”Jatkuvan hitsauksen säädöt”.
3  Voit säätää aloitusvirran arvoa +/- -painikkeilla S28 joko pienemmäksi tai suuremmaksi 

näytön P41 avulla.
 Aloitusvirran säätöalue on 30…150 % hitsausvirran arvosta.
 Ylemmän merkkivalon H41 palaessa näytössä on 100 % ylittävä lukema.
 Alemman merkkivalon H42 palaessa näytössä on alle100 % lukema.
4  Säädä perusvirtataso H43 +/- -painikkeilla. Lukema tulee näyttöön P42.
5  Lopeta hitsaus pitkällä painalluksella, jolloin päästettäessä kytkin siirrytään laskuvirralle ja 

jälkikaasuajalle. Lopetuksen voi aloittaa mistä toimintajakson kohdasta hyvänsä.

3.2.7. Lopetuksen keskeytys
2T-asennossa hitsausvirta alkaa laskea, kun poltinkytkin päästetään. Jos poltinkytkin 
painetaan uudelleen, alkaa hitsausvirta nousta (maksimissaan ohjearvoon asti) samalla 
nopeudella kuin se laski. Toiminnalla voidaan lopetusta hallita puuttumatta laskuajan 
säätöön.
4T- ja MINILOG -asennossa vastaava toiminta saadaan polttimen kytkimen lyhyellä 
painalluksella. Virran lasku voidaan myös pysäyttää senhetkiseen arvoonsa pitämällä 
kytkin pohjassa. Kun kytkin päästetään, jatkuu virran lasku kunnes laskuaika on 
lopussa.
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3.2.8. Selectotigin ohjelmatallennus
Laitteessa on vakiona 20 kanavaa. Kaikille kanaville on tallennettu lähtöarvot, joita 
voit muuttaa ja tallentaa muutettuna.
Numerokanavat ovat kanavanumerot 0…9 ilman pistettä.
Pistekanavat ovat kanavanumerot 0. … 9. pisteellisenä.
Numero- ja pistekanavat alueella 0…4 ovat välittömästi käytettävissä, alueelle 5…9 
pääsee pitkällä CH-näppäimen S51 painalluksella.

Pistekanavat on tarkoitettu tallentamaan hitsausarvoja, jotka halutaan pitää pysyvämmin muis-
tissa.
Pistekanavan arvot voidaan tallentaa vain S22 DEMO-tilassa.
Hitsaus tapahtuu aina numerokanavalla, jolle siirrytään automaattisesti vastaavalta pistekana-
valta tai CH-painikkeella.
Pistekanavan arvot kopioituvat vain vastaavalle numerokanavalle ja tuhoavat siellä olevat entiset 
arvot, kun aloitat hitsauksen tältä pistekanavalta.

3.2.9. Numerokanavien ohjelmointi

Numerokanavalla on aina viimeksi hitsatut arvot. Tallennus tapahtuu hitsattaessa automaattisesti 
aina jälkikaasuajan alkaessa normaalin lopetuksen jälkeen.
Lähtöarvot eivät katoa, vaikka peruutat laatimasi hitsausohjelman jäljempänä mainitulla tavalla.

3.2.10. Pistekanavien ohjelmointi
1  Valitse pistekanava (numero ja piste) tai numerokanava CH-painikkeella.
2  Pistekanavalla: Tee haluamasi säädöt ja valinnat S22 DEMO-asennossa. Kipinä- tai kontak-

tisytytysasennossa ei tallennusta voi suorittaa. 
 Numerokanavalla: Jos haluat tallentaa käyttämäsi hitsausarvot pysyvästi, voit siirtyä 

DEMO-tilaan ja tallentaa arvot kuten kohdassa 3, jolloin arvot tallentuvat vastaavalle 
pistekanavalle.

3  Käynnistä ohjelma polttimen kytkimellä hitsausvirralle ja paina CH-painiketta, jolloin CH-
näyttöön ilmestyy P-kirjain.

4  Siirry lopetukselle polttimen kytkimestä ja odota, kunnes jälkikaasuaika alkaa. Ohjelmasi 
on tallentunut muistiin pistekanavalle, kun jälkikaasuajan näyttöön P25 ilmestyy kahden 
sekunnin ajaksi kaksi vaakaviivaa - -.

Viimeksi näytössä näkyvät ja hitsatut tai tallennetut parametrit säilyvät, vaikka laitteistosta 
katkaistaan sähkö.
Kytkettäessä sähkö takaisin laite palaa takaisin sille kanavalle, jolla viimeksi oltiin.
Kaikilla kanavilla on lähtöarvot, jotka eivät katoa muistista vaikka kanaville tallennetaan mitä 
hyvänsä. Kanavan ohjelman voit peruuttaa muistista seuraavasti:
Valitse kanavan numero näyttöön CH.
Paina yhtäaikaa molempia nuolipainikkeita. Paneelin kaikki valot syttyvät samanaikaisesti ja 
ohjelma on peruttu ja kanavalle on palautettu alkuperäiset lähtöarvot.

4. PANEELIEN NÄYTTÖJEN TARKKUUDET
Digitaalimittareiden tarkkuus on TL- ja TX- paneeleissa seuraava: Virran oloarvon tarkkuus 
todelliseen arvoon nähden on ±2,5 %, ±2 A.
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5. KAUKOSÄÄTIMET

R10

R20

R10F

Jalkapoljinsäädin TIG-hitsaukseen
-  START-toiminto
-  Hitsausvirran säätö polkimen liikkeellä
-  Hitsausvirta-alueen rajaus min. - ja max. -potentiometreillä (muistiasteikot 1 … 10)

6. HUOLTO
Koneen käyttöaste ja erikoisesti ympäristöolosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti huollon tarpee-
seen. Asianmukainen käyttö ja ennakoiva huolto takaavat laitteelle mahdollisimman häiriöttö-
män käytön ilman ennalta-arvaamattomia käyttökeskeytyksiä.

6.1. HITSAUSPOLTIN 

Korkeista lämpötiloista ja kulumisesta johtuen TIG-polttimen hitsauspää vaatii eniten huoltoa, 
mutta myös muiden osien kunto on syytä tarkistaa säännöllisesti.

Hitsauspää

Tarkista, että…
- Hitsauspään kaikki eristeet ovat ehjiä ja paikoillaan.
- Kaasusuutin on ehjä ja työhön sopiva.
- Suojakaasun virtaus on esteetöntä ja tasaista.
- Elektrodi on ehjä. Käytä hitsaustapaukseen sopivaa elektrodikokoa ja kärjen teroituskulmaa. 

Suorita teroitushiominen elektrodin pituussuuntaan.
- Elektrodin kiinnitysosat ovat ehjät ja elektrodi kiinnittyy tiukasti paikalleen.

Hitsausvirran säätö min … max.

Ei toimintaa

Hitsausvirran säätö min … max.
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Poltinkaapeli

Tarkista, että…
- Kädensijan ja poltinkaapelin eristeet ovat ehjiä
- Poltinkaapelissa ei ole jyrkkiä taitoksia
Vaihda vioittuneet osat heti uusiin!
Noudata kaikissa huolto- ja korjaustoimenpiteissä poltinvalmistajan antamia ohjeita.

6.2. KAAPELIT

Tarkasta hitsaus- ja liitäntäkaapeleiden kunto päivittäin. Älä käytä vioittuneita kaapeleita!
Varmista myös käyttämiesi verkkoliitäntäjatkojohtojen kunto ja määräystenmukaisuus!
Verkkoliitäntäkaapeleiden korjaukset ja asennukset saa suorittaa vain asianomaiseen työhön 
oikeutettu sähköliike tai -asentaja.

7. TOIMINTAHÄIRIÖT

Tavallisimmat toimintahäiriöt:

Valokaari ei syty:
- Kaapeli irti tai huono liitos.
- Polttimen elektrodi on hapettunut voimakkaasti (harmaantunut).
- Teroita uudelleen pituussuuntaan. Tarkista, että jälkikaasuaika on riittävän pitkä. Tarkista 

syttyvyys käyttämällä etukaasua esim. polttimen 4T -toiminnan avulla.
- Suojakaasussa on epäpuhtauksia (kosteutta, ilmaa).
- Polttimen suojaletku on rikki ja sytytyskipinä ”karkaa” muualta kuin polttimen elektrodista.
- Poltin tai jatkokaapeli on märkä.
- Kosteuden tai lian aiheuttamia vuotoja Protig 410 laitteen liittimissä tai kaapeleissa.
- Pienillä virroilla liian suuri tai tylppä elektrodi.
- Jos toimintahäiriön yhteydessä virtanäyttöön tulee jatkuvasti vikakoodi muotoa E + 

numero, ota yhteyttä KEMPPI-huoltoon ja ilmoita myös em. vikakoodi.

8. TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitetta kotitalousjätteen mukana!
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja siihen liittyvien 
kansallisten lakien mukaisesti käytöstä poistettu sähkö- ja elektroniikkalaite on kerättävä 
erikseen ja palautettava hyväksyttyyn jätteen käsittelypaikkaan. Laitteen omistaja 
on velvoitettu toimittamaan käytöstä poistettu laite viranomaisen tai edustajamme 
osoittamaan alueelliseen keräyspisteeseen.
Noudattamalla tätä EU-direktiiviä edistät ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyvien 
asioiden hoitoa!
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9. TILAUSNUMEROT
Protig 410   6271261
Kemppi Pro Evolution 3200  6131320
Kemppi Pro Evolution 4200  6131420
Kemppi Pro Evolution 5200  6131520
R10   6185409
R20   6185419
R10F   6185406
Kaukosäätöjatkokaapeli  10 m 6185481
Käynnistysjatkokaapeli  10 m 6185482
Paluuvirtakaapeli  5 m - 50 mm2 6184511
Puikkohitsauskaapeli  5 m - 50 mm2 6184501
TTK-hitsauspoltin:

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

Protig 410

Käyttöjännite (turvajännite)  50 VDC
Liitäntäteho  50 W
Kuormitettavuus 60 % ED 400 A 
 100 % ED 310 A
Kaasuletkun painekesto  600 kPa maks.
Kaasuletkun liitäntä  Pikaliitin
Hitsauskaapeliliittimet  DIX 70
Poltinliitin (adapteri)  Monitoimi
Toimintalämpötila-alue  -20...+40 °C
Varastointilämpötila-alue  -40...+60 °C
Lämpöluokka  B (130 °C)
Kotelointiluokka¹)  IP 34
Äärimitat pituus 615 mm 
 leveys 260 mm 
 korkeus 400 mm
Paino  17 kg

Laite täyttää CE-merkkivaatimukset.
1) IP 34 tarkoittaa sitä, että laite on suojattu joka suunnasta tulevaa suoraa tai roiskuvaa 
 vettä vastaan. 

Ohjauspaneelit

Protig 410 paneeleiden TL ja TX päätoiminnot ovat seuraavassa taulukossa.
 TL 6271265 TX 6271266
Kipinäsytytys on on
Kontaktisytytys on on
2T/4T-poltintoiminta on on
Sulapisteajastin -- on
Pulssitus -- on
Minilog-toiminta -- on
Virran nousuajastin on on
Virran laskuajastin on on
Selectotig-muistikanavat -- on
Virtanäyttö (digitaalinen) on on



PROTIG 410 / 0537 – 23© KEMPPI OY

11. TAKUUEHDOT
Kemppi Oy myöntää valmistamilleen ja myymilleen koneille ja laitteille takuun valmistus- ja 
raaka-ainevirheiden osalta. Takuukorjauksen saa suorittaa vain valtuutettu Kemppi-huoltokorjaamo. 
Pakkauksen, rahdin ja vakuutuksen maksaa tilaaja.
Takuu astuu voimaan ostopäivänä. Takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido 
takuunantajaa.

Takuun rajoitukset
Takuun perusteella ei korvata vikoja, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttöohjeiden 
vastaisesta käytöstä, ylikuormituksesta, huolimattomuudesta, huolto-ohjeiden laiminlyönnistä, 
väärästä verkkojännitteestä tai kaasunpaineesta, sähköverkon häiriöistä tai vioista, kuljetus- tai 
varastointivaurioista, tulipalosta tai luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista. Takuu ei korvaa 
takuukorjaukseen liittyviä välillisiä tai välittömiä matkakustannuksia (päivärahat, yöpymiskulut, 
rahdit yms.)
Takuun piiriin eivät kuulu hitsauspolttimet ja niiden kulutusosat, eikä langansyöttölaitteissa syöt- 
töpyörät ja langanohjaimet.
Takuun perusteella ei korvata viallisen tuotteen aiheuttamia välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
Takuu raukeaa, jos laitteeseen tehdään muutoksia, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä tai 
korjauksissa käytetään muita kuin alkuperäisvaraosia.
Takuu raukeaa, jos korjauksia tekee joku muu kuin Kempin valtuuttama huoltokorjaamo.

Takuukorjaukseen ryhtyminen
Takuuvioista on ilmoitettava takuuajan kuluessa viipymättä Kempille tai Kempin valtuuttamalle 
huoltokorjaamolle. 
Ennen takuukorjaukseen ryhtymistä on asiakkaan esitettävä takuutodistus tai muuten kirjallisesti 
osoitettava takuun voimassaolo. Siitä tulee ilmetä ostopäivä ja korjattavan laitteen valmistusnumero. 
Takuun perusteella vaihdetut osat jäävät Kempin omaisuudeksi ja ne on palautettava Kempille 
niin pyydettäessä.
Takuukorjauksen jälkeen korjatun tai vaihdetun koneen tai laitteen takuu jatkuu alkuperäisen 
takuuajan loppuun.


