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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 Mastertig AC/DC -laitteistosta ja sen 
turvallisesta käytöstä. Ohjeen loppuosassa on tietoa myös laitteen 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

Mastertig AC/DC on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu TIG- /puikkohitsausvirtalähde 
vaihtovirta- ja tasavirtahitsaukseen. Virtalähde on invertteri, joka on toteutettu IGBT-transisto-
rein. Virtalähdekokoja on kolme, 200 A, 250 A ja 350 A. 250 A:n virtalähteestä on kaksi ver-
siota: ilmajäähdytteistä poltinta varten ja nestejäähdytteistä poltinta varten. Virtalähteisiin on 
olemassa kolme erilaista vaihdettavaa paneeliversiota, peruspaneeli, minilog-paneeli ja pulssipa-
neeli.
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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 TIG-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.

Laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) on suunniteltu teollisuusympä- 
ristökäyttöön. A-luokan laitetta ei ole tarkoitettu asuinympäristöön jossa sähköteho 
syötetään yleisestä pienjännitteisestä sähköverkosta.
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Mastertig AC/DC 2500W

Mastertig AC/DC 3500W
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2.2.	 KONEEN	SIJOITUS

Sijoituspaikkaa valittaessa on huomioitava:
Sijoita kone kiinteälle kuivalle alustalle, josta ei irtoa pölyä tms. jäähdytyksen imuilmaan.
– Varo hiomakoneen kipinäsuihkun suuntautumista koneeseen.
– Varmista jäähdytysilman esteetön kierto. Huolehdi, että koneen edessä ja takana on 
 vähintään 20 cm vapaata tilaa jäähdytysilman kiertoa varten.
– Suojaa kone voimakkaalta sateelta ja kuumissa olosuhteissa suoralta auringon- 
 paisteelta.

2.3.	 ENNEN	UUDEN	KONEEN	KÄYTTÖÖNOTTOA

Mastertig AC/DC 2500 ja -2500W: Tarkista ensimmäi-
seksi, että jännitteenvaihtokytkin on verkon jännitettä vas-
taavassa asennossa.
Jos on tarvetta vaihtaa verkkokaapeli, tee se ennen T 120 
kärryyn asentamista, muuten joudut mahdollisesti irrotta-
maan koneen kärrystä verkkokaapelin asennusta varten.
Ennen koneen sähköverkkoon liittämistä koneeseen on 
asennettava jokin kolmesta paneelista: ACDC panel, 
ACDC minilog tai ACDC pulse. Asennusohje 4283280 
löytyy paneelin pakkauksesta.
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2500,	2500W,	3500W

Kone toimitetaan 5 m:n verkkokaapelilla (4×2.5 mm2) ilman pistotulppaa. Verkkokaapeli on 
mitoitettu kaikkia ensiöjännitteitä varten käytettäessä suositeltua sulakekokoa (katso taulukko 
Tekniset arvot). Koneeseen mahtuu 4×6 mm2 kaapeli, jos paikalliset säädökset vaativat käyttä-
mään paksumpaa verkkokaapelia.
 Jos käytät suositeltua suurempaa sulakekokoa saattaa vikatilanteessa aiheutua 
 suuren oikosulkuvirran takia koneeseen ylimääräistä vahinkoa.

Mastertig AC/DC 2500 ja 2500W

Ennen koneen verkkoon kytkemistä  tarkasta, että koneen jännitteenvaihtokytkin on verkkojän-
nitettä vastaavassa asennossa (230 / 400 / 460 V).
Verkkokaapelia vaihdettaessa on huomioitava:
Koneen kantokahvat, kansi ja edestä katsottuna oikeanpuoleinen sivupelti on avattava. 
Kaapeli tuodaan koneeseen takaseinässä olevan läpivientirenkaan kautta ja lukitaan vedonpoisti-
mella. Kaapelin vaihejohtimet kytketään liittimiin L1, L2 ja L3, kelta-vihreä suojamaajohdin 
liittimeen    .

2.4.	 SÄHKÖvErKKOON	LIITTÄMINEN

Verkkoliitäntäkaapelin ja pistotulpan asennuksen tai vaihdon saa suorittaa vain 
asianomaiseen työhön oikeutettu sähköliike tai sähköasentaja.

Mastertig AC/DC 2000

Kone toimitetaan 230 V:n verkkoon liittämistä varten schuko-pistotulppaisella verkkokaapelilla.
Verkkokaapelia vaihdettaessa on huomioitava:
Koneen kantokahvat, kansi ja edestä katsottuna oikeanpuoleinen sivupelti on avattava. Kaapeli 
tuodaan koneeseen takaseinässä olevan läpivientirenkaan kautta ja lukitaan vedonpoistimella. 
Kaapelin vaihejohdin kytketään liittimeen L, sininen N- johdin liittimeen N ja kelta-vihreä 
suojamaajohdin liittimeen    .

Mastertig AC/DC 2500, -2500W ja -3500W
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2.5.	 PUIKKOHITSAUS-	JA	PALUUvIrTAKAAPELI

Hitsauskaapelien on oltava vähintään 16 mm2:n kuparikaapelia Mastertig AC/DC 2000:lla ja 25 
mm2:n kuparikaapelia Mastertig AC/DC 2500:lla ja Mastertig AC/DC 2500W:llä ja 50 mm2: n 
kuparikaapelia Mastertig AC/DC 3500W:llä. Ohuemmat kaapelit vähentävät jännitevaraa ja 
kuumenevat.
Kiinnitä paluuvirtakaapelin maadoituspuristin huolellisesti, mieluiten suoraan hitsattavaan kap-
paleeseen. Käytä aina mahdollisimman lyhyitä hitsauskaapeleita. Tarpeettoman pitkät kaapelit 
vähentävät valokaareen tulevaa maksimijännitettä. Ylimääräisen kaapelin kiertäminen kiepille 
vähentää vielä maksimijännitettä varsinkin vaihtovirtahitsauksella ja huonontaa sytytyskipinää.
Puhdista kiinnityskohta maalista ja ruosteesta!

2.6.	 HITSAUSPOLTIN

Mastertig AC/DC 2000:n ja Mastertig AC/DC 2500:n kanssa voidaan käyttää vain ilmajäähdyt-
teistä poltinta. Mastertig AC/DC 2500W:n ja 3500W:n kanssa voidaan käyttää joko ilma- tai 
nestejäähdytteistä poltinta. Varmista, että käytössäsi oleva poltin on mitoitettu tarvitsemallesi 
maksimihitsausvirralle.
 Älä koskaan käytä vioittunutta poltinta!

2.7.	 HITSATTAvAT	PUIKOT

Mastertig AC/DC virtalähteillä voit käyttää kaikkia tasa- tai vaihtovirtahitsaukseen tarkoitettuja 
puikkoja koneen virtarajojen puitteissa.
Mastertig AC/DC 2500, -2500W ja -3500W virtalähteet soveltuvat hiilikaaritalttaukseen ja 
-leikkaukseen maksimitehonsa mukaan.

Ohjeelliset	maks.	puikkohalkaisijat	ja	riittoisuus
puikkotyyppi	 riittoisuus	 2000	 2500,	2500W	 3500W
Fe-rutiili	 95	%	 ø	4	 ø	5	 ø	6
Fe-emäs	 100	%	 ø	4	 ø	5	 ø	6
Fe-suurriitto		 180	%	 ø	2,5	 ø	4	 ø	5
	 250-270	%	 -	-	-	 ø	4	 ø	5
Ss-rutiili	 -	-	-	 ø	4	 ø	6	 ø	6
Ss-emäs	 -	-	-	 ø	4	 ø	6	 ø	6
Ss-suurriitto	 150	%	 ø	3,25	 ø	5	 ø	6
Kovahitsaus	 100	%	 ø	3,25	 ø	5	 ø	6

2.8.	 TIg	TASAvIrTAHITSAUS	(DC–)

Tasavirtahitsausta käytetään tyypillisesti erilaisten terästen hitsaukseen. DC– hitsauksessa suo-
sittelemme käytettäväksi elektrodia WC20 (harmaa).

2.8.1. Elektrodin teroittaminen

Elektrodin kärki teroitetaan kartioksi jotta valokaari muodostuu vakaaksi ja lämpöenergia keskit-
tyy hitsauskohtaan. Teroituspituuden suhde elektrodin halkaisijaan:

pienillä virroilla terävä l = 3 x d
suurilla virroilla tylppä l = 1 x d



10 – Mastertig aC/DC �000, �500, �500W, 3500W/0701 © keMppi oy

Ohjeellinen elektrodin valintataulukko tasavirtahitsauksella.

Hitsausvirtaalue	 Elektrodi	 Kaasusuutin	 Kaasun	virtausnopeus

DC-	 WC20	 	 	 Argon	 	
	 	 	 	
A	 ø	mm	 numero	 ø	mm	 l	/	min
5...80	 1,0	 4/5	 6,5/8,0	 5...6
70...140	 1,6	 4/5/6	 6,5/8,0/9,5	 6...7
140...230	 2,4	 6/7	 9,5/11,0	 7...8
225...350	 3,2	 7/8	 11,0/12,5	 8...10
330...350	 4	 10	 16	 10...12

2.9.	 TIg	vAIHTOvIrTAHITSAUS	(AC)

Vaihtovirtahitsausta käytetään tyypillisesti alumiinien hitsaukseen. AC-hitsauksessa suositte-
lemme käytettäväksi elektrodia WC20 (harmaa) tai puhdasta wolframelektrodia (vihreä).

2.9.1. Balanssi

Vaihtovirtahitsauksen positiivisten ja negatiivisten puolijaksojen suhdetta kutsutaan balanssiksi. 
Balanssi määrää lämmön jakautumisen työkappaleen ja elektrodin välillä. Balanssin ollessa 
positiivinen on positiivisten puolijaksojen pituus suurempi kuin negatiivisten, tällöin lämmön 
tuonti elektrodiin on suurempi kuin työkappaleeseen. Vastaavasti balanssin negatiivisilla arvoilla 
negatiiviset puolijaksot ovat pitempiä ja lämmön tuonti työkappaleeseen on suurempi.
Mastertig AC/DC koneiden sisään on rakennettu BALANCE-automatiikka, joka huolehtii 
balanssin valinnan automaattisesti. Käyttäjä valitsee BALANCE nupin asennon elektrodin 
mukaan ja automatiikka huolehtii balanssin valinnasta eri virroilla.
BALANCE-automatiikka tarjoaa kaksi etua kiinteään balanssiin nähden:
– Voit käyttää AC-hitsauksessa sekä teroitettua, että pyöristettyä (katkaistua) elektro-
dia. 
 Katkaistun kärjen kone pyöristää sytytyksen yhteydessä sopivaksi.
– Elektrodin virta-alue saadaan laajemmaksi: minimipään virta saadaan alemmaksi ja 
 maksimipään virta korkeammaksi. BALANCE-automatiikan teroitetun elektrodin asennossa  voidaan hitsata kapeam-

malla valokaarella ja saadaan kapeampi sauma ja syvempi tunkeuma kuin  pyöriste-
tyllä elektrodilla. Kapea sauma on käyttökelpoinen erityisesti pienaa hitsattaessa.

Pyöristetyllä elektrodilla hitsatessa valokaari on leveä ja kaaren puhdistusalue on 
myös leveämpi, käyttöalueena päittäisliitokset ja ulkokulmat.
Taulukon arvot ovat ohjeellisia.

Taulukko ja paneelin asteikko perustuvat WC20 (harmaa) elektrodin käyttöön. Puhdasta wolfra-
melektrodia (vihreä) käytettäessä elektrodin pää pyöristyy aina hiukan.

Hitsausvirta-alue	AC	 Elektrodi	 Kaasusuutin	 Kaasun	virtausnopeus
min.	 min.	 maks.

	 	 	 WC20	 	 	 Argon

A	 A	 A	 ø	mm	 numero	 ø	mm	 	l	/	min
15	 25	 90	 1,6	 4/5/6	 6,5/8,0/9,5	 6...7
20	 30	 150	 2,4	 6/7	 9,5/11,0	 7...8
30	 45	 200	 3,2	 7/8/10	 11,0/12,5/16	 8...10
40	 60	 350	 4,0	 10/11	 16/17,5	 10...12
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2.10.		 SUOJAKAASU

 Käsittele kaasupulloa varovasti. Pullon tai pulloventtiilin vioiuttuminen saattaa 
 aiheuttaa turvallisuusriskin!
Suojakaasuna käytetään yleensä argonia, argon-heliumia tai heliumia. Tarkista, että kaasunvirtaus-
säädin on kaasutyypille sopiva. Kaasun virtausnopeus säädetään työssä käytettävän hitsausvirran 
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.

2.10.1. Kaasupullon asennus

 Kiinnitä kaasupullo aina tukevasti pystyasentoon sitä varten tehtyyn 
 seinätelineeseen tai pullokärryyn. Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen.

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.
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3.	 KÄYTTÖPANEELIT

MINILOG-PANEELI

PERUSPANEELI
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1. TIG menetelmän valintakytkimet: TIG HF = kipinäTIG ja TIG CONTACT = kontaktiTIG
2. Vaihtovirtahitsauksen taajuus, FREQUENCY 50 ... 200 Hz
3. Jälkikaasuajan säätö 0 ... 100 s
4. Hitsausvirran laskuajan säätöpotentiometri 0 ... 15 s
5 Virransäätönuppi I2, tällä nupilla säädetään myös painikkeilla olevien parametrien arvot.
6. Lähi / kaukosäädön valinta REMOTE ja samalla koodilukituksen painike CODE LOCK/ENTER
7. PulssiTIGin pulssin korkeuden säätö PULSE 3 ... 200 A, 250 A, 350 A  ja pulssisuhteen säätö 
 RATIO 10 ... 75 %
8. PulssiTIGin valintapainike
9. PulssiTIGin taukovirran säätö BACK 20 ... 40 % ja taajuuden säätö FREQUENCY 0.1 ... 300 Hz
10. Aloitusvirran säätö, aloitusvirta hitsausvirtaa alemmalla virralla SOFT START, tai hitsausvirtaa 
 korkeammalla virralla HOT START -70 ... +50 %
11. Minilog toiminnon valinta ja virtatason säätö MINILOG -80 ... +20 %
12. Etukaasuajan säätö, ja samalla koodilukituksen painike CODE LOCK.
13. Hitsausvirran nousuajan säätö 0 ... 5 s
14. Sulapistehitsauksen valinta ja ajan säätö, SPOT WELD 0 ... 10 s
15. Poltinkytkimen käyttötavan valinta 2T / 4T.
16. Käytettävien hitsausparametrien haku muistista tai paneelilta MEM. / PANEL.
17. Hitsausarvojen tallennus muistiin SAVE.
18. Muistipaikan valintapainike CHANNEL 1 ... 9
19. Täppäyshitsauksen valintapainike BROKEN ARC.
20. Puikkohitsauksen dynamiikan (karheuden) säätö DYNAMICS -9 ... 9
21. Puikkohitsauksen valintapainike MMA
22. AC TIG -valokaaren muodon säätöpotentiometri BALANCE -70 ... +70 %

PULSSIPANEELI
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3.1.	 PANEELIN	NUMErONÄYTÖT	JA	MErKKIvALOT

Kone päällä Lämpösuoja Väärä verkkojännite, yli- tai alijännite

Hitsausvirran tai 
asetusarvovirran 
näyttö

Hitsausjännitteen 
tai parametrien 
arvon näyttö

Näytön yksiköt

Lämpösuojan merkkivalo syttyy, kun kone on kuumentunut liikaa. Anna koneen olla päällä, 
jolloin koneen puhallin jäähdyttää konetta. Odota kunnes merkkivalo sammuu ja voit jatkaa 
taas hitsausta.
Väärä verkkojännitevalo syttyy, kun verkkojännite on liian pieni tai liian suuri. Tarkista koneen 
jänniteasetus ja/tai tarkista sähköverkon jännite. Väärä verkkojännnitevalo syttyy myös, jos 
verkossa esiintyy hetkellisiä ylijännitteitä.
Virran näyttötarkkuus on 3 % ± 2 A, Jännitteen näyttötarkkuus on 3 % ± 0.2 V.

3.2.	 KAUKOSÄÄTIMEN	KÄYTTÖ
Kaukosäädin valitaan painikkeesta REMOTE. Kaukosääti-
mellä voit säätää puikkohitsauksen ja TIG-hitsauksen hitsa-
usvirtaa. Parametrien (nousu- ja laskuajat, kaasunvirtausajat 
ym.) arvot säädetään paneelin virtanupista.
Kaukosäätimellä C 100AC voit lisäksi vaihtaa hitsausmenetel-
män (puikko / TIG). Kone valitsee napaisuuden (virtalajin) 
paneelille etukäteen tehdyn valinnan mukaan.

3.3.	 PUIKKOHITSAUS

3.3.1. Virtalajin valinta

Valitse puikkohitsaus painamalla puikkohitsauksen valintapainiketta MMA. Virtalajin merkki-
valo ilmaisee mikä virtalaji on valittu: AC, DC-, DC+.
Vaihda virtalaji painamalla puikkovalintakytkintä uudelleen, jolloin virtalaji muuttuu ja merkki-
valo ilmaisee valitun virtalajin.

3.3.2. Täppäys

Paina BROKEN ARC -painiketta, jolloin täppäyshitsauksen merkkivalo syttyy.
Täppäyshitsausta joudutaan käyttämään silloin kun hitsattava sauma ei kestä jatkuvan valo-
kaaren lämpöä. Hitsauksen lämmön säätö tehdään valokaarta katkomalla. Syynä tavallisesti 
ohuet materiaalit tai vaihtelevat sovitteet. Täppäysasennossa valokaari katkeaa nopeammin ja 
sytytyspulssi on pienempi kuin normaalilla puikkohitsauksella.
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3.4.2. Kipinäsytytys

 Käytä kontaktisytytystä, jos hitsaat herkkien elektronisten laitteiden 
 läheisyydessä. Sytytyskipinä voi aiheuttaa elektronisiin laitteisiin häiriöitä.
Valokaari sytytetään suuritaajuisella suurjännitteisellä kipinällä ilman että elektrodi koskettaa 
työkappaleeseen. Jos valokaari kipinästä huolimatta ei syty yhden sekunnin aikana kipinän tulo 
lakkaa. Yritä tällöin sytytystä uudelleen kytkintä painamalla. Joissakin tapauksissa kipinäsytytys 
onnistuu paremmin, jos kaasusuuttimella kosketetaan kevyesti työkappaletta ennen sytytystä.

3.4.3. Kontaktisytytys

3.3.3. Puikkodynamiikan säätö (vain minilog- ja pulssipaneeli)

Paina DYNAMICS -painiketta, jolloin näet dynamiikkaa vastavan lukuarvon numeronäytössä. 
Numeroarvo nolla on normaaliasetus kaikille puikoille. Säädettäessä arvoa negatiiviseksi (-1 ... 
-9) kaari pehmenee, jolloin roiskeet  vähenevät hitsattaessa puikon suositusvirtojen yläpäässä. 
Positiivisella (1 ... 9) puolella kaari on karhea. Se sopii esim. ohuille ruostumattomille puikoille 
hitsattaessa puikon suositusvirtojen alapäässä.
Lukuarvon säätö tapahtuu virtanuppia kiertämällä.

3.4.	 TIg-HITSAUS

3.4.1. TIG hitsauksen ja virtalajin valinta
Paina valitun TIG -menetelmän, kipinäTIG (TIG HF) tai 
kontaktiTIG (TIG CONTACT), valintapainiketta, painikkeen 
vieressä oleva merkkilamppu osoittaa valitun menetelmän. Vir-
talajin muuttaminen käy painamalla valintapainiketta uudel-
leen. (Jos haluat valita TIG:lle virtalajiksi DC+:n, paina 
molempia TIG:in painikkeita samanaikaisesti.)

Paina elektrodi kevyesti työkappaletta vasten (1). Paina kytkintä, tällöin suojakaasu alkaa virrata 
ja pieni virta kulkee elektrodin läpi. Nosta elektrodi irti työkappaleesta kääntämällä poltinta niin, 
että kaasusuutin nojaa työkappaleeseen (2 ja 3), valokaari syttyy ja virta nousee hitsausvirralle 
nousuajan kuluessa (4).
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3.4.4. Poltinkytkimen käyttö ja käyttötavan valinta
Poltinkytkimen käyttötapa valitaan painamalla 2T/4T -painikkeesta.

Kaksitoiminen (2T) / kipinäsytytys
1. Paina polttimen kytkintä. Kaasu alkaa virrata ja valitun 

etukaasuajan jälkeen valokaari syttyy ja virta nousee vali-
tun nousuajan kuluessa hitsausvirralle.

2. Päästä poltinkytkin, hitsausvirta laskee valitun laskuajan 
mukaan. Valokaaren sammuttua kaasu virtaa vielä jälki-
kaasuajan.

Kaksitoiminen (2T) / kontaktisytytys
1. Paina polttimen kärki kevyesti työkappaletta vasten.
2. Paina polttimen kytkin alas. 
3. Nosta elektrodi rauhallisesti työkappaleesta. Tällöin 

valokaari syttyy ja hitsausvirta nousee säädetyn nousu-
ajan kuluessa hitsausvirralle.

4. Päästä poltinkytkin, hitsausvirta laskee valitun lasku-
ajan mukaan. Valokaaren sammuttua kaasu virtaa vielä 
jälkikaasuajan.

Hitsausvirran laskuaika voidaan keskeyttää painamalla lyhyesti poltinkyt-
kimestä.

Siirtyminen takaisin hitsausvirralle laskuvirralta tapahtuu pai-
namalla poltinkytkin alas. Painalluksen jälkeen virta nousee 
laskuaikaa vastaavalla virran nousunopeudella.

Nelitoiminen (4T) / kipinäsytytys

1. Paina poltinkytkin alas. Suojakaasu alkaa virrata.
2. Nosta poltinkytkin. Sytytyskipinä sytyttää valokaaren, ja virta nousee nousuajan 
 kuluessa hitsausvirralle.
3. Paina poltinkytkin alas. Hitsaus jatkuu.
4. Nosta poltinkytkin ylös, virta alkaa pudota ja säädetyn laskuajan kuluttua valokaari 
 katkeaa. Suojakaasu virtaa vielä tämän jälkeen säädetyn ajan.
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Nelitoiminen (4T) / kontaktisytytys

Painamalla poltinkytkintä virran laskuajan aikana virta jää sen hetkiselle 
tasolle painalluksen ajaksi. Kytkimen noston jälkeen virta laskee edelleen.

Lyhyellä painalluksella saa hitsausvirran nousemaan takaisin hitsausvir-
ralle.

3.4.5. Hitsausvirran laskuajan säätö
Laskuajan säätö tapahtuu potentiometristä. Laskuaika säätyy 
välillä 0 - 15 s. Kun säädät laskuaikaa näet oikeanpuoleisessa 
numeronäytössä laskuajan sekunteina. Säätämisen loputtua 
näyttö palautuu 5 sekunnin kuluttua perustilaan.

3.4.6. Hitsausvirran nousuajan säätö
1. Paina virtakuvion nousuvirran kohdalla olevaa painiketta. 
 Oikeanpuoleiseen numeronäyttöön ilmestyy käytössä oleva 
 nousuaika sekunteina.
2. Käännä virtanupilla arvo halutuksi (0 - 5 s). Näytöt 
 palautuvat säätämisen jälkeen 5 sekunnin kuluttua 
 näyttämään virran asetusarvoa.

3.4.7. Etukaasuajan ja jälkikaasuajan säätö

1. Paina paneelin virtakuvion kaasupullon kohdalla olevasta kytkimestä joko etukaasun 
 tai jälkikaasun kohdalta.
2. Käännä virtanupilla haluamasi aika oikeanpuoleiseen näyttöön. (Etukaasu 0 - 5 s, 
 jälkikaasu 3 - 100 s)

3.4.8. Valokaaren muodon säätö, BALANCE

BALANCE toiminta säätää balanssin sopivaksi valitun elektrodin ja virran mukaan. Samalla 
säätyy myös aloituksessa tapahtuva elektrodin kärjen alkulämmitys valitun kärkimuodon 
mukaan.

1. Paina elektrodi kevyesti työkappaleeseen.
2. Paina polttimen kytkin alas hetkeksi.
3. Nosta poltin rauhallisesti ylös työkappaleesta. Valokaari 
 syttyy ja virta nousee hitsausvirralle nousuajan kuluessa.
4. Paina poltinkytkin alas. Hitsaus jatkuu.
5. Nosta poltinkytkin ylös, virta alkaa pudota ja säädetyn 
 laskuajan kuluttua valokaari katkeaa. Suojakaasu virtaa 
 vielä tämän jälkeen säädetyn ajan.
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1a. Hitsattaessa teroitetulla elektrodilla, käännä säätönuppi 
 käyttämäsi elektrodin käyttöalueen vasempaan laitaan. 
 (Kapea valokaari, syvä tunkeuma, käyttöalue: pienasaumat)
1b. Hitsattaessa pyöreäpäisellä elektrodilla, käännä säätönuppi 
 käyttämäsi elektrodin käyttöalueen oikeaan laitaan.
2. Jos haluat elektrodiin lisää lämpöä, käännä nuppia oikealle, 
 tai jos haluat elektrodin käyvän kylmempänä käännä 
 vastaavasti vasemmalle.

3.4.9. TIG vaihtovirtahitsauksen taajuuden säätö 
 (vain minilog- ja pulssipaneeli)

AC -hitsauksen taajuutta voidaan säätää MINILOG- ja PULSSIPANEELIN avulla. Taajuuden 
kasvattaminen tekee kaaren hiukan vakaammaksi ja kapeammaksi, mutta kaaren aiheuttama 
melu kasvaa.

1. Paina AC -ruudun painiketta FREQUENCY.
2. Säädä taajuus virtanupista.Taajuuden  säätöalue on 50 Hz... 200 Hz. 
 Koneen taajuus tehtaalta lähtiessä on 60 Hz.

3.4.10. Minilog toiminta (vain minilog- ja pulssipaneeli)
Minilog tominnalla voidaan valita kaksi virtatasoa, hitsausvirta ja perusvirta. 
Tasolta toiselle voidaan siirtyä poltinkytkintä lyhyesti painamalla. Minilog toi-
minta on käytössä vain nelitoimisella poltinkytkintoiminnolla.
Minilog toiminnan valinta ja säätö tapahtuu potentiometrillä. Kun potentiometri 
on asennossa OFF toiminta ei ole käytössä. Hitsausvirta valitaan normaalisti 
virtanupista. Minilog nupista valitaan perusvirta, joka on minimissään 80 % 
hitsausvirran alapuolella tai enintään 20 % virtatason yläpuolella. Virtanäytöllä 
näet säädön aikana asetetun virran ampeereina.

Siirtyminen hitsausvirralta perusvirralle tapahtuu polttimen lyhyellä painalluksella.
Uudella lyhyellä painalluksella siirrytään takaisin hitsausvirralle. Paneelilla olevat merkkilamput 
osoittavat millä virtatasolla kulloinkin ollaan.
Hitsauksen lopetus tapahtuu poltinkytkimen pitkällä (> 0.7 s) painalluksella.
Minilog toimintoa voidaan käyttää lämmön tuonnin säätämiseen, jos työkappale kuumenee 
liikaa tai jos tarvitaan hetkellisesti lisää lämpöä.
Minilog toiminnan avulla voidaan mennä alemmalle virralle esim. asennon vaihtamisen ajaksi 
tai kun vaihdetaan otetta lisäainelankaan, tarvitsematta lopettaa hitsausta siksi ajaksi.
Alempaa virtaa voidaan myös käyttää kraaterin täyttövirtana, jos ei haluta käyttää tarkoitukseen 
laskuvirta-aikaa.
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3.4.11. Pulssihitsaus (vain pulssipaneeli)

Kääntämällä potentiometriä vasemmalle saat pehmeän aloituksen (SOFT 
START). Poltinkytkintä nostettaessa virta nousee aloitusvirran nousun 
mukaisesti aloitusvirralle, joka on pienempi kuin hitsausvirta.
Aloitusvirralta pääset hitsausvirralle painamalla lyhyesti poltinkytkintä.
Aloitusvirta on suhteellinen hitsausvirtaan nähden. Näet aloitusvirran arvon 
säätäessäsi numeronäytössä.
Oikealle potentiometriä käännettäessä aloitusvirta on korkeampi kuin hitsa-
usvirta (HOT START). Muuten aloitus tapahtuu kuten pehmeällä aloituk-
sella.

3.4.13. Sulapistehitsaus (vain pulssipaneeli)

4. Paina painiketta BACK. FREQUENCY toistamiseen. Virtanäytön teksti FrE osoittaa että 
 voit säätää nyt pulssitaajuuden. Pulssitaajuus näytetään hertseinä.
5. Paina kerran painiketta PULSE RATIO. Näet virtanäytöllä pulssivirran suuruuden. 
 Oikeassa näytössä on PUL. Voit myös säätää pulssivirtaa, mutta huomaa, että tällöin 
 keskiarvovirta muuttuu.
6. Toinen painallus napista PULSE RATIO antaa säädettäväksi pulssisuhteen, rAt. 
 Pulssisuhde ilmaistaan prosentteina koko jakson ajasta.
7. Kolmas painallus kummasta tahansa parametripainikkeesta siirtää säädön takaisin 
 keskiarvovirralle, AvE.

3.4.12. Aloitusvirran säätö (vain pulssipaneeli)
Aloitusvirran säätöpotentiometrin avulla voidaan valita joko 
pehmeä, normaali tai kuuma aloitus. Aloitusvirta on käytettävissä 
ainoastaan nelitoimisella poltinkytkintoiminnolla.
Kääntämällä potentiometrin kohtaan OFF saadaan normaali aloitus 
(katso poltinkytkimen käyttö / nelitoiminen)

1. Kytke pulssihitsaus päälle pulssilohkon painikkeella ON/OFF.
2. Säädä haluamasi keskiarvovirta virransäätönupista. 
 Virtanäytössä näet keskiarvovirran.
3. Paina painikkeesta BACK. FREQUENCY kerran. Oikeanpuoleisen 
 näytön teksti bAc osoittaa, että voit säätää nyt taustavirran virtanupista. 
 Taustavirta on suhteellinen keskiarvovirtaan nähden, mutta näytetään 
 virtanäytössä ampeereina.

Valitse sulapistehitsaus painamalla erikoistoimintonäppäintä SPOT WELD. Sula-
pistehitsauksen valinnan merkiksi painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy. 
Voit valita haluamasi pisteajan virtanupilla. Valittu aika näkyy numeronäytöllä 
säädön aikana. Viiden sekunnin kuluttua säädöstä näyttö palaa virran asetusarvolle 
ja voit säätää hitsausvirran.
Näytössä näkyvä aika tarkoittaa hitsausvirralla olon aikaa. Valokaaren palamisen 
aikaa lisäävät myös nousuvirran ja laskuvirran aika.
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3.5.	 MUISTITOIMINNOT	(vAIN	PULSSIPANEELI)

Muistitoimintojen avulla on mahdollista tallentaa 9 paneelin asetusta pysyväismuistiin. Muistiin 
tallentuvat kaikki paneelilta säädettävät ja valittavat asetukset. Kun muistitoiminto ei ole käy-
tössä muistilohkon numeronäyttö on pimeä.
CHANNEL -painikkeella valitaan haluttu muistipaikka josta luetaan tai johon tallennetaan.
MEM / PANEL -painikkella valitaan, käytetäänkö muistissa olevia arvoja vai paneelilta säädet-
täviä arvoja.
SAVE -painikkeen toiminto on kaksivaiheinen. Ensimmäisellä painalluksella valitaan tallennet-
tava tilanne. Tällöin SAVING -valo vilkkuu merkiksi, että ollaan tallentamassa. Valon vilkkuessa 
voidaan hakea kanava, jolle halutaan tallentaa. Toinen painallus vie tiedot muistiin.

3.5.1. Arvojen haku muistista

1. Paina CHANNEL -painikkeesta niin monta kertaa, että muistipaikan numeronäyttöön 
 ilmestyy haluamasi muistipaikan numero. Samalla paneelien merkkivaloista näet 
 valitun muistipaikan valinnat ja virtanäytöltä virran asetusarvon. Muut hitsausparametrien 

 arvot näet painamalla parametrin painiketta tai pyörittämällä potentio- 
 metriä. Kaikki arvot on lukittu, ts. et voi muuttaa niitä niin kauan kuin 
 MEM-merkkivalo on palaa.
2. Jos haluat muuttaa haettuja arvoja paina MEM / PANEL -painiketta, 
 jolloin PANEL -merkkivalo syttyy, ja arvoja voidaan muuttaa.

3.5.2. Hitsaustilanteen (parametrien) tallennus muistiin.

Sinulla on hyvät hitsausarvot, jotka haluat tallentaa muistiin.
1. Paina kerran SAVE -painiketta, jolloin SAVING -valo alkaa vilkkua.

2. Paina CHANNEL -painiketta niin monta kertaa, että saat numero- 
 näyttöön sen muistipaikan numeron, johon haluat arvot tallentaa.
3. Paina nyt SAVE -painikkeesta toisen kerran, ja arvot 
 menevät muistiin.

Huom! Kun olet tallentamassa (= SAVING -valo vilkkuu) ja olet kelannut haluamasi kanavan 
numeron CHANNEL -painikkeella, voit nähdä kyseisellä kanavalla ennestään olevat arvot pai-
namalla MEM / PANEL -näppäimellä paneelin MEM -tilaan, jolloin voit tarkistaa muistipaikan 
nykyiset arvot. Tallennettavat arvot eivät tällöin muutu. Tarkistuksen jälkeen paina uudelleen 
MEM / PANEL ja saat tallennettavat arvot uudelleen näkyviin ja voit tallentaa ne painamalla 
SAVE.

3.6.	 KOODILUKITUS

Hitsauskone on varustettu varkaussuojalla. Koneeseen voidaan asettaa kolminumeroinen kone-
kohtainen koodi, joka täytyy tuntea, jotta koneen saa päälle. Koodi tallentuu paneelin muistiin, 
joten paneelia vaihdettaessa se siirtyy paneelin mukana.
Tehtaalta tullessa koneessa koodilukitusta ei ole asetettu toimintaan.
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3.6.1. Koodilukituksen asetus

1. Paina etukaasun painiketta (CODE LOCK) ja kaukosäätimen painiketta (REMOTE / 
 CODE LOCK/ENTER) samanaikaisesti.

2. Valitse virransäätönupista ensimmäinen numero (esim.4).

3. Paina hyväksymispainiketta (REMOTE /  CODE LOCK/ENTER).

4. Valitse toinen numero nupista, ja hyväksy se taas painikkeesta (esim. 3) (REMOTE 
 /  CODE LOCK/ENTER).

5. Valitse kolmas numero samoin (esim. 2). 
 Koodilukitus on nyt käytössä valitsemallasi numerolla (esim. 432).

3.6.2. Koneen avaus, kun koodilukitus on päällä

Kun avaat koneen, jossa koodilukitus on päällä sinun täytyy syöttää aina asettamasi avauskoodi, 
jotta konetta voi käyttää.

1. Syötä ensimmäinen numero virransäätönupista.

2. Hyväksy numero painamalla (REMOTE / CODE LOCK/ENTER).

3. Syötä toinen ja kolmas numero samalla tavalla. 
 Kone on valmis käyttöön.

 Jos syötät koodin väärin, voit yrittää uudestaan sammuttamalla koneen välillä. 
 Jos et onnistu avaamaan konetta, olet esimerkiksi unohtanut koodin, ota tällöin 
 yhteys valtuutettuun huoltoon.

3.6.3. Koodilukituksen poisto

1. Paina etukaasun painiketta (CODE LOCK) ja kaukosäätimen painiketta (REMOTE / 
 CODE LOCK/ENTER) samanaikaisesti.

2. Syötä koodin numerot, kuten konetta avatessa. Koodilukitus poistuu viimeisen 
 numeron syötön jälkeen.

3. Sammuta kone. Kone on valmis käyttöön.

3.6.4. Koodinumeron muuttaminen

1. Poista koodilukitus yllä olevan ohjeen mukaan.
2. Aseta koodilukitus uudelleen.
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Pe

4.	 JÄÄHDYTYSLAITE

paine puuttuu
neste ylikuumentunut

ilma-/nestejäähdytteinen 
poltin GAS / WATER

nestekierron testi-ajo TEST

Nesteen täyttö ja pinnan tarkistus tapahtuu vetämällä koneen alaosassa oleva luukku auki, jolloin 
veden täyttöaukko tulee esiin. Täytä jäähdytyslaitteen säiliö 20-40 % glykoli / vesiseoksella 
pakkaskestotarpeen mukaan. Glykoli / vesiseoksen asemesta voidaan käyttää muutakin hyväksi 
koettua jäähdytysainetta.
Nesteen kierto on käyntiohjattu, toisin sanoen neste kiertää vain hitsattaessa ja jonkin aikaa 
hitsauksen jälkeen.

5.	 KONEEN	SISÄISET	SUOJAUKSET

Ylivirtasuojan keltainen merkkivalo syttyy ja koneen toiminta lakkaa kun kone on 
kuumennut liikaa. Kone voi kuumentua liikaa, jos konetta kuormitetaan pitkään yli 
100 %:n käyttösuhdetta vastaavan virran, tai kun jäähdytysilman kierto estyy.

5.2.	 vErKKOJÄNNITTEEN	YLIJÄNNITESUOJA
Jos verkossa esiintyvät ylijännitteet ovat niin suuria, että ne ovat vaaraksi koneen kes-
tävyydelle koneen virta katkaistaan välittömästi. Jos jännitenousut ovat lyhytaikaisia 
tämä voi näkyä hetkellisenä virran katkeamisena. Paneelin yli / alijännittettä ilmaiseva 
merkkivalo syttyy pitkäaikaisen ylijännitteen aikana.

5.3.	 vÄÄrÄ	JÄNNITEvALINTA
Mastertig AC/DC 2500, Mastertig AC/DC 2500W

5.4.	 NESTEJÄÄHDYTTEISEN	POLTTIMEN	SUOJA

Mastertig AC/DC 2500W ja -3500W

Jos jäähdytyslaiteosan kytkin on ilmajäähdytteisen polttimen asennossa ja aletaan hitsata neste-
jäähdytetyllä polttimella yli 60 A:n virralla hitsaus katkeaa.

Jos monijännitteinen kone on kytketty väärälle jännitteelle kone ei käynnisty ja etupa-
neelin merkkivalo syttyy tästä merkiksi. Kone ei vahingoitu jos se on lyhytaikaisesti 
väärällä jännitteellä. Irrota kone verkosta ja vaihda etupaneelin alla olevasta kytki-
mestä jännitteen valinta oikeaksi.

5.1.	 YLIKUUMENTUMISEN	SUOJA

(vain Mastertig AC/DC 2500W ja 3500W)
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C 100C C 100D 
C 100AC

6.	 LISÄvArUSTEET

C 100C Puikko- / TIG-hitsausvirran säätö, muistiasteikko 1 - 10.
C 100D Puikko- / TIG-hitsausvirran säätö ja hienosäätö, muistiasteikko 1 - 10.
C 100AC Puikko- / TIG -hitsausvirran säätö, muistiasteikko 1 - 10 ja puikko / TIG valinta.
C 100F Jalkapoljinsäädin TIG -hitsaukseen 
  – start -toiminto 
  – hitsausvirran säätö polkimen liikkeellä 
  – hitsausvirta-alueen rajaus min ja max potentiometreillä

6.1.1. Jalkapolkimen kytkeminen:

Jalkapolkimessa on kaksi liitintä, jotka kytketään vir-
talähteen takaosan kaukosäätö ja start -liittimiin. Jalka-
polkimella koneen antama maksimivirta on n. 30 % alle 
koneen maksimivirran ellei konetta kalibroida jalkapol-
jinta varten. 

6.1.	 KAUKOSÄÄTÖLAITTEET

6.1.2. Koneen kalibrointi jalkapoljinta varten:

1. Sammuta kone.
2. Paina REMOTE -painiketta ja käännä samanaikaisesti kone päälle, näytössä on teksti rEn 01.
3. Käännä virransäätönupista, jollon näyttöön tulee rEn 02. (01 = C 100C, 02 = C 100F)
4. Paina REMOTE -painikkeesta, jolloin asetus tallentuu muistiin.

6.2		KÄrrYT	JA	KULJETUSALUSTAT

T 120  (kärry)
Mastertig AC/DC 2000, 2500, 2500W, 3500W

T 22  (kärry)
Mastertig AC/DC 2500, 
2500W, 3500W

Älä nosta hitsauskonetta 
ja kärryä kaasupullon 
kanssa.

nostokorvakkeet 
molemmin puolin 
(yht. 4 kpl)

nostokorvake
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7.	 LISÄTOIMINNOT
Koneessa on lisätoimintoja ja/tai valintoja, jotka eivät näy koneen paneelilla millään tavoin. Näitä 
toimintoja ei hitsaaja tarvitse normaalissa käsihitsauksessa, mutta ne voivat auttaa joidenkin 
erikoistapausten ratkaisussa. Näitä toimintoja kutsutaan jumpperitoiminnoiksi. Toiminnat ovat 
jumpperinumeroiden takana. Toiminta voi olla päälle/pois (on/off) tyyppinen, tai arvon säätö.

Jumpperitoiminnot

1. Sammuta kone.
2. Paina [POST GAS] painiketta ja samanaikaisesti käännä pääkytkin päälle. Näytölle 
 tulee teksti (J01 OFF) tai (J01 On).
3. Valitse haluttu jumpperin numero [REMOTE] painikkeella.
4. Vaihda jumpperin asetus pulssipotentiometrillä.
5. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset niin paina viimeiseksi [POST GAS] painiketta, 
 jolloin jumpperien asetukset tallentuvat muistiin.

(Tehdasasetukset alleviivattu.)

J01: [On] =  noususlopen kulmakerroin on vakio ja aika riippuu asetusarvosta 
 [Off] =  noususlopen säädetty aika pysyy vakiona riippumatta asetusarvosta
J02: [On] =  laskuslopen kulmakerroin on vakio ja aika riippuu asetusarvosta 
 [Off] =  laskuslopen säädetty aika pysyy vakiona riippumatta asetusarvosta
J03: [On] =  TIG antifreeze on päällä 
 [Off] =  TIG antifreeze ei ole toiminnassa
J04: [On] = manuaalinen AC balanssin säätö 
 [Off] =  balanssiautomatiikka käytössä
J05: [On] =  silloitusautomatiikka pois käytöstä 
 [Off] =  silloitusautomatiikka käytössä
J06: [On] =  TIG:in loppuslopen lopetusvirta on minimivirta 
 [Off] =  lopetusvirta on 20 % hitsausvirrasta
J07: [Off] = tyhjäkäyntijännite on 70 V
 [On] = tyhjäkäyntijännite on 12 V ilman VRD-korttia, 22 V VRD-kortin kanssa
J08:  [On] =  4T-toiminnon lopetuksessa loppuslope alkaa painamalla poltinkytkimestä. Lop- 
   puslope jatkuu painamisen ajan, hitsausvirta katkeaa päästettäessä kytkin ylös.  
   Jos painallus on pitempi kuin loppuslopeaika, virta jää lopetusvirtatasolle (katso  
   J06).
 [Off] =  normaali 4T-toiminto
J09: [Off] = ensiön taajuus on 18 kHz/36 kHz (riippuu asetusarvosta)
 [On] = ensiön taajuus on 18 kHz koko virta-alueella
J10: [Off] = hot/soft -start ei ole 2T-toiminnolla käytössä
 [On] = hot/soft -start on käytössä 2T-toiminnolla
J11: hot/soft -startin pituuden säätö 2T-toiminnolla (0,0 - 9,9 sekuntia). Vaatii toimiakseen  
 jumpperin J10 asennon [On]
J12: [Off] = 2T:lla loppuslopen lopetus lyhyellä painalluksella
 [On] = 2T:lla loppuslope ei katkea lyhyellä painalluksella 
J13: [Off] = TIG AC:lla plus-puolijakson korkeus muuttuu balanssin ja asetusarvon muuttu- 
   essa (sekä auto- että manuaalisella balanssilla)
 [On] = TIG AC:lla plus-puolijakson korkeus on aina sama kuin negatiivisen puolijakson 
   korkeus
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8.	 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.

8.1.	 HITSAUSPOLTIN

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

8.1.1. Hitsauspää

Tarkasta, 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 teroitus- 
 kulmaa. Suorita teroitushiominen elektrodin pituussuuntaan.
– Elektrodin kiinnitysosat ovat ehjät ja elektrodi kiinnittyy tiukasti paikalleen.

8.1.2. Poltinkaapeli

Tarkasta, 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.

8.2.	 KAAPELIT

Tarkasta hitsaus- ja liitäntäkaapeleiden kunto päivittäin.

J14: [Off] = TIG-kytkimen lyhyen painalluksen raja on 0,7 sekuntia
 [On] = TIG-kytkimen lyhyen painalluksen raja on 0,3 sekuntia
J15: [Off] = AC TIG -hitsaus aloitetaan plus-puolijaksolla
 [On] = AC TIG -hitsaus aloitetaan miinus-puolijaksolla
J16: 0 -> 2.0 = kerroin TIG AC:n DC-aloituksen pituudelle
 tehdasasetus on 1.0
J17: 0 -> 2.0 = kerroin puikon syttypulssille
 tehdasasetus on 1.0
J18: ---------- vapaa
J19: ---------- vapaa

Älä käytä vioittuneita kaapeleita!

Varmista myös käyttämiesi verkkoliitäntäjatkojohtojen kunto ja määräystenmukai-
suus!

Verkkoliitäntäkaapeleiden korjaukset ja asennukset saa suorittaa vain asianomaiseen työhön 
oikeutettu sähköliike tai sähköasentaja.
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8.3.	 vIrTALÄHDE

HUOM! Irroita koneen pistotulppa verkkopistorasiasta ja odota noin 2 minuuttia (kondensaatto-
rivaraus) ennen vaippapellin irroitusta.
Tarkasta vähintään puolivuosittain:
– Koneen sähköiset liitokset – puhdista hapettuneet ja kiristä löystyneet
 HUOM! Oikeat kiristysmomentit on oltava tiedossa ennen liitosten korjaustyöhön 
 ryhtymistä.
– Puhdista esim. pehmeällä pensselillä ja pölyimurilla koneen sisäosat pölystä ja liasta.
 Älä käytä paineilmaa, vaarana lian pakkautuminen entistä tiukempaan jäähdytys- 
	 profiillien	rakoihin.	Älä	käytä	painepesuria.
Koneen korjaukset saa suorittaa vain asianomaiseen työhön oikeutettu sähköliike tai sähköasen-
taja.

8.4.	 MÄÄrÄAIKAISHUOLTO

KEMPPI-konehuollot suorittavat määräaikaishuoltoja sopimuksen mukaan.
Määräaikaishuoltoon kuuluu mm. seuraavia toimenpiteitä:
– Koneen puhdistus.
– Hitsaimien tarkastus ja huolto.
– Liittimien, kytkimien ja potentiometrien tarkastus.
– Sähköisten liitosten tarkastus.
– Verkkokaapelin ja pistotulpan tarkastus.
– Vaurioituneet tai huonokuntoiset osat vaihdetaan uusiin.
– Huoltotestaus. Koneen toiminnat ja suoritusarvot tarkastetaan ja säädetään 
 tarvittaessa testilaitetta käyttäen.

9.	 TOIMINTAHÄIrIÖT
Toimintahäiriöiden sattuessa ota yhteys valtuutettuun KEMPPI-konehuoltoon.
Tarkasta huoltokohteet ennen koneen toimittamista huoltoliikkeeseen.

10.	 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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11.	 TILAUSNUMErOT
Mastertig AC/DC 2000   6162000
Mastertig AC/DC 2500   6162500
Mastertig AC/DC 2500W   6162505
Mastertig AC/DC 3500W   6163505
ACDC panel   6162801
ACDC minilog   6162802
ACDC pulse   6162803

Lisälaitteet
T 120 kärry   6185252
T 22 kärry   6185256
GH 20 (pistoolikannatin)   6256020

Kaukosäätölaitteet
C 100C   6185410
C 100D   6185413
C 100AC   6185417
C 100F   6185405

Kaapelit
Kaukosäätöjatkokaapeli 10 m  6185456
Käynnistyslinjan jatkokaapeli C 100F 10 m  6185310

Hitsauskaapelit
Puikkohitsauskaapeli 25 mm2 5 m 6184201
 25 mm2 10 m 6184202
Puikkohitsauskaapeli 50 mm2 5 m 6184501
 50 mm2 10 m 6184502
Paluuvirtakaapeli 25 mm2 5 m 6184211
 25 mm2 10 m 6184212
Paluuvirtakaapeli 50 mm2 5 m 6184511
 50 mm2 10 m 6184512

TIG polttimet, ilmajäähdytteiset
TTK 130 4 m  627063004
TTK 130 8 m  627063008
TTK 130 16 m  627063016
TTK 130F 4 m  627063104
TTK 130F 8 m  627063108
TTK 130F 16 m  627063116
TTK 160 4 m  627066004
TTK 160 8 m  627066008
TTK 160 16 m  627066016
TTK 160S 4 m  627066204
TTK 160S 8 m  627066208
TTK 160S 16 m  627066216
TTK 220 4 m  627072004
TTK 220 8 m  627072008
TTK 220 16 m  627072016
TTK 220S 4 m  627072304
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TTK 220S 8 m  627072308
TTK 220S 16 m  627072316

TIG polttimet, nestejäähdytteiset
TTK 250WS 4 m  627075704
TTK 250WS 8 m  627075708
TTK 250WS 16 m  627075716
TTK 300W 4 m  627080504
TTK 300W 8 m  627080508
TTK 300W 16 m  627080516
TTK 350W 4 m  627085504
TTK 350W 8 m  627085508
TTK 350W 16 m  627085516
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Liitäntäjännite
Liitäntäteho

Hitsausvirta-alue

Liitäntäkaapeli
Sulake
Kuormitettavuus**)

Sulake
Kuormitettavuus***)

Tyhjäkäyntijännite
Vaihtovirran	taajuus*)
Hyötysuhde
Tehokerroin
Cos fii
Lepotilan	teho
Varastointilämpötila-alue
Toimintalämpötila-alue
Lämpöluokka/Kotelointiluokka
Äärimitat

Paino

1~	50	/	60	Hz
TIG	 	 max.
TIG	 	 100	%
Puikko	 	 max.
Puikko	 	 100	%
TIG	 	 DC
	 	 AC
Puikko	 	 DC
	 	 AC
	

TIG	AC	 	 30	%	ED	 (T	=	40	°C)
	 	100	%	ED	 (T	=	40	°C)
Puikko	 	 20	%	ED	 (T	=	40	°C)
	 	100	%	ED	 (T	=	40	°C)

TIG	AC	 	 50	%	ED	 (T	=	40	°C)
	 	100	%	ED	 (T	=	40	°C)
Puikko	 	 60	%	ED	 (T	=	40	°C)
	 	100	%	ED	 (T	=	40	°C)
DC	ja	AC
kiinteä	/	säädettävä

pituus
leveys
korkeus

230	V	±	10	%
200	A	/	6,8	kVA
150	A	/	4,5	kVA
160	A	/	7,3	kVA
100	A	/	4,2	kVA
3	A	/	10	V	...	200	A	/	18	V
10	A	/	10	V	...	200	A	/	18	V
10	A	/	10	V	...	160	A	/	26,4	V
11	A	/	10	V	...	160	A	/	26,4	V
3	x	2,5	mm2	S-	3
16	A	hidas
200	A	/	18	V
150	A	/	16	V
160	A	/	26,4	V
100	A	/	23,6	V
20	A	hidas
200	A	/	18	V
150	A	/	16	V
160	A	/	26,4	V
140	A	/	23,6	V
70	V	DC
60	Hz	/	50	...	200	Hz
75	%		(160	A	/	26,4	V)
0,8		(160	A	/	26,4	V)
0,96	(160	A	/	26,4	V)
18	W
-40	...	+60	°C
-20	...	+40	°C
B	(130	°C),	H	(180	°C)	/	IP	23C
540	mm
260	mm
510	mm
30	kg

12.	 TEKNISET	TIEDOT

Mastertig AC/DC 2000

*)	Säädettävä	paneeleilla	MINILOG	ja	PULSE.
**)	Sulakekoko	voi	rajoittaa	kuormitettavuutta.
***)	20	A:n	sulakekoko	edellyttää	liitäntäkaapelin	vaihdon.
Laitteet	täyttävät	CE-merkkivaatimukset.
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Mastertig AC/DC  2500 2500W

Liitäntäjännite

Liitäntäteho	(U1=400V)

Liitäntäkaapeli
Sulake

Hitsausvirta-alue

Kuormitettavuus	(T=40	°C)

Kuormitettavuus	(T=20	°C)

Tyhjäkäyntijännite
Vaihtovirran	taajuus
Hyötysuhde
Tehokerroin
Lepotilan	teho
Varastointilämpötila-alue
Toimintalämpötila-alue
Lämpöluokka	/	Kotelointiluokka
Äärimitat

Paino
Jäähdytyslaitteen	maks.	nesteenpaine
Jäähdytyslaitteen	teho

3~	50	/	60	Hz

TIG	 	 70	%	ED
TIG	 	 100	%	ED
Puikko		 40	%	ED
Puikko		 100	%	ED

230	V
400	V
460	V
	TIG	DC
	 AC
	Puikko
TIG	AC		 60	%	ED
	 	 70	%	ED
	 	 100	%	ED
Puikko	DC	 40	%	ED
	 	 100	%	ED
TIG	AC		 100	%	ED
Puikko	DC	 80	%	ED
	 	 100	%	ED
(AC	ja	DC)
kiinteä	/	säädettävä*)

pituus
leveys
korkeus

230	V	±	10	%
400	V	±	10	%
460	V	±	10	%
250	A	/	7,5	kVA
200	A	/	6,7	kVA
250	A	/	10,3	kVA
200	A	/	7,9	kVA
4	x	2,5	mm2	S	-	5	m
20	A	hidas
16	A	hidas
16	A	hidas
3	A	/	10	V	...	250	A	/	20	V
10	A	/	10	V	...	250	A	/	20	V
10	A	/	20	V	...	250	A	/	30	V
–	–
250	A	/	20	V
220	A	/	18,8	V
250	A	/	30	V
200	A	/	28	V
250	A	/	20	V
250	A	/	30	V
240	A	/	29,6	V
70	V	DC
60	Hz	/	50	...	200	Hz
80	%	(250	A	/	30	V)
0,9	(250	A	/	30	V)
18	W
-40	...	+60	°C
-20	...	+40	°C
B	(130	°C),	H	(180	°C)	/	IP	23C
690	mm	 690	mm
260	mm	 260	mm
550	mm	 830	mm
39	kg	 65	kg
–	–	–	–	 350	kPa
–	–	–	–	 1300	W

*)	Säädettävä	paneeleilla	MINILOG	ja	PULSE.
**)	Sulakekoko	voi	rajoittaa	kuormitettavuutta.
Laitteet	täyttävät	CE-merkkivaatimukset.
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Mastertig AC/DC  3500W

Liitäntäjännite

Liitäntäteho	(U1=400V)

Liitäntäkaapeli
Sulake
Hitsausvirta-alue

Kuormitettavuus	(T=40	°C)

Kuormitettavuus	(T=20	°C)

Tyhjäkäyntijännite
Vaihtovirran	taajuus
Hyötysuhde
Tehokerroin
Lepotilan	teho
Varastointilämpötila-alue
Toimintalämpötila-alue
Lämpöluokka	/	Kotelointiluokka
Äärimitat

Paino
Jäähdytyslaitteen	maks.	nesteenpaine
Jäähdytyslaitteen	teho

–	–	–	–
400	V	±	10	%
–	–	–	–
350	A	/	11,7	kVA
280	A	/	8,2	kVA
350	A	/	15,7	kVA
280	A	/	11,2	kVA
4	x	2,5	mm2	S	-	5	m
20	A	hidas
3	A	/	10	V...350	A	/	24	V
10	A	/	10	V...350	A	/	24	V
10	A	/	20	V...350	A	/	34	V
350	A	/	24	V
280	A	/	21,2	V
350	A	/	34	V
280	A	/	31,2	V
310	A	/	22,4	V
350	A	/	34	V
300	A	/	32	V
70	V	DC
60	Hz	/	50	...	200	Hz
80	%	(350	A	/	34	V)
0,9	(350	A	/	34	V)
18	W
-40	...	+60	°C
-20	...	+40	°C
B	(130	°C),	H	(180	°C)	/	IP	23C
690	mm
260	mm
870	mm
74	kg
350	kPa
1300	W

3~	50	/	60	Hz

TIG	 	 60	%	ED
TIG	 	100	%	ED
Puikko	 	 60	%	ED
Puikko	 	100	%	ED

400	V
TIG	DC
							AC
Puikko
TIG	AC	 	 60	%	ED
	 	100	%	ED
Puikko	DC	 60	%	ED
	 	100	%	ED
TIG	AC	 	100	%	ED
Puikko	DC	 80	%	ED
	 	100	%	ED
(AC	ja	DC)
kiinteä	/	säädettävä*)

pituus
leveys
korkeus

*)	Säädettävä	paneeleilla	MINILOG	ja	PULSE.
**)	Sulakekoko	voi	rajoittaa	kuormitettavuutta.
Laitteet	täyttävät	CE-merkkivaatimukset.
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13.	 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.
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