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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 persons-
kador:       

Läs bruksanvisningens säkerhetsinstruktioner och följ dessa.

1.2. PRODUKTBESKRIVNING

Protig 410 är en TIG-enhet för professionellt bruk. Funktionerna styrs med mikroprocessorer 
och tändgnistan genereras av tyristorer.
Denna bruksanvisning behandlar Protig 410 tändenhet, installation och idrifttagande av TIG-
systemet samt panelernas funktioner. Bruksanvisningen beskriver också montering av 
MIG-/TIG-/MMA-systemet, kablar och huvudfunktioner vid idrifttagandet.

1.2.1. Manöverorgan och anslutningar

X11 Svetsströmanslutningar Inmatning
X12 Svetsströmanslutningar Inmatning
X13 Återledaranslutningar
X14 Anslutning för TIG-brännare
X15 Anslutning av manöverkabel Pro-strömkälla
X16 Anslutning av manöverkabel Procool
X17 Anslutning av manöverkabel Fjärreglage
X18 Startanslutning Fjärreglage

Startanslutning 
för brännare

Luftkyld brännare 

Brytaren: luft-/
vattenkyld brännare 

Vattenkyld brännare

Anslutning för kylvätska, brännare

Skyddgas

Kylvätska
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Pro Strömkälla
1d Manöverkabel
8 Skyddsgasslang Snabbkoppling - 0
9 Anslutningskabel
16d Skarvkabel för fjärreglage
20 Återledare
21 Svetsledare
23b TIG-brännare luftkyld

  Fjärreglare
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1.2.2. Extra utrustning och kablar

23c TIG-skarvkabel luftkyld

Pro Strömkälla
Procool 10
Procool 30 Vattenkylenhet med circulationssystem
1d Manöverkabel
5 Kylvattenslang 
 R3/8 - Snabbkoppling
8 Skyddsgasslang 
 Snabbkoppling - 0
9 Anslutningskabel

16d Skarvkabel för fjärreglage
20 Återledare
21 Svetsledare
23b TIG-brännare vattenkyld
23b TIG-skarvkabel vattenkyld

  Fjärreglare
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Pro 3200, 4200, 5200 
 Strömkälla
Procool 10, 30 
 Vattenkylenhet med cirkulationssystem
Promig 501, 511, 530 
 MIG/MAG-trådmatarverk

1d Manöverkabel
5 Kylvattenslang R3/8 - Snabbkoppling
5b Kylvattenslang Snabbkoppling - Snabbkoppling
5c Kylvattenslang Återkopplingsslang
8 Skyddsgasslang Snabbkoppling - 0
9a Svetsströmkabel
16d Skarvkabel för fjärreglage
17d Startförlängningskabel
20 Återledare
21 Svetsledare
22b MIG-brenner vattenkyld
23b TIG-brännare vattenkyld
23d TIG-skarvkabel vattenkyld

Fjärreglare
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1.3. DRIFTSÄKERHET

Läs noga igenom och följ säkerhetsföreskrifterna.

Ljusbågen och hett sprut

Ljusbågen skadar oskyddade ögon. Iakttag också försiktighet med reflekterande ljus från ljusbå-
gen. 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 strömkäl-
lan 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.

2. MASKINEN TAS I DRIFT
2.1. MONTERING AV TIG/MMA-SVETSSYSTEMET

Montera systemet enligt nedan och följ anvisningarna som finns i förpackningarna.

 
2.1.1. Idrifttagande av strömkällan

Elinstallationer får utföras endast av auktoriserad elektriker. 

Läs paragrafen ”idrifttagning” i bruksanvisning nr. 1913130 för Pro-strömkällan och följ densamma.

2.1.2. Montering av transportvagn och av Pro-strömkälla till 
 transportvagn
P20  6185261   luftkylt TIG-system 
P30W  6185262   vattenkylt TIG-system 
P40, P40L 6185264, 6185264L luftkylt TIG-system 
Av säkerhetsskäl är det förbjudet att lyfta vagnen tillsammans med gasflaskan!

2.1.3. Montering av Protig 410-enheten på strömkällan
 (bild på sida 4)

Lås Protig-enheten ordentligt på strömkällan enligt bild. En lös enhet kan förorsaka 
fara.
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2.1.4. Montering av panel för Protig 410

TL 6271265 
TX 6271266

2.1.5. Anslutning av kablar

Enligt bifogade bilder:
Luftkylt system, se bild på sidan 4. 
Vätskekylt system, se bild på sidan 5.
Vid anslutning av kablar, notera att den vanligaste polariteten vid TIG-svetsning är ” - ” för 
brännare och ” + ” för återledare. Vid MMA-svetsning är polariteten som regel den motsatta 
(”+” för elektrodhållare). Följ anvisningarna på sidorna 4 och 5 när du byter svetsmetod.

2.1.6.  Anslutning av brännare och skarvkabel

Anslutning av Protig 410-enheten beskrivs på sidan 4 (luftkyld brännare) och på sidan 5 (vatten-
kyld brännare). 
Drag åt brännaranslutningen ordentligt för att undvika överhettning, kontaktströmningar och 
mekaniska skador.

Kontrollera vid anslutning av vatten- och gasslangar att där inte finns smuts, metall-
spån eller annat skräp. Skräp kan förorsaka blockering av vattencirkulationen, genom-
brännande av brännaren, eller stopp eller bristning av pumpen (Procool 10, 30).

Anslut vattenslangar för brännare och mellanledare enligt bild på sidan 5. (dessa fästs vid rör-
chassit). Fäst vattenslangar (brännare - mellanledare - Procool) så att kablar med röd kod alltid 
ansluts till motsvarande röda anslutningar och de med blå kod ansluts till blåa anslutningar.

Om anslutningarna korsar varandra cirkulerar kylvätskan i fel riktning i brän-
naren och brännarhandtaget kan bli för varmt.

2.1.7. Användning som terminalanläggning

För strömkällan och Protig 410 kan mellanledare på 10 m användas som är inom den gemen-
samma skyddsmanteln. 
På sidan 4 kan man se följande mekaniska funktioner beträffande användning av enheten.

2.1.8. Montering och inställning av MIG/TIG/MMA-systemet

Anslutning av kablar i inläggningen kan man se på sidan 6 (vattenkyld).
Cirkulationen för vatttenkylda brännare är seriekopplad. Läs noga varningarna i punkt 6.
Kom ihåg att koppla om polariteten enligt punkt 5 när du går över från MMA-svetsning till 
TIG-svetsning.
Systemet väjer automatiskt MIG-metoden och MIG-inställningar när du trycker på MIG-bren-
nerens brytare och TIG-metoden när du trycker på TIG-brännarens brytare.
Fjärreglering vid MIG- eller TIG-svetsning görs från fjärreglage som är anslutna till respektive 
Promig 501/511/530- och Protig 410-enheter.
MMA-svetsning kan väljas från någon av panelerna, när fjärregleringen för MMA-svetsning 
görs från det fjärreglage som är kopplat till anläggningen.

Vid svetsning och på tomgång MMA-svetsning är också andra svetsdon belastade 
med spänning beroende pä polaritet. 
Se till att svetsdon inte förorsakar kortslutningar.
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2.1.9.  Fjärreglage

Anslut fjärreglaget enligt bilderna på sid. 4 och 5. På sidan 19 ges mer information om fjärregla-
gefunktion.

2.2. IDRIFTTAGANDE AV TIG/MMA-SYSTEM

Fäst återledarklämman ordentligt och helst direkt på svetsobjektet. Kontaktytan ska alltid vara 
så stor som möjligt.
Rengör kontaktytan från färg och rost!
Använd kablar på 50 mm2 till ditt TIG/MMA-system. Tunnare tvärsnittsytor kan förorsaka 
överhettning av anslutningar och isoleringar.
Försäkra dig om att din svetsbrännare är konstruerad för den max. svetsström du behöver! 
Använd aldrig en defekt brännare!

2.2.1. Val av elektrod och gasflöde

Som TIG-skyddsgas används argon. Svetsströmmens storlek avgör vilken elektrostorlek och 
gasflödeshastighet som ska användas. Nedanstående tabell är riktgivande.

Svettström Elektrod Gasspridare  Gasflödeshastighet
  
  
 A ø mm nummer 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.  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-åter-
försäljare för val av gas och annan utrustning.

2.3.1. Installation av gasflaska

Fäst gasflaskan alltid stabilt till vertikal ställning på väggställningen som tillver-
kats speciellt för den. Stäng flaskventilen alltid efter svetsstoppet.
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E

B

D

C
A

F

G

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

2.4. HUVUDBRYTARE I/O

När du vrider Pro-strömkällans brytare till I-läge, tänds signallampan bredvid den och utrustnin-
gen är klar för svetsning. Anläggningen startar med den svetsmetod som användes innan bryta-
ren vreds till 0-läge.

Starta och stäng alltid av maskinen från huvudbrytaren. Använd inte stickprop-
pen som brytare.

2.5. VATTENKYLENHETENS (PROCOOL 10, 30) FUNKTION

Pumpen startar när svetsning påbörjas. Efter avslutad svetsning går pumpen i ca. 5 min och 
kyler vätskan till omgivningstemperatur. Syftet med funktionen är att förlänga pumpens 
serviceintervall.
Läs i bruksanvisningen för Procool 10 / 30-kylenhet om felsituationer i vattenkylsystemet och 
om skydd mot skador.
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H26 P23 P24 P25

S21 S23S22 S27

S28

H21

H22 H25

H24
P21

P22

3. PANELER

3.1. FUNKTIONSPANEL TL 6271265

Val av MMA-/TIG-svetsning (S21)
Val av TIG-tändmetod (S22)
Val av funktionsmetod för brännarbrytare (S23)
Val av inställbar parameter (S27)
”+/-” inställning av av vald parameter (S28)

LED-lampan indikerar val och funktioner som är i drift.

3.1.1. Val av MMA-/TIG-svetsning

Kom ihåg att skifta polaritet när du byter från en metod till en annan:
Vid TIG-svetsning är det i allmänhet i brännare ”-”, vid MMA-svetsning är det i 
allmänhet i eletrodhållare ”+”. Se kopplingen på sidan 4 eller 5.

3.1.2. Val av TIG-tändmetod

Kontakttändning:

Gnistbildningen är blockerad och ljusbågen tänds enligt följande:
1. Vidrör arbetsstycket med elektroden
2. Starta strömkällan med brännarens brytare.
3. Lyft eletroden från arbetsstycket när ljusbågen tänds. 
 Om ljusbågen inte tänds inom 1 sekund bör du upprepa tändningen.
Vi avråder från skraptändning.

Inställning av tändgnista

Gnistan kan förorsaka störningar i elektronikanläggningar i närheten, som inte är skyddade 
enligt gällande standarder. Kontakttändning rekommenderas om störningar uppkommer. För att 

Visning av förgastid (P21)

Visning av strömmens upptoningstid (up-slope) (P22)
Visning av svetsström (P23)
Visning av strömmens downslopetid (P24)
Visning av gasefterströmningstid (P25)



12 – PROTIG 410 / 0537 © KEMPPI OY

minska gnistspänningen vid besvärliga störningar, kontakta en auktoriserad Kemppi service-
verkstad.

HF-tändning:
Ljusbågen tänds med en HF-gnista utan kontakt med arbetsstycket. Gnistutvecklingen 
startas med brännarbrytaren. Gnistan slår från elektroden till arbetsstycket och ljusbå-
gen tänds. Svetsströmmen går omedelbart till ställvärde. Tändningen påverkas av avs-
tåndet mellan elektrodspetsen och grundmaterialet, samt av gasflödet och strömmens 
väg genom återledarklämman. Försök på nytt om inte ljusbågen tänds inom 1 sekund.

Se till att elektrodspetsen inte kommer i kontakt med huden, kläderna eller ömtå-
liga komponenter, såsom paneler, anslutningar eller omkopplare.

3.1.3. Val av funktionsmetod för brännarbrytaren

2-taktsfunktion:
Skyddsgasen börjar flöda när svetstrännarens strömbrytare trycks in. Efter en förins-
tälld gasförströmningstid startar svetsningen och strömmen stiger till svetsnivå inom 
upslopeintervallen. 
När man släpper brytaren går strömmen till downslope och därefter till gasefterström-
ning. När svetsströmmen har slutat att flyta börjar gasefterströmningstiden.

4-taktsfunktion:
Gasen börjar flöda när svetsbrännarens strömbrytare trycks in. Släpp brytaren. En 
tändgnista tänder ljusbågen och strömmen stiger till svetsnivå inom upslopetiden. 
Tryck in brytaren. Svetsningen fortsätter. Släpp brytaren och strömmen börjar sjunka 
och efter den valda downslopetiden bryts ljusbågen. Härefter flödar skyddsgasen 
enligt inställd tid.

Hur förhindrar man en oavsiktlig start

Vid gnisttändning:

Om inte ljusbågen tänds, man har t.ex. inte riktat brännaren mot arbetsstycket, slocknar tändnis-
tan inom 1 sekund sedan brännarens strömbrytare tryckts in.
Om eletroden är i beröring med arbetsstycket när brytaren trycks in, bryts svetsströmmen ome-
delbart, och ingen tändgnista bildas.

Vid kontakttändning:

Om elektroden är i beröring med arbetsstycket när brytaren trycks in och inte lyfts från arbets-
stycket, avbryts svetsströmmen efter 1 sekund.

3.1.4. Reglagefunktioner
Med tangenterna ”+” och ”-” inställs parametern (tid eller ström) till högre 
eller lägre värde. Inställbar funktion väljs med piltangenter: svetsström, 
downslopetid för ström eller gasefterströmningstid. Inställningshastigheten 
ökar under inställningen.
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1 2 3 4

5

3.1.5. Parallellreglering av svetsström

Regleringen gäller enbart svetsströmmen då det är snabbt att ändra värdet i vilket funktionstill-
stånd som helst. Reglaget fungerar parallellt med tangenterna S29 uppe till höger på panelen, 
om man ställer in svetsströmmen med dem. Parallellreglaget ställer inte in tid eller procent.

3.1.6. Display som visar tid för förgas och display som visar ström-
mens upptoningstid (up-slope)

   Inställningsområden är 0...9 s.

3.1.7. Display för strömmens downslope

Inställningsområdet är 0...30 s.

3.1.8. Display för eftergastiden

Inställningsområdet är 0...99 s.

3.1.9. Visning av svetsström
Vid tomgång visar mätaren börvärde för svetsström och vid svetsning 
visas ärvärde.

3.1.10. Panel- och fjärreglering av svetsström
Panelregleringen sker från tangenter ”+/-”.
Fjärreglage R10 börjar fungera när man trycker på väljaren för fjärreglering.

3.1.11. Inställningar för TIG-svetsning
Startsituation: Brännaren är tillkopplad, men man 
trycker inte på startbrytaren.
1 Välj TIG-svetsning.
2 Välj gnisttändning.
3 Välj 2-taktsfunktion.
4 Tryck på någon av piltangenterna, tills lampan 

H21 lyser.
5 Tryck på tangenten ”+” eller ”-” och ställ in det 

önskade strömvärdet till indikationen P23.
 Testa svetsströmmen genom att svetsa och ställ 

vid behov in strömmen på nytt.
6 Tryck åter på piltangenten en gång till höger, 

tills lampan H24 lyser. Ställ in down-slope till 
lämplig tid. Tiden visas i display P24.

7 Tryck igen på piltangenten och H25 lyser. Ställ in gasefterströmningstiden. Tiden visas i 
display P25.

8 Håll piltangenten nedtryckt och justera tiden för förgas och strömmens upptoningstid så att 
de överensstämmer (H21 ja H 22).

Avbrott av downslopetiden vid 2-taktsfunktion gör man genom att trycka in brytaren, när ström-
men börjar stiga till börvärde med samma hastighet, som den sjunkit med. 
Vid 4-takt avbryts downslope, när man trycker in brännarbrytaren. Downslope fortsätter när 
man släpper brytaren. Växelvis ökande och minskande ström fås med korta tryck på brytaren.
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3.1.12. Inställningar för MMA-svetsning

1 Välj MMA-svetsning
2 Ställ in önskad ström med tangenter ”+/-”.
Börvärdet visas i display P23 vid tomgång. Vid svetsning visas svetsströmmen i displayen. 
När lampa H26 för fjärreglering lyser, kan du ställa in svetsströmmen från fjärreglage R10.
Kom ihåg att skifta polariteten för svetsström genom att byta plats på kablarna enligt bilderna på 
sida 4 eller 5.

3.2. FUNKTIONSPANEL TX 6271266

Läs följande punkter i bruksanvisningen för panel TL:
Val av MMA-/TIG-svetsning (S21)
Val av TIG-tändmetod (S22)
Val av metod för användning av brännarbrytaren (S23)
Funktion av reglage (S27), (S28)
Visning av gasefterströmningstid (P25)
Panel- och fjärreglering av svetsström (H26)
Visning av svetsström (P23)
Inställningar för MMA-svetsning
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Panel TX har dessutom följande funktioner och inställningar:

DEMO: Läge för träning och inställning
Inställningar för kontinuerlig svetsning
Inställningar för pulsTIG-svetsning
Inställningar för punktsvetsning
Minilogfunktion och inställning av startström
Avbryting av avslutning
Programlagring med Selectotig

3.2.1. Inställningsområden för tid och procent

Gasförströmningstid  0 .... 9 s
Upslopetid  0 ... 9 s
Startström  30 ... 150 %
Minilog grundström  10 ... 90 %
Pulsförhållande  10 ... 80 %
Periodlängd  0,002 ... 4 s (max. 500 Hz)
Pulsens pausström  10 ... 80 %
Punktsvetstid   0 ... 9 s
Downslopetid  0 ... 30 s
Gasefterströmningstid  0 ... 99 s
Minilog-tryckning: kort mindre än 0,7 s
 lång mer än 0,7 s
Procentvärden i tabellen räknas från inställningsvärdet.

3.2.2. DEMO: Läge för träning och inställning

I Demo-läge är gnisttändning och gasflöde blockerade. Alla andra inställningar 
fungerar som vid svetsning. Grundinställningar av ström, tid och procent kan utfö-
ras i detta läge och därefter kan man övergå till svetsning antingen med gnist- eller 
kontakttändning. Använd piltangenterna för att övergå till inställning av olika funk-
tioner. Med hjälp av vald svetsmetod kan du göra tillgängliga inställningar. Lampan 
indikerar vilken funktion man reglerar för tillfället och vilken parameter som kan 
ställas in.



16 – PROTIG 410 / 0537 © KEMPPI OY

H22 H23 H24

H25

P25P24P22

H21

P21

H32 H31 H33 H34

P31H35

3.2.3. Inställningar för kontinuerlig svetsning

1 Välj TIG-svetsning, Demo, 2-taktsfunktion och kontinuerlig svetsning S24.
2 Ställ in svetsströmmen med parallellreglage S29, eller gå över till inställning av svetsström med 

piltangenter S27 och ställ in strömmen med ”+/-”-tangenter S28. Avläst värde visas i display P23.
3 Gå med piltangenter S27 till gasförströmningspunkten H21. Ställ in gasförströmningstiden P21 

med ”+/-”-tangenter S28.
4 Gå över till upslopepunkten för ström H22. Ställ in upslopetiden P22 med ”+/-”-tangenter.
5 Gå över till downslope för ström H24. Ställ in downslopetiden P24 med ”+/-”-tangenter.
6 Gå över till gasefterströmningspunkten H25. Ställ in gasefterströmningstiden P25 med ”+/-”-tan-

genter.
Genom att trycka på brännarens brytare kan du gå igenom hela funktionsperioden och sedan övergå 
till svetsning genom att välja tändmetod. Du kan även använda 4-takt och Minilog som funktioner för 
brännarbrytaren.
Iakttag upslope- och downslopetider som ändras med inställning av ström och justera dessa vid behov.
Om ljusbågen inte tänds inom 1 sekund efter start, övergår anläggningen automatiskt till avslutning 
utan tidsställningar.
Värdena för upslope- och downslopetider varierar automatiskt när börvärdena för svetsströmmen 
förändras. Automatiken eliminerar ofta behovet att ändra tiderna när man kopplar om strömmen.

3.2.4. Inställningar för pulsTIG-svetsning

1 Välj TIG-svetsning, Demo, 2-taktsfunktion och pulssvetsning S24.
2 Ställ in svetsparametrarna som tidigare i punkten: Inställningar för kontinuerlig svetsning
Pulsparametrarna ställs in automatiskt enligt minnets referensvärden. Automatiken räknar ut 
ett nytt medelvärde för strömmen, när pulsvärdena ändras. Arbetet blir lättare, eftersom man 
inte alltid måste ställa in andra parametrar igen för puls, när man ändrar puls- eller medelström-
värdet.
3 Ställ in pulsvärden växelvis genom att gå med piltangenter S27 till aktuell inställnings-

punkt: Pulsström H31, pulsförhållande H32, periodtiden H33 och pausströmmen H34. 
Inställningsvärdena visas i display P31.

Vid periodtider 2, 4, 8 och 16 ms för snabbpuls kan inte enskilda pulser urskiljas från ljusbågen, 
men inställningarna fungerar normalt. Ett användningsområde kan vara vid svetsning av tunna 
material, där ljusbågens riktning inom ett smalt område är viktig, eller om en låg stränghastighet 
är nödvändig.
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3.2.5. Inställningar för punktsvetsning
1 Välj TIG-svetsning, Demo, 2-taktsfunktion och punktsvetsning S24.
2 Ställ in svetsparametrarna som tidigare i punkten: ”Inställningar för kontinuerlig svets-

ning”.
3 Gå med piltangenter S27 till punktsvetsning H35. Ställ in punktsvetstiden P31 med ”+/-”-

tangenter S28.
Punktsvetsningen fungerar även med 4-taktsfunktion.

3.2.6. Minilog och inställningar för startström

Minilog baserar sig på två olika långa nertryckningar av brännarbrytaren, kort och lång (mer än 
0,7 s). Med ett långt tryck börjar gasen flöda. När man släpper brytaren, går strömmen genom 
gasförströmningstiden och upslopeströmmen till startström, då lamporna H41 och/eller H42 
lyser. Om startströmmen är inställd på ett annat värde än svetsströmmen, kan man övergå till 
svetsström med ett kort tryck på brytaren. Är startströmmen densamma som svetsströmmen, går 
man direkt på svetsströmmen utan att trycka på brytaren. Därefter växlar man med korta tryck 
mellan svets- och grundström.
1 Välj TIG-svetsning, Demo, Minilog S23 och kontinuerlig- eller pulssvetsning.
2 Ställ in svetsparametrarna som tidigare i punkten : ”Inställningar för kontinuerlig svets-

ning”.
3 Du kan ställa in värdet för startström med ”+/-”-tangenter S28, antingen till ett högre eller 

lägre värde, från display P41.
 Inställningsvärdet för startströmmen är 30...150 % av svetsströmmen.
 När övre signallampan H41 lyser, visar displayen ett avläst värde över 100 %.
 När nedre signallampan H42 lyser, visar displayen ett avläst värde under 100 %.
4 Ställ in grundströmmen H43 med ”+/-”-tangenter. Avläst värde visas i displayen P42.
5 Avsluta svetsningen med en lång tryckning, då brytaren frigörs går strömmen till downslope 

och gasefterströmningstid. Du kan avsluta var som helst inom perioden.

3.2.7. Avbrott för avslutning

I 2-taktsfunktion av brännaren börjar svetsströmmen sjunka, när man släpper brytaren. 
Om man trycker på brytaren igen, börjar strömmen stiga (i sitt maximum ända till bör-
värde) med samma hastighet som den sjunkit med tidigare. Med denna funktion kan 
man ändra avslutningen momentant utan att ingripa i tidsinställningen.
I 4-takts- och Minilog-funktion kan man åstadkomma motsvarande funktioner med 
ett kort tryck på brännarbrytaren. Downslope av strömmen kan man också stoppa till 
mentant värde genom att  hålla brytaren intryckt. När man släpper brytaren, fortsätter 
downslope till downslopetidens slut.
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3.2.8. Programlagring av Selectotig
Anläggningen har som standard 20 kanaler. För alla kanaler startvärden lagrats, vilka 
du kan ändra och lagra som ändrade.
Digitalkanaler är kanalnumren 0...9 utan punkt.
Punktkanaler är kanalnumren 0...9 med punkt.
Digital- och punktkanaler på området 0...4 är omedelbart tillgängliga, till område 5...9 
övergår man med en lång tryckning på CH-tangenten S51.

Punktkanaler är avsedda för lagring av svetsvärden som man vill behålla mer varaktigt i minne. 
Värden för punktkanalen kan man lagra bara i Demo-tillstånd S22.
Svetsningen sker alltid på digitalkanal på vilken man övergår automatiskt från motsvarande 
punktkanal eller med CH-tangenten.
Värden för punktkanalen kopieras endast på motsvarande digital kanal och förstör tidigare 
värden, som finns där, när du startar svetsningen från denna punktkanal.

3.2.9. Programmering av digitalkanaler

På digitalkanal finns alltid de senast svetsade värdena. Lagringen sker alltid automatiskt när 
gasefterströmningstiden börjar efter normal avslutning. Startvärdena försvinner inte även om du 
annullerar det av dig konstruerade svetsprogrammet på det sätt som beskrivs enligt följande.

3.2.10. Programmering av punktkanaler
1 Välj punktkanal (digital och punkt) eller digitalkanal med CH-tangenten.
2 På punktkanalen: Utför de av dig önskade inställningarna och valen i Demo-läge S22. I 

gnist- eller kontakttändläge kan inte lagring utföras.
 På digitalkanalen: Om du vill lagra de av dig använda svetsvärdena varaktigt, kan du 

övergå till Demo-läge och lagra värdena enligt punkt 3, där värden lagras på motsvarande 
punktkanal.

3 Starta programmet med brännarbrytaren på svetsströmmen och tryck på CH-tangenten, när 
bokstaven P visas i displayen P51.

4 Övergå till avslutning från brännarbrytare och vänta tills gasefterströmningen börjar. Ditt 
program har lagrats i minnet på punktkanalen när display P25 för gasefterströmningstiden 
visar två horisontallinjer - - i två sekunder.

De parametrar, som sist syns på displayen och är de senast svetsade eller lagrade kvarstår, även 
om man bryter elektriciteten från anläggningen. När man kopplar på elektriciteten igen, återgår 
anläggningen till den kanal där man var senast.
Alla kanaler har startvärden som inte försvinner från minnet fastän man skulle lagra på kanaler 
vilket som helst. Programmet för kanal kan tas bort från minnet enligt följande:
1. Välj digital för kanal till display CH.
2. Tryck samtidigt på båda piltangenterna. Alla lampor på panelen lyser samtidigt, programmet 

har annullerats och ursprungliga startvärden har återställts på kanalen.

4. NOGGRANNHET AV DISPLAY AV PANELER
Noggrannheten av digitalmätare är på panelerna TL och TX enligt följande:
Noggrannheten av ärvärdet för ström med avseende på det verkliga värdet är ±2,5 % , ±2 A.
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5. FJÄRREGLAGE

Inställning av svetsström min...max.

Ingen funktion

Fotpedal för TIG-svetsning
- startfunktion
- inställning av svetsström med rörelse på pedal
- begränsning av svetsströmområde med min.- max.-potentiometrar (referensskala 1...10)

6. SERVICE
Vid service på maskinen bör man ta hänsyn till användningsart och och speciellt till miljöfakto-
rerna. Fackmässig användning och bra underhållsservice garanterar störningsfri funktion utan 
oväntade driftsavbrott.

6.1. SVETSBRÄNNARE 

Beroende på höga temperaturer och slitage är TIG-brännarens brännarhuvud den mest service-
krävande, men övriga delar bör ändå kontrolleras regelbundet.

Brännarhuvud

Kontrollera att...
- alla isolerringar är oskadade
- elektrodmunstycket är oskadat och lämpligt för det aktuella arbetet
- skyddsgasen flödar jämnt och obehindrat
- eletroden är oskadad. Använd lämplig elektrodstorlek och spetsvinkel
- elektrodens fästdelar är oskadade och eletroden sitter ordentligt på plats. 

R10

R20

R10F

Inställning av svetsström min...max.
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Slangpaket

Kontrollera att...
- böjskyddet för handtaget och strömkabeln är oskadade
- strömkabeln inte har några skarpa veck
Byt genast ut skadade delar!
Följ brännartillverkarens instruktioner vid alla service- och reparationsåtgärder.

6.2. KABLAR

Kontrollera svets- och anslutningskablarna dagligen. Använd inte skadade kablar!
Försäkra dig om att skarvkablarna är i gott skick och i enlighet med gällande föreskrifter!
Reparation och installation nätkablar får utföras endast av auktoriserad elektriker.

7. DRIFTSTÖRNINGAR

De vanligaste driftstörningarna är:

Ljusbågen tänds inte:
- Kabeln sitter löst eller kontakten är för dålig.
- Brännarelektroden är starkt oxiderad (grå). Slipa på nytt i längdriktningen. Kontrollera att 

gasefterströmningstiden är tillräckligt lång. Kontrollera tändbarheten genom att använda 
gasförströmning t.ex. med brännarens 4-taktsfunktion.

- Skyddsgasen är förorenad (fuktighet, luft).
- Brännarens skyddsslang är skadad och tändgnistan ”flyr” från någon annastans än från 

eletroden av brännare.
- Brännaren eller skarvkabeln är våt.
- Läckage p.g.a. fukt eller smuts i Protig 410-enhetens anslutningar eller kablar.
- Vid låga strömmar används en för stor eller trubbig elektrod.
- Om felkod E + digital uppkommer kontinuerligt vid driftstörning i strömdisplayen,  kon-

takta en Kemppi serviceverkstad och uppge nämnda felkod.

8. SKROTNING
Släng inte elektrisk utrustning i 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!
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9. BESTÄLLNINGSDATA
Protig 410   6271261
Kemppi Pro Evolution 3200   6131320
Kemppi Pro Evolution 4200   6131420
Kemppi Pro Evolution 5200   6131520
R10   6185409
R20   6185419
R10F   6185406
Fjärrkontrollkabel  10 m 6185481
Startförlängningskabel  10 m 6185482
Kabel för återgångsström  5m - 50 mm2 6184511
Kabel för bågsvetsning  5 m - 50 mm2 6184501
TTK brännare:

 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

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

Huvudfunktionerna i panelerna TL och TX för Protig 410 anges i följande tabell.
 TL 6271265 TX 6271266
HF-tändning finns finns
Kontakttändning finns finns
2-/4-taktsfunktion för TIG-brännar finns finns
Tidsinställning för smältpunkt -- finns
Pulsval -- finns
MINILOG-funktion -- finns
Tidsinsställning för svetsströmmens upslope finns finns
Tidsinställning för svetsströmmens downslope finns finns
Selectotig minneskanaler -- finns
Strömindikering (digital) finns finns

10. TEKNISKA DATA

Protig 410

Driftspänning (skyddsspänning) 50 VDC
Anslutningseffekt  50 W
Belastbarhet 60 % ED 400 A 
 100 % ED 310 A
Tryckhållning av gasslang  600 kPa max.
Anslutning för gasslang  Snabbkoppling
Svetsledaranslutningar  DIX 70
Brännaranslutning (adapter)  Centralanslutning
Driftstemperaturområde  -20...+40 °C
Förvaringstemperaturområde  -40...+60 °C
Temperaturklass  B (130 °C)
Skyddsklass¹)  IP 34
Mått längd 615 mm 
 bredd 260 mm 
 höjd 400 mm
Vikt  17 kg

Produkterna är CE-märkta.
1) IP 34 betyder att anläggningen är skyddad mot vatten som kommer från varje riktning 
antingen direkt eller som sprut.
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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 bruks- 
anvisning, 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 upp- 
kommit 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 service- 
verkstad.

Åtaganden vid garantireparationer
Garantifel måste uppges till Kemppi eller till auktoriserad Kemppi serviceverkstad inom garanti- 
perioden. 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.


