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1.		 woord	vooraf

1.1.		 inleiding
Gefeliciteerd met de aankoop van dit product. Indien goed geïnstalleerd zal dit Kemppi-pro-
duct garant staan voor een productieve machine, die slechts sporadisch onderhoud vergt. Deze 
gebruiksaanwijzing is bedoeld om U een inzicht te geven in de goede werking van de machine 
en de veiligheid van Uzelf. Er is ook een deel van de inhoud gewijd aan onderhoud en techni-
sche specificaties. Leest U deze handleiding goed door alvorens over te gaan tot het installeren, 
het gebruik of het onderhoud van de machine. Voor eventuele verder informatie kan U steeds 
terecht bij Kemppi Benelux B.V. of Uw dichtsbijzijnde Kemppi-dealer.
De specificaties en uiterlijke kenmerken van deze machine zijn onderhavig aan veranderingen 
en kunnen dus zonder voorafgaande melding verbeterd/veranderd zijn.

In deze handleiding is volgend symbool gebruikt voor gevaaraanduiding:

1.2.		 product	inleiding
De Mastertig AC/DC is een stroombron voor zowel TIG- als MMA-lassen en geschikt voor 
zowel AC- als DC-lassen; dit alles in een ontwerp voor professioneel gebruik. De stroombron 
is een inverter, die wordt gestuurd door IGBT’s. De stroombron is verkrijgbaar in 3 strooms-
terktes: 200, 250 en 350 A, waarbij de 250 A-uitvoering zowel in lucht als watergekoelde versie 
beschikbaar is.
In elke machine kunnen 3 verschillende functiepanelen gemonteerd worden: het basispaneel, het 
minilogpaneel en het pulspaneel.

Leest U deze stukjes tekst zorgvuldig door en volg de instructies. Neemt U ook de ”Veiligheid 
bij gebruik (1.3.)” door en houdt er rekening mee bij de installatie, het gebruik en het onderhoud 
van deze machine.
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1.3.	veiligheid	biJ	gebruik
Leest U deze Veiligheidsinstructies door alvorens over te gaan tot installatie, gebruik en onder-
houd van deze machine.

Vlamboog en spatten.
Een vlamboog kan onbeschermde ogen beschadigen. Wees ook voorzichtig met lichtweer-
kaatsing van de boog. Lasspatten kunnen brandwonden veroorzaken; draag dus steeds las-
handschoenen en beschermende kledij.

Explosiegevaar
Schenk aandacht aan eventueel explosiegevaar. Verwijder alle ontvlambare producten van de 
lasplek. Overtuig U er steeds van dat er brandblus-apparatuur aanwezig is. Denk er aan dat 
lassen in gesloten ruimtes (containers, tanks...) extra gevaar meebrengen. Denk er steeds aan dat 
smeulende lasspatten zelfs na uren nog brand kunnen veroorzaken... dus lang nadat Uw lasklus 
er op zit!

Primaire spanning
Neem het lasapparaat NOOIT mee in een afgesloten ruimte (container, tank...) Las nooit op een 
nat oppervlak. Controleer steeds de toestand van de kabels van de machine. Vervang bescha-
digde kabels onmiddellijk, aangezien beschadigde kabels tot ernstige letsels kunnen leiden 
en ook brandgevaar inhouden. Let erop dat de voedingskabel niet beschadigd is en niet over 
scherpe randen schuurt.

Lascircuit
Gebruik steeds beschermende kledij en draag nooit natte kledij. Werk nooit op een nat opperv-
lak of met beschadigde kabels. Leg uw lastoorts nooit op de lasmachine noch op een andere 
machine. Bedien de toortsschakelaar alleen als de toorts op het werkstuk gericht is.

Lasrook
Zorg ervoor dat er steeds voldoende ventilatie  is tijdens het lassen. Neem voorzorgsmaatregelen 
bij het lassen van lood-, cadmium-, zink-, kwik- of berilliumhoudende metalen.

De ”electromagnetic compability” (EMC) is ontwikkeld voor industriele toepassingen. Appara- 
tuur die is ontwikkeld volgens klasse A is niet bedoeld voor de 230 V lichtnet toepassing.
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Mastertig AC/DC 2000

Mastertig AC/DC 2500

2.	 installatie

2.1.	 kabels	van	de	Machine
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Luchtgekoelde 
TIG-toorts
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Werkstukkabel

Aftandsbediening
Primaire kabel
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Laskabel

Aftandsbediening
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TIG-toorts

Werkstukkabel

Primaire kabel
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Mastertig AC/DC 2500W

Mastertig AC/DC 3500W
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2.2.	 plaatsing	van	de	Machine
Bij het installeren van de machine dient op het volgende gelet te worden:
Plaats de machine op een stabiele droge ondergrond, die geen stof of andere verontreiniging in 
de stroming van de koellucht brngt.
- Zorg ervoor dat de machine niet gericht staat in de richting van slijpmachines.
- Zorg voor een onbelemmerde luchtcirculati en let er op dat zowel aan de voor- als achter-

kant minstens 20 cm vrij is.
- Bescherm de machine tegen neerslag en volle zon.

2.3.	 ingebruiknaMe

Mastertig AC/DC 2500 en 2500 W:
Controleer vooraf of de selectieschakelaar van de pri-
maire spanning juist staat.
Indien de primaire kabel veranderd moet worden, 
dient dit te gebeuren alvorens de montage op een 
onderwagen. Zoniet moet de machine gedemonteerd 
worden.
Alvorens de machine aan te sluiten op het net, dient 
één van de 3 panelen (AC/DC, minilog of puls) 
gemonteerd te worden. De installatievoorschriften 
(4283280) zijn bijgesloten in de verpakking ervan. Let 
er op dat u de flatcable niet beschadigd.
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2500,	2500W,	3500W

2.4.	 aansluiting	op	het	net
 De montage of vervanging van de primaire kabel en de stekker mogen alleen door   
 geauthoriseerde elektriciens gebeuren.

Mastertig AC/DC 2000

Belangrijk bij het vervangen van de primaire kabel:
De handvaten, de mantel, de linker en rechter zijplaat dienen gedemonteerd te worden. de 
kabel ient moet dan door de voorziene opening (aan de achterzijde van de machine )gestoken 
te worden en met een kabelklem vastgezet te worden. de fasedraden worden aangesloten op de 
klemmen die met “L1, L2 en L3” gemarkeerd zijn. de nulleider moet op de “N” aangesloten en 
de aarding op het teken     .

Mastertig AC/DC 2500, -2500W en -3500W

De machine wordt geleverd 
met een primaire kabel met 
aangegoten stekker voor een 
aansluiting op het lichtnet 
(1~230 V).

stekker. De primaire kabel is geschikt voor alle primaire spanningen met een aangepaste 
afzekering (zie hiervoor de tabel met de technische gegegvens)
4 x 6 mm² kan ookgemonteerd worden indien de locle voorschriften dit vereisen.

 Indien de machine te zwaar wordt afgezekerd kan dit een hogere kortsluit-
stroom en extra schade veroorzaken aan de machine.

Mastertig AC/DC 2500, -2500W

De machine wordt geleverd 
met 5 m primaire kabel (4 
x 2,5 mm²), maar zonder 

Alvorens de machine aan te sluiten op de primaire spanning, dient bij deze beide machines gecon-
troleerd te worden of de selectieschakelaar van de primaire spanning juist staat. (3~230/400/460 V)
Let bij vervanging van de primaire kabel op het volgende:
De handvaten, de mantel, de linker en rechter zijplaat dienen gedemonteerd te worden. de kabel 
ient moet dan door de voorziene opening (aan de achterzijde van de machine )gestoken te worden 
en met een kabelklem vastgezet te worden. de fasedraden worden aangesloten op de klemmen die 
met “L1, L2 en L3” gemarkeerd zijn. de nulleider moet op de “N” aangesloten en de aarding op het 
teken   .
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2.5.	 las-	en	werkstukkabel
Voor de Mastertig AC/DC 2000 moeten de stroomkabels een minimale doorsnede hebben van 
16 mm², voor de Mastertig AC/DC 2500 en 2500 W minstens 25 mm² en voor de Mastertig 
AC/DC 3500 W minstens 50 mm². Dunnere las- en werkstukkabels veroorzaken een te grote 
spanningsval en oververhitting.

Monteer de werkstukklem (indien mogelijk) rechtstreeks op het werkstuk, maar steeds op 
een zuiver oppervalk. Gebruik steeds een zo kort mogelijke stroom (las- en werkstuk) kabel. 
Onnodig lange kabels zorgen voor een lager uitgangsspanning van de machine. Let er ook op 
dat opgerolde stroomkabels een spoelwerking veroorzaken (vooral bij het gebruik van wissels-
panning), wat de ontsteking nadelig kan beïnvloeden.
Verwijder steeds roest en verf van het conatctoppervlak.

2.6.	 lastoortsen
Op de Mastertig AC/DC 2000 en de Mastertig AC/DC 2500 kunnen alleen luchtgekoelde toort-
sen gebruikt worden. Op de Mastertig AC/DC 2500 W en de 3500 W kunnen zowel lucht- als 
vloeistofgekoelde toorsten gebruikt worden.Overtuig U er steeds van dat de toorts de door U 
gebruikte maximale lasstroom aankan.
 Gebruik nooit een beschgadigde toorts!

2.7.	 te	verlassen	elektroden
Alle gangbare elektrodetypes kunnen met de Masytertig AC/DC-stroombronnen gebruikt 
worden, zowel DC als AC, echter steeds rekening houdend met de stroombeperkingen van de 
stroombron.
De Mastertig AC/DC 2500, 2500 W en 3500 W zijn geschikt om te gutsen met koolstofeletrode, 
echter weer beperkt door het maximale vermogen van de machines.

tabel	voor	maximale	elektrodediameters	en	toepassingen
elektrodetype	 rendement	 2000	 2500,	2500w	 3500w
Fe	(rutiel)	 95	%	 ø	4	 ø	5	 ø	6
Fe	(basisch)	 100	%	 ø	4	 ø	5	 ø	6
Fe	(HR)	 180	%	 ø	2,5	 ø	4	 ø	5
	 250-270	%	 -	-	-	 ø	4	 ø	5
Ss	(rutiel)	 -	-	-	 ø	4	 ø	6	 ø	6
Ss	(basisch)	 -	-	-	 ø	4	 ø	6	 ø	6
Ss	(HR)	 150	%	 ø	3,25	 ø	5	 ø	6
Hardoplassen	 100	%	 ø	3,25	 ø	5	 ø	6

2.8.	 tig	dc-lassen
DC¯-lassen wordt gebruikt voor verschillende staaltoepassingen. Voor DC¯-lassen bevelen wij 
het type “WC20” (grijs) aan.

2.8.1. Aanslijpen van de elektrode
De punt van de elektrode wordt consisch aangeslepen, zodat de boog stabiel is en de thermische 
energie geconcentreerd wordt op de punt. De lengt van de aanscherping is afhankelijk van de 
diameter van de elektrode.

met een lage stroom, scherp, l = 3 x Ø
met hoge stroom, stomp, l = Ø
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lasstroombereik	 elektrode	 gasmondstuk	 gasdebiet
dc¯	 wc20	 	 	 argon	 	

	 	 	 	
A	 ø	mm	 Nummer	 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

Keuzetabel voor DC¯-lassen (illustrtief)

lasstroomberiek	ac	 elektrode	 gasmondstuk	 gasdebiet	
min.	 min.	 maks.	

	 	 	 wc20	 	 	 argon

A	 A	 A	 ø	mm	 Nummer	 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

2.9.	 tig	ac¯	-lassen
Wisselstroomlassen wordt gebruikt voor het lassen van aluminium. Bij AC-lassen is het gebruik 
van elektrode WC20 (grijs) of een zuivere wolfraamelektrode (groen) aanbevolen.

2.9.1. Balansregeling
Bij lassen met wisselstroom wordt de verhouding tussen de positieve en negatieve halve cycus 
de “balans” gemnoemd. Met de balansregeling kan de warmteverdeling tussen elektrode en 
werkstuk beïnvloed worden. Als de balans positief is (dit wil zeggen dat het positieve deel van 
de cyclus langer duurt dan de negatieve) wordt er meer warmte naar de elektrode gevoerd dan 
naar het werkstuk. Het omgekeerde betekent dus dat het negatieve deel van de cyclus langer 
duurt dan de positieve en dat het werkstuk warmer wordt dan de elektrode. Mastertigs AC/DC 
hebben een ingebouwde balansregeling, die automatisch zorgt voor de ideale balansinstelling. 
Al wat de gebruiker moet doen is de balans instellen in functie van de elektrodediameter; de 
machine zorgt dan voor de balansregeling bij stroomvariaties.

Automatische balansregeling zorgt voor 2 voordelen ivm een cnstante balans:
- Bij AC¯-lassen kan zowel met een ronde als scherpe punt gealst worden. Tijdens het lassen 

zorgt de machine voor een ronde elektrodepunt.
- Het stroombereik van de elektrode wordt uitgebreid: de minimaal te gebruiken lasstroom 

wordt verlaagd en de maximaal te gebruike lasstroom wordt verhoogd.

 Met de automatische balansregeling kan U kiezen voor een 
scherpe punt als er gelast moet worden in een nauwe hoek of als 
er een smalle naad gelegd dient te worden. Met een scherpe ele-
ktrode verkrijgt men een diepere inbranding . Een vaak voorko-
mende toepassing hiervan is de hoeknaad.

 Bij gebruikmaking van een afgeronde elektrodepunt is de boog 
breed en de oppervlakte die “gereinigd”wordt is dus breder. Een 
vaak voorkomende toepassing zijn stompe naden.

De tabel en de schaalverdeling op het paneel zijn gebaseerd op het gebruik van een WC20-ele-
ktrode (girjs). Bij het gebruik van zuiver Wolfram (groen) zal de punt afronden.
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2.10.	 bescherMgas

	 Behandel	de	gasfles	voorzichtig;	er	bestaat	gevaar	als	de	fles	of	het	ventiel	ervan 
 beschadigd is.

Voor het lassen worden argon, argon-helium of helium gebruikt. Het gasdebiet is afhankelijk 
van het benodigde vermogen. Een vaak gebruikte hoeveelheid is 8 - 10 l/min. Als het gas niet 
geschikt is voor de toepassing bestaat er kans op porositeit. Contacteer Uw Kemppi-dealer voor 
bijstand voor de gaskeuze.

2.10.1. Installatie van de gasfles
Bevestig	de	gasfles	steeds	in	vertikale	positie	in	een	een	daarvoor	bestemde	
houder aan de wand of op een transportwagen. Denk eraan de gaskraan te 
sluiten na het lassen.

Onderdelen van de flowmeter

De volgende installatieregels zijn geldig voor de meeste gasdebietregelaars (flowmeters):

1. Sta niet voor het ventiel (A), draai dit een beetje open en laat eventuele onzuiverheden uit 
het ventiel stromen.

2. Draai aan de regelschroef (B) tot u geen weerstand meer voelt.
3. Sluit de naaldafsluiter (indien aanwezig)
4. Monteer de debietregelaar op de gasfles en draai de bevestigingsmoer vast met een sleutel.
5. Monteer de slangpilaar (D) met wartelmoer (E) op de gasslang en draai vast met de 

slangklem.
6. Verbind de gaslang van de debietregelaar met de TIG- of MIG-unit dmv de snelkoppeling
7. Draai langzaam de gasfles open . De gasdrukmeter (F) toont nu de druk in de gasfles. 

Gebruik de fles nooit tot deze helemaal leeg is; de fles dient reeds gevuld te worden als de 
druk nog 2 bar bedraagt.

8. Open de naaldafsluiter (indien aanwezig)
9. Draai de regelschroef (B) tot de drukmeter (G) het vereiste debiet (of druk) weergeeft. Bij 

het regelen van het gasdebiet moet de machine aan staan en de toortsschakelaar ingedrukt 
worden.

Sluit na het lassen de gasfles af. Als de machine langere tijd niet gebruikt wordt, dient ook de 
drukregelschroef losgedraaid te worden.

A  Gaskraan
B  Drukregelschroef
C  Bevestigingsmoer
D  Slangpilaar
E  Wartelmoer
F  Drukmeter gasfles
G  Debietmeter
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3.	 functiepanelen

BASISPANEEL

MINILOG-PANEEL
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PULSPANEEL

1. Keuzetoets voor TIG-lassen: TIG HF (hoogfrequent-)of  TIG CONTACT (lift arc-)ontsteking
2. Frequentieregeling voor AC-lassen (50…200 Hz)
3. Potentiometerregeling van de nagastijd (0…100 s)
4. Potentiometerregeling van de downslope (0…15 s)
5. Lasstroomregeling , wordt ook gebruikt om de parameters, die met een druktoets geselecteerd 

worden, te veranderen 
6. Selectieschakelaar voor paneel-/afstandsbediening; hiermee kan ook het coderingsslot (CODE 

LOCK/ENTER) ingesteld worden.
7. Regeling van de pulsstroom (TIG PULSE) (3…200/250/350 A) en de pulsverhouding (10…75 %)
8. Keuzetoets voor pulsTIG-lassen
9. Regeling van de basisstroom van het pulslassen (TIG BACK) (20…40 %) en regeling van de puls-

frequentie (FREQUENCY) (0,1…300 Hz)
10. Instelling van de startstroom; beginnen met een lagere stroom (SOFT START) of beginnen met een 

hogere stroom dan de nominale lasstroom (HOT START) (-70…+50 %)
11. Keuzetoets voor gebruikmaking van minilog en instelling van de minilogwaarde (MINILOG) (-

80…+20 %)
12. Regeling van de gasvoorstroomtijd en tevens activering van het coderingsslot (CODE LOCK)
13. Regeling van de upslopetijd van de lasstroom (0…5 s)
14. Keuze voor snel hechtlassen eninstellin van de tijd ervan (0…10 s)
15. Keuze van de toortsbediening (2-takt of 4-takt)
16. Oproepen van de geheugens of bediening via paneel
17. Bewaren van de lasparameters in een geheugen (SAVE)
18. Selectie van het geheugenkanaal (CHANNEL 1…9)
19. Keuze voor “broken arc”-lassen (BROKEN ARC)
20. Instelling van de laskarakteristiek (arc force) voor MMA-lassen (DYNAMICS)( –9…+9)
21. Keuze voor MMA-lassen
22. Potentiometerregling van de AC-golf bij AC-TIG-lassen (BALANCE) (-70…+70%)
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3.1.	 nuMerieke	displays	en	signaallaMpJes	op	het	paneel

Machine ”aan”
 
Thermische veiligheid Foutieve primaire spanning (te hoge of te lage 

spanning)

Weergave lasstroom 
of ingestelde waarde

Weergave van 
lasspanning of 
parameters

Eenheden van de weergave

Het signaallampje van de thermische beveiliging brandt als de machine oververhit is. Laat de machine 
aan staan zodat de ventilator de machine kan koelen. Wacht tot het lampje uigaat waarna U weer kan 
verder lassen.
Het lampje van de foutieve primaire spanning brandt als de primaire spanning te hoog of te laag is. 
Controleer de keuzeschakelaar van de voedingsspanning en de voedingssspanning zelf. Dit lampje 
brandt ook als er een kortstondige spanningspiek door het net veroorzaakt wordt.
De stroom wordt weergegeven met een tolerantie van 3 %±2A; de spanning met een tolerantie van 3 
%±0,2 V.

De afstandsbediening wordt geselecteerd met de knop REMOTE. 
Met de afstandsbediening C100C kan de lasstroom ingesteld 
worden voor zowel TIG- als MMA-lassen. De waarden van de 
parameters (upslope, downslope, gasnastroomtijd,etc) kunnen 
met de grote draaiknop ingesteld worden.
Met de afstandsbediening C100AC kan ook gekozen worden 
tussen het lasprocédé (MMA/TIG). De machine kiest de polariteit 
(strooomsoort) in overeenstemming met de vooringestelde keuze 
4 op het paneel. 

3.3.	MMa-lassen

3.3.1. Selectie van de stroomsoort

3.2.	 afstandsbedieningen

Selecteer MMA-lassen door op de toets te drukken waar “MMA” op vermeld staat. Het signaal-
lampje duidt aan welke stroomsoort geselecteerd werd: AC, DC¯, DC+

Telkens de “MMA”-toets ingedrukt wordt verspringt het indicatielampje.

3.3.2. Broken arc
Duw op de toets “BROKEN ARC” en het signaallampje hiervan zal gaan branden.
De “Broken Arc”-methode wordt toegepast bij materiaal dat heel weinig warmte toelaat en waar 
dus een continu brandende boog niet toegepast kan worden. Dit probleem kan opgelost worden 
door de boog te onderbreken. Meestal is de geringe materiaaldikte de reden voor deze toepas-
sing. Bij toepassing van “Broken arc” wordt de boog sneller afgebroken en is de (her)startpuls 
lager dan bij gewoon MMA-lassen.
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3.3.3. Controle van de MMA-laskarakteristiek (alleen minilog- en pulspaneel)
Duw op de “DYNAMICS”-toets en in hte display verschijnt een numerieke waarde, die overeenstemt 
met de dynamiek. Deze instelling kan veranderd worden door aan de grote stroomknop te draaien. Als 
de instelling “0” is, staat de normale dynamiek voor alle MMA-elektroden. Als de waarde negatief is 
(-9...-1), beschikt U over een zachte boog. Dit houdt in dat de lasspatten sterk gereduceerd worden bij 
het lassen met de maximale stroombelasting van de elektrode. Indien U een positieve waarde heeft 
ingesteld (+1...+9) beschikt U over een harde boog, wat inhoud dat U met bv een dunne RVS-ele-
ktrode tegen de minimale stroombelastbaarheid kan lassen en toch een goede inbranding kan hebben.

3.4.	 tig-lassen
3.4.1. Selectie van TIG-lassen en stroomsoort

Duw op de keuzetoets naast de door U gewenste TIG-onts-
teekmethode: hoogfrequentontsteking (TIG HF) of lift arc-
ontsteking (TIG CONTACT) en het signaallampje ernaast zal 
aanduiden wat U gekozen heeft. U kan de stroomsoort kiezen 
door nogmaals op deze toets te drukken. INdien U wenst te 
lassen met DC+, druk dan beide toetsen gelijktijdig in.

 Gebruik lift arc-ontsteking indien U last in een omgeving met gevoelige elektronische 
 apparatuur. De ontsteekvonk kan interferentie veroorzaken bij deze gevoelige appa- 
 ratuur.
De boog wordt ontstoken met een hoge frequntie en hog spanning, zonder dat de elktrode het werks-
tuk aanraakt. Indien de boog binnen één seconde niet ontsoken is, moet het starten herhaald worden 
door nogmaals op de toortsschakelaar te drukken. In sommige gevallenkan de ontsteking beter 
verlopen indien het werkstuk met het gasmondstuk wordt aangeraakt alvorens te starten.

3.4.3. Lift arc-ontsteking

Maak licht contact met de elektrode tegen het werkstuk (1). Druk op de toortsschakelaar en het 
beschermgas zal gaan stromen en een lage stroom zal gaan vloeien door de elektrode. Verbreek 
het contact tussen de elektrode en het werkstuk door de toorts lichtjes te kantelen, maar het con-
tact tussen gasmondstuk en werkstuk blijft wel behouden. (2, 3). De boog zal ontsteken en de 
stroomzal doorstijgen naar de ingestelde lasstroom (eventueel via een ingestelde upslope-tijd) 
(4).

3.4.2. HF-ontsteking
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3.4.4. Gebruik en keuze van het gebruik van de toortsschakelaar

De bedieningskeuze van de toortsschakelaar gebeurt door op de “2T/4T”-toets te 
drukken.

2-takt met HF-ontsteking 1. Bedien de toortsschakelaar. Het gas begint te stromen 
en na de ingestelde gasvoorstroomtijd wordt de boog 
ontstoken en de stroom loopt op tot de voraf ingestelde 
lasstroom.

2. Laat de toortsschakelaar los en de lasstroom zal afne-
men volgens de ingestelde downslope-tijd. Nadat de 
boog gedoofd is, zal het gas blijven stromen volgens de 
ingestelde gasnastroomtijd.

2-takt met lift arc-ontsteking
1. Druk de elektrode lichtjes tegen het werkstuk
2. Bedien de toortsschakelaar
3. Neem de elektrode weg van het werkstuk. De boog 

zal ontstekenen de stroom zal stijgen totde ingestelde 
lasstroom, volgens de gekozen upslope-tijd.

4. Laat de toortsschakelaar los en de stroom zal afnemen 
volgens de gekozen downslope-tijd. nadat de boog 
gedoofd is, blijft het gas stromen volgens de ingestelde 
gasnastroomtijd.

De downslope-tijd van de lasstroom kan onderbroken worden door de 
toortsschakelaar snel in te drukken

U kan terugkeren naar de lasstroom vanaf de downslope door de toortss-
chakelaar iets langer in te drukken. De stroom zal nu stijgen volgens de 
ingegeven upslope-snelheid.

4-takt met HF-ontsteking

1. Druk de toortsschakelaar in. Het beschermgas begint te stromen.
2. Laat de schakelaar los. De vonk ontsteekt de boog en de stroomstijgt naar de lasstroom 

volgens de upslope.
3. Druk de schakelaar in; het lassen gaat door.
4. Laat de schakelaar los n de stroom gaat vervolgens omlaag. Na de geslecteerde downslope-

tijd dooft de boog, mar blijft het gas nog even stromen, zoals ingesteld.
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4-takt met lift arc-ontsteking
1. Druk de elektrode lichtjes tegen het werkstuk
2. Bedien de toortsschakelaar
3. Neem de elektrode weg van het werkstuk. De boog zal 

ontstekenen de stroom zal stijgen totde ingestelde lasstroom, 
volgens de gekozen upslope-tijd.

4. Laat de toortsschakelaar los en de stroom zal afnemen vol-
gens de gekozen downslope-tijd. nadat de boog gedoofd is, 
blijft het gas stromen volgens de ingestelde gasnastroomtijd.

Indien tijdens de downslope de toortsschakelaar ingedrukt wordt, zal de dan 
bereikte stroom aanhouden, zolang de schakelaar ingedrukt blijft.

U kan terugkeren naar de lasstroom vanaf de downslope door de toortss-
chakelaar kortstondig in te drukken. De stroom zal nu stijgen volgens de 
ingegeven upslope-snelheid.

3.4.5. Instelling van de downslope-tijd van de lasstroom
De instelling van de downslopetijd wordt gedaan met de des-
betreffnde potentiometer. De tijd kan ingesteld worden tussen 
0 en 15 s. Tijdens het regelen van de downslope kan de inges-
telde waarde afgelezen worden in het rechtse display. Na 5 
seconden verdwijnt deze waarde van het display.

3.4.6. Instelling van de upslope-tijd van de lasstroom
1. Druk op de toets die op de upslope-curve ligt. Het rechtse 

display zal de upslope-tijd laten zien in seconden.
2. Stel de gewenste waarde indoor aan de grote stroomknop 

(0...5 s) te draaien. Na 5 seconden zal de ingestelde waarde 
uit het display verdwijnen. 

3.4.7. Instellig van gasvoor- en nastroomtijden

1. Druk op het paneel op de toetsnaast het symbool van de gasfles bij respectievelijk gasvoor- 
of nastroomtijd

2. Draai de knop tot de gewenste waarde in het rechtse display verschijnt. (voorgas: 0...5 s; 
nagas: 3...100 s)

3.4.8. Instelling van de vorm van de boog, BALANCE
De BALANCE-functie zal de balans zo instellen dat hij geschikt is voor de gekozen elektrode 
en stroom. Tegelijkertijd wordt hiermee de voorverwarming van de elektrodepunt tijdens het 
starten van de boog (afhankelijk van de vorm van de punt).
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1a. Indien er gelast wordt met een scherpe punt, dientde balance-knop 
naar de linkerkant van het bereik van de elektrode gedraaid te worden. 
Een smaale boog en diepere inbranding zullen het resultaat zijn; dus 
geschikt voor smalle lasnaden)
1b. Indien er gelast wordt met een afgeronde elektrode, moet de balance-
knop naar de rechterkant van het bereik van de geselecteerde elektrode 
gedraaid worden.
2. Samengevat: indien de elektrode warmer moet zijn: draai naar rechts; 
indien de elektrode moet afgekoeld worden: draai de knop naar links.

3.4.9.  Frequentie-instelling bij AC TIG-lassen (alleen bij minilog- en puls- 
 paneel)
De frequentie van het AC-lassen kan aangepast worden met het minilog- en het pulspaneel. Een 
frequentieverhoging zal de boog stabieler maken en smaller, maar het geluidsniveau stijgt eveneens.

1. Druk op de FREQUENCY-toets in het vakje waar “AC” vermeld staat.
2. Regel de frequentie met de grote stroomknop. Het instelbereik is 50...200 Hz. 

Van de fabriek uit is de machine ingesteld op 60 Hz.

3.4.10. Minilog-toepassingen (alleen bij minilog- en pulspaneel)
Met de minilogfunctie kunnen 2 verschillende stroomniveaus (basisstroom en 
lasstroom) ingesteld worden en deze kunnen met een korte puls op de toortsscha-
kelaar geselecteerd worden. De minilogfunctie werkt enkel in 4-taktbediening.

De keuze en de instelling van de de minilog-functie gebeurt met een potentio-
meter. Als de potentiometer in de”OFF”-positie staat, is de functie niet actief. De 
lasstroom wordt ingesteld zoals anders: met de grote stroomknop. De minilogknop 
wordt gebruikt om de basisstroom in te stellen, waarbij de minimale waarde 80 
% lager is dan de lasstroom en de maximale waarde 20 % meer dan de lasstroom-

waarde. Tijdens de instelling kan de ingestelde waarde afgelezen 
worden in het display, waar anders de stroom afgelezen wordt.

U kan van de lasstroom overschakelen naar de basisstroom door kortstondig op de toortsschake-
laar te drukken.
Door nogmaals kortstondig op de toortsschakelaar te drukken, gaat U terug naar de lasstroom.
Det indicatorlampje duidt aan op welk stroomniveau er op dat moment gewerkt wordt.
Het lassen kan gestopt worden door langer dan 0,7 s op de toortsschakelaar te drukken.
De minilogfunctie wordt gebruikt om de warmteïnbreng naar het materiaal beter te beheersen, 
dus indien er kortstondig meer of minder warmte nodig is.
Met de minilog-functie kan er eventjes naar een lager stroom geschakeld worden als de toorts-
positie moet verandern of als U het toevoegmateriaal beter wil vasthouden, zonder dat het lassen 
gestopt dient te worden. 
Een lagere stroom kan eveneens gebruikt worden als de downslope-functie niet gebruikt wordt.
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3.4.11. PulsTIG-lassen (allen met pulspaneel)
1. Kies het pulslassen door op de ON/OFF-toets (in het pulssegment van het 

paneel) te drukken.
2. Stel de gemiddelde stroom, waarmee U wilt lassen in met de grote stroomk-

nop. Het stroomdisplay toont de gemiddelde stroomwaarde
3. Druk één keer op de BACK.FREQUENCY-toets. De tekst “bAc” in het 

rechtse display geeft aan dat nu de basisstroom met de grote stroomknop kan 
ingesteld worden. DE basisstroom is evenredig met de gemiddelde stroom, 
maar wordt in Ampère weergegegeven in het stroomdisplay.

4. Druk nogmaals op de toets BACK.FREQUENCY. De tekst “FrE” in het stroomdisplay toont 
dat U nu de pulsfrequentie kan aanpassen. De frequentie wordt weergegeven in Hz.

5. Duw eenmaal op de toets PULSE RATIO. U ziet nu de pulsstroom in het stroomdisplay. Het 
rechtse display laat nu “PUL” zien U kan ook de pulsstroom aanpassen, maar hou er rekening 
mee dat dit ook de gemiddelde stroom beïnvloedt.

6. Indien U nogmaals op de PULSE RATIO-toets duwt, kan U de pulsverhouding (ratio) instel-
len, weergegeven door “rAt”. De pulsratio wordt weergegeven als een percentage van de totale 
lengte van de cyclus weergegeven.

7. Indien U om het even welke toets van het puls-gedeelte een 3de maal indrukt, gaat de instelling 
terug naar de gemiddelde stroom, “AvE”. 

3.4.12. Regeling van de startstroom (alleen met pulspaneel)

Met de potentiometer die in dit gebied staat kan de startstroom als 
soft- of als hotsart ingesteld worden. De startstroomaanpassing 
werkt enkel in 4-taktbediening. 
Door de potentiometer op OFF te zetten, beschikt U over de nor-
male start (zie ook bij de 4-taktbediening van de toorts).

Door de potentiometer linksom te draaien, wordt de softstart geactiveerd. 
Bij het loslaten van de toortsschakelaar zal de stroom met de snelheid van de 
upslope stijgen tot de startstroom, die in dit geval lager is dan de nominale 
lasstroom.

De startstroom is evenredig met de lasstroom. De waarde van de startstroom 
kan tijdens het regelen afgelezen worden in het stroomdisplay.

Als U de potentiometer rechtsom draait, zal de startstroom, in dit geval hots-
tart, hoger dan de lasstroom zijn.Voorts komt dit overeen met de softstart.

3.4.13. Snelhechtlassen (alleen met pulspaneel)
Selecteer het hechtlassen door op het paneel op de SPOT WELD-toets te drukken. 
Ter indicatie dat U dit proces heeft geactiveerd, zal het desbetreffende ledje gaan 
branden. U kan de gewenste hechtlastijd instellen met de grote stroomknop. De 
ingestelde tijd wordt tijdens het instellen weergegeven in het stroomdisplay.; na 5 
s wordt hier weer de gewone lasstroom weergegeven, en kan deze weer ingesteld 
worden.

De, in het displayweergegeven, tijd geeft aan hoelang de lasstroom aanwezig is bij 
het hechtlassen; upslope en downslope verlengen de lengte ervan.
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3.5.		 geheugenfuncties	(alleen	biJ	het	pulspaneel)

worden en ook gebruikt worden voor het opslaan.
De MEM/PANEL-toets wordt gebruikt  om te kiezen tussen gehugenkanalen of paneelbedie-
ning.
Het opslaan gebeurt in 2 stappen met de SAVE-toets: indien er éénmaal op gedrukt wordt, 
worden de gebruikte waarden opgeslagen. In dit geval gaat het lampje bij SAVING knipperen 
om aan te geven dat U gaat opslaan. Als het lampje knippert, kan U het kanaal kiezen waarin U 
de parameters wil opslaan. Bij een tweede druk op de toets wordt de informatie daadwerkelijk 
opgeslagen.

3.5.1. Oproepen van geheugens
1. Duw net zo vaak op de CHANNEL-toets tot het gewenste geheugenkanaal in het display 

verschijnt. Aan de oplichtende signaallampjes kan U dan zien welke instellingen er gemaakt 
zijn in het desbetreffende kanaal en in het display is de ingestelde lasstroom af te lezen. De 
waarden van de ander parametsr is af te lezen door op de desbetreffende toets te drukken of 
door met de potentiometer te draaien. Alle weergegeven waarden zijn geblokkeerd, wat dan 

ook betekent dat dat U ze niet kan veranderen zolang het MEM-lampje 
brandt.

2. Als de gevonden parameters aangepast moeten worden, druk dan op de 
MEM/PANEL-toets en het PANEL-lampje gaat branden, waarna U de 
parameters kan aanpassen.

Met behulp van de geheugenfuncties kunnen 9 paneelinstellingen 
opgeslagen worden in het permanente geheugen. Alle instelbare 
parameters of gekozen waarden worden hier dan opgeslagen. Als 
het geheugen niet gebruikt wordt, is dit display gewoon donker.
Met de CHANNEL-toets kan het geheugenkanaal geselecteerd 

3.5.2. Het opslaan van gebruikte parameters in het geheugen
Stel dat U de ideale parameters voor een klus gevonden heeft en U wil ze opslaan.

1. Duw éénmaal op de SAVE-knop en het SAVING-lampje begint te knip-
peren.

2. Duw net zo vaak tot het kanaal verschijnt waarin U gegevens wil ops-
laan.

3. Duw nu nogmaals op de SAVE-toets en de waarden worden opgeslagen 

in het geheugen.

Nota: Indien U gaat saven (als het SAVING-lampje brandt) en U kiest (mbv de CHANNEL-
toets) een kanaal, waarin al andere waarden opgeslagen zijn, dan kan U de vorige opgeslagen 
waarden van dat kanaal bekijken door op de MEM/PANEL-toets te duwen en zo terug te keren 
naar de geheugenstatus. U kan nu de (reeds) opgeslagen waarden bekijken. In dit geval zullen 
de opgeslagen waarden niet veranderd worden.. Na het checken, kan U nogmaals op de MEM/
PANEL-toets duwen en ziet U weer de waarden die U wou opslaan. Nu kan dat door op SAVE 
te duwen.

3.6.	code-beveiliging

De machine heeft een diefstalbeveiliging. U kan een 3-cijferige beveiligingscode in de machine 
aanbrengen. Deze code moet door de gebruiker gekend zijn. De code wordt opgeslagen in het 
geheugen van het paneel, zodat een ander paneel een andere code heeft.

Bij het verlaten van de fabriek is de code-beveiliging niet geactiveerd.
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3.6.1. Installeren van de code-beveiliging
1. Duw tegelijkertijd op de voorgastoets (CODE LOCK) en de toets van de afstandsbediening 

(REMOTE/CODE LOCK/ENTER).

2. Selecteer het eerste cijfer met behulp van de grote stroomknop (bv 4).

3. Duw op de REMOTE/CODE LOCK/ENTER-toets.

4. Selecteer het tweede cijfer met de grote stroomknop (bv 3) en accepteer terug met de 
REMOTE/CODE LOCK/ENTER-toet.

5. Selecteer het derde cijfer (bv 2) op dezelfde manier en accepteer weer met de REMOTE/
CODE LOCK/ENTER-toets. Nu is er als voorbeeld “432” als code ingegeven.

3.6.2. De machine aanzetten als de code-beveiliging geactiveerd is
Indien U de machine aanzet terwijl de code-beveiliging actief is , moet deze steeds ingegegeven 
worden om de machine te kunnen gebruiken.

1. Voer het eerste cijfer in met de grote stroomknop.

2. Accepteer het cijfer met de REMOTE/CODE LOCK/ENTER-toets.

3. Voer het tweede en derde cijfer op dezelfde manier in. De machine is nu klaar voor gebruik

 Als U een foute code ingeeft, dient de machine weer uit en aangezet te worden. Indien  
 de code kwijt bent, contacteer dan Kemppi Benelux.

3.6.3. Verwijderen van de beveiliging.
1. Duw tegelijkertijd op de toets voor voorgas (CODE LOCK) en op de toets voor de afstandsbedi-

ening (REMOTE/CODE LOCK/ENTER).

2. Voer de cijfers van de code in op dezelfde manier als bij het opstarten van de machine. De 
code-beveiliging wordt opgeheven als het laatste cijfer is ingegeven.

3. Zet de machine uit. De machine is nu klaar voor gebruik.

3.6.4. Veranderen van de code
1. Verwijder de code zoals hierboven omschreven.
2. Installeer een nieuwe code.
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4.	 waterkoel-unit	

5.1.	oververhittingsbescherMing

5.	interne	bescherMing	van	de	Machine

Het gele signaallampje van de oververhittingsbeveiliging gaat branden en de machine 
zal stoppen met werken, als de machine oververhit raakt. Dit gebeurt als de machine 
een lange tijd met een stroom belast wordt die de inschakelduur overschrijdt of als de 
circulatie van de koellucht belemmerd is.

5.2.	over-voltage-bescherMing	van	de	aansluitspan-
ning
Als er een te hoge spanningspiek van het primaire net komt, die de machine kan 
beschadigen, stopt de machine meteen met werken. Indien de te hoge spanning slechts 
kort aanhoudt, toont dat zich in korte onderbrekingen tijdens het lassen. Het signaal-
lampje op het paneel duidt een te hoge of te lage spanning aan, die langer aanhoudt.

5.3.	foutieve	keuZe	van	aansluitspanning	(alleen	biJ	
ac/dc	2500	en	2500	w)
Indien een multi-voltage-machine voorzien wordt van een primaire spanning, zal de 
machine niet starten, maar zal het signaallampje op het paneel gaan branden. De machine 
zal niet beschadigd raken, indien dit slechts kort aanhoudt. Trek de stekker uit het stop-
contact en zet de spanningskeuzeschakelaar, die zich in de machine achter het bedienings-
paneel bevindt, in de juiste positie.

5.4.	beveiliging	van	de	watergekoelde	toorts		
	 (alleen	biJ	ac/dc	2500	w	en	3500	w)

     (allen AC/DC 2500W en 3500 W)

geen vloeistofdruk
koelvloeistof oververhit

test van vloeistofcirculatie

selectie voor gas- of watergekoelde toorts

Het vullen van het reservoir en het controleren van het niveau wordt gedaan door de lade 
onderin de machine, waarin de tank zich bevindt, uit te schuiven tot de vuldop bereikbaar is. De 
tank is gevuld met een 20-40 % glycoloplossing volgens de vereisten ivm met het bevriezen. In 
plaats van de glycoloplossing kan een andere oplossing gekozen worden, afhankelijk van Uw 
bevindingen.
De circulatie van de vloeistof gebeurt alleen als het nodig is: tijdens en na het lassen.

Indien de schakelaar van de waterkoel-unit in de gasgekoelde positie staat en U begint te lassen 
met een watergekoelde toorts met een stroom, die hoger is dan 60 A, dan zal het lassen automa-
tisch afgebroken worden.
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C 100C C 100D 
C 100AC

6.		 accessoires
6.1.	 afstandsbedieningen

6.2.	onderwagens
T120 (tbv Mastertig AC/DC 2000, 2500, 2500W en 3500W)

hijshaak
Hijs de machine nooit terwijl er 
een	gasfles	gemonteerd	is.

T22  
(tbv Mastertig AC/DC 
2500, 2500W en 3500W)

hijsogen (4 stuks)

C100C Regeling van de MMA-/TIG-stroomsterkte, schaalverdeling van 1...10
C100D Grof- en fijnregeling van de MMA-/TIG-stroomsterkte, schaalverdeling van 1...10
C100AC Regeling van de MMA-/TIG-stroomsterkte, schaalverdeling van 1...10 en omscha-

keling van TIG naar MMA en omgekeerd
C100F Pedaalregeling voor het TIG-lassen 

- startfunctie 
- regeling van de lastroomsterkte dmv voetbeweging 
- beperking van het stroombereik (minimaal en maximaal)

6.1.1. Aansluiten van de pedaalbediening

De C100F heeft 2 aansluitingen, die aangesloten 
worden op de afstandsbediening en de startaans-
luitingen aan de achterzijde van de machine. Bij 
het gebruik van de C100F is de maximale las-
stroomsterkte ongeveer 30 % lager dan de maximale 
stroomsterkte van de machine... tenzij de machine 
gecalibreerd is voor de C100F!

6.1.2. Calbratie van de machine voor gebruik van de C100F
1. Zet de machine uit
2. Duw op de REMOTE-toets en zet tegelijkertijd de machine aan; het display toont nu de tekst 

“rEn01”
3. Draai aan de grote stroomknop tot het display de tekst “rEn02” weergeeft. (01=C100C, 

02=C100F)
4. Duw nogmaals op de REMOTE-toets, zodat de instelling in het geheugen wordt opgeslagen
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7.		extra	functies
De machine beschikt over hulp- en/of keuzefuncties, die niet zichtbaar zijn op het machinepaneel. 
De lasser heeft deze functies bij normaal handlassen niet nodig; ze kunnen echter wel behulpzaam 
zijn bij het oplossen van speciale gevallen. Deze functies worden jumperfuncties genoemd en zijn 
opgeslagen onder jumpernummers. De functies kunnen aan/uit (On/Off) functies zijn of betrekking 
hebben op de instelling van waarden.

Jumperfuncties worden als volgt gebruikt:
1. Zet de machine uit
2. Houd de “POST GAS”-toets ingedrukt en zet tegelijkertijd de machine aan. U ziet nu de tekst 

“J01 OFF” of “J01 ON” op het paneel
3. Kies het jumper-nummer dat U nodig heeft door op de “REMOTE”-toets te duwen
4. Verander de jumper-instelling door aan de grote stroominstellingsknop te draaien.
5. Als de nodige veranderingen doorgevoerd zijn, druk dan op de “POST GAS”-toets. Alle jumper-

instellingen zijn dan opgeslagen in het geheugen.

Fabrieksinstellingen zijn onderlijnd
J01: [On] = De helling van de upslope is constant, de tijdsduur is afhankelijk van de ingestelde 

lasstroom
 [Off] = De upslope is onafhankelijk van de de ingestelde lasstroom
J02: [On] =  De helling avn de downslope is constant, de tijdsduur is afhankelijk van de inge-

stelde lasstroom
 [Off] = De downslope is onafhankelijk van de ingestelde lasstroom
J03: [On] = TIG-antifreeze staat aan 
 [Off] = TIG-antifreeze staat uit
J04: [On] = De instelling van de AC-balans bebeurt handmatig 
 [Off] = de balansinstelling gebeurt automatisch
J05: [On] = De snelhechtfunctie staat uit. 
 [Off] = De snelhechtfunctie staat aan.
J06: [On] = De downslope bij TIG-lassen daalt tot de minimale lasstroom 
 [Off] = De downslope bij TIG-lassen daalt tot 20 % van de ingestelde lasstroom
J07: [Off] = open-circuit voltage is 70 V
 [On] = open-circuit voltage is 12 V zonder VRD kaart, 22 V met VRD kaart
J08: [On] = Bij het stoppen van het lassen in 4-taktbediening begint de downslope te werken 

bij het indrukken van de toortsschakelaar. De downslope blijft aanhouden zolang 
de toortsachakelaar ingedrukt blijft. De eindstroomwaarde blijft behouden indien 
de toortsschakelaar langer dan de normale downslopetijd ingedrukt blijft. (zie ook 
“J06”)

 [Off] = Normale 4-taktfunctie
J09: [Off] = De primaire frequentie is 18 kHZ/36kHz (afhankelijk van de ingestelde waarde)
 [On] = De primaire frequentie is18 kHZ over het hele stroombereik
J10: [Off] = De hot- of softstart-functie staat uit bij 2-taktbediening 
 [On] = De hot- of softstart-functie staat aan bij 2-taktbediening
J11: Instelling van de duur van de soft- of hotstart (0,0...9,9 s). Hierbij moet J10 in de positie 
“On” staan.
J12: [Off] = Bij 2-taktbediening wordt de downslope gestopt door een kortstondige bediening 

van de toortsschakelaar
 [On] = Bij 2-taktbediening wordt de downslope niet afgebroken bij een kortstonige bedie-

ning van de toortsschakelaar.
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J13: [Off] = Bij AC TIG-lassen verandert de stroomwaarde van de positieve halve cyclus 
indien de balans en de stoomwaarde veranderen.

 [On] = Bij AC TIG-lassen is de stroomwaarde van de positieve halve cyclus onder alle 
omstandigheden gelijk aan deze van de negatieve.

J14: [Off] = Een kortstondige bediening van de toortsschakelaar betekent 0,7 s. 
 [On] = Een kortstondige bediening van de toortsschakelaar betekent 0,3 s. 
J15: [Off] = Het AC TIG-lassen begint in de positieve halve cyclus 
 [On] = HetAC TIG-lassen begint in de negatieve halve cyclus
J16: 0 → 2.0 = een maataanduiding voor de duur van de gelijkstroom bij het starten bij wissel-

stroom. 
fabrieksinstelling is 1.0

J17: 0→ 2.0 = een maataanduiding voor de duur van de startpuls bij MMA-lassen 
 fabrieksinstelling is 1.0
J18: (ongebruikt)
J19: (ongebruikt)

8.	 onderhoud
De mate van gebruik en de werkomgeving moeten in acht genomen worden bij het plannen van 
het onderhoud aan de toorts. Zorgvuldig en regelmatig onderhoud dragen bij tot storingsvrij 
gebruik.

8.1.	tig-toorts
Door de hoge temperaturen en door slijtage zal de toortskop het meeste onderhoud vergen. 
Controleer  echter ook regelmatig de rest van de toorts.

8.1.1. Toortskop
controleer of
−	 alle isolaties intact zijn en check of ze op de juiste plaats zitten
−	 het gasmondstuk beschadigd is en geschikt is voor het werk
−	 de gasstroom regelmatig is
−	 of de elektrodediameter, en -aanscherping. Slijp steeds aan in de lengterichting
−	 de elektrode goed vast zit

8.1.2. Toortskabel
controleer of
−	 de isolatie van de handgreep en de kabel in orde zijn
−	 er geen knikken in de kabel zijn

Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk
Veelvuldig plooien van de toortskop kan lucht- of vloeistoflekkages veroorzaken. Lengteverstel-
ling van de toortskop werkt niet als de toortskop te ver gebogen is.

8.2.	kabels
Controleer dagelijks de toestand van de kabels en de aansluitingen. 

Gebruik nooit beschadigde kabels.

Overtuig U ervan dat de gebruikte kabels aan de gestelde eisen voldoen.

Reparaties en aansluiting van de primaire kabel mag alleen door een bevoegd elektricien gebeuren.



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

8.3.	 de	strooMbron

LET OP! Trek de stekker uit het stopcontact en wacht minstens 2 minuten alvorens de beplating 
los te schroeven (ivm ontlading van de condensatoren). 

Controleer minstens elke 6 maanden:
−	 De elektrische aansluitingen van de machine; reinig geoxideerde delen en zet losse aanslui-

tingen terug vast. Let hierbij op de juiste aantrekmomenten van de bevestigingen.
−	 Reinig de binnenkant van de machine met een zachte borstel of met een stofzuiger. Gebruik 

geen perslucht omdat hiermee de mogelijkheid bestaat dat het vuil nog meer geconcentreed 
gaat worden op die plaatsen, waar het niet hoort. Gebruik zeker geen hogedrukreiniger. 

Alleen geauthoriseerde elektriciens mogen elektrisch onderhoud plegen aan de machine.

8.4.	 regelMatig	onderhoud

Kemppi-dealers gaan op Uw aanvraag een onderhoudscontract aan.
Regelmatig onderhoud omvat:
- Het reinigen van de machine
- Controle en onderhoud van het lasgereedschap
- Controle van klemmen, schakelaars en potentiometers
- Controle van elektrische aansluitingen
- Controle van de primaire kabel en de stekker
- Vervanging van beschadigde of versleten onderdelen
- Testen na het onderhoud: de werking en het rendement worden gecontroleerd en zo nodig  

aangepast

9.	 storingen
Neem in geval van storingen contact op met Uw Kemppi-dealer.
Ga de onderhoudspunten na alvorens de machine ter reparatie op ye sturen.

10.	 vernietigen	van	de	Machine
Gooi elektrische of elektronische apparatuur niet bij het normale huisafval!
In naleving van RICHTLIJN 2002/96/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en 
de implementatie hiervan overeenkomstig de nationale wetgeving, moet afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk worden ingezameld en ingeleverd bij 
een recyclingbedrijf. Als eigenaar van de apparatuur krijgt u informatie over goedgekeurde 
inzamelingssystemen van de dealer.
Door deze Europese richtlijn toe te passen, draagt u bij aan een beter milieu en de 
volksgezondheid!
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11.	 bestelnuMMers
Mastertig AC/DC 2000   6162000
Mastertig AC/DC 2500   6162500
Mastertig AC/DC 2500W   6162505
Mastertig AC/DC 3500W   6163505
ACDC-paneel   6162801
ACDC minilog-paneel   6162802
ACDC pulse-paneel   6162803

Accessoires
T 120 transportwagen (2 wielen)   6185252
T 22 transportwagen (4 wielen)   6185256
GH 20 toortshouder   6256020

Afstandsbedieningen
C 100C (stroomsterkte)   6185410
C 100D (stroomsterkte: grof-/fijnregeling)  6185413
C 100AC (MMA-/TIG-keuze en stroomsterkte)  6185417
C 100F (pedaalregeling)   6185405

Kabels
Verlengkabel voor afstandsbediening 10 m  6185456
Verlengkabel voor startfunctie C 100F 10 m  6185310

Laskabels
Laskabel 25 mm2 5 m 6184201
 25 mm2 10 m 6184202
Laskabel 50 mm2 5 m 6184501
 50 mm2 10 m 6184502
Werkstukkabel 25 mm2 5 m 6184211
 25 mm2 10 m 6184212
Werkstukkabel 50 mm2 5 m 6184511
 50 mm2 10 m 6184512

TIG-toortsen, luchtgekoeld
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-toortsen, watergekoeld
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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Aansluitspanning
Opgenomen	vermogen

Lasstroombereik

Aansluitkabel
Afzekering
Inschakelduur**)

Afzekering
Inschakelduur***)

Nullastspanning
Wisselstroomfrequentie*)
Rendement	
Arbeidsfactor
Cos fii
Nullastvermogen
Opslagtemperatuur
Gebruikstemperatuur
Temperatuurklasse	/	
Beschermingsgraad
Buitenafmetingen

Gewicht

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

TIG	AC	 	 30	%	ID	 (T	=	40	°C)
TIG	AC	 	 100	%	ID	 (T	=	40	°C)
Elektrode		 20	%	ID	 (T	=	40	°C)
Elektrode		 100	%	ID	 (T	=	40	°C)

TIG	AC	 	 50	%	ID	 (T	=	40	°C)
TIG	AC	 	 100	%	ID	 (T	=	40	°C)
Elektrode		 60	%	ID	 (T	=	40	°C)
Elektrode		 100	%	ID	 (T	=	40	°C)
(AC	en	DC)
vast	/	instelbaar

lengte
breedte
hoogte

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	traag
200	A	/	18	V
150	A	/	16	V
160	A	/	26,4	V
100	A	/	23,6	V
20	A	traag
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.	 technische	gegevens

*)				Instelbaar	met	MINILOG	en	PULSE	paneel.
**)		Zekering	kan	de	inschakelduur	beïnvloeden.
***)	Gebruik	van	een	20	A-zekering	vereist	een	andere	aansluitkabel.
De	producten	voldoen	aan	de	eisen	voor	CE-markering.

Mastertig AC/DC 2000
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Mastertig AC/DC  2500 2500W

Aansluitspanning

Opgenomen	vermogen	(U1=400V)

Aansluitkabel
Afzekering

Lasstroombereik

Inschakelduur	(T=40	°C)

Inschakelduur	(T=20	°C)

Nullastspanning
Wisselstroomfrequentie
Rendement
Arbeidsfactor
Nullastvermogen
Opslagtemperatuur
Gebruikstemperatuur
Temperatuurklasse	/	Beschermingsraad
Buitenafmetingen

Gewicht
Maximale	kolevloeistofdruk
Opgenomen	koelvermogen

3~	50	/	60	Hz

TIG	 70	%	ID
TIG	 100	%	ID
MMA	 40	%	ID
MMA	 100	%	ID

230	V
400	V
460	V
TIG	DC
AC
MMA
TIG	AC	 60	%	ID
	 70	%	ID
	 100	%	ID
MMA	DC	 40	%	ID
	 100	%	ID
TIG	AC	 100	%	ID
MM	DC	 80	%	ID
	 100	%	ID
(AC	en	DC)
vast	/	instelbaar*)

lengte
breedte
hoogte

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	traag
16	A	traag
16	A	traag
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

*)				Instelbaar	met	MINILOG	en	PULSE	paneel.
**)		Zekering	kan	de	inschakelduur	beïnvloeden.
De	producten	voldoen	aan	de	eisen	voor	CE-markering.
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Mastertig AC/DC  3500W

Aansluitspanning

Opgenomen	vermogen	(U1=400V)

Aansluitkabel
Afzekering
Lasstroombereik

Inschakelduur	(T=40	°C)

Inschakelduur	(T=20	°C)

Nullastspanning
Wisselstroomfrequentie
Rendement
Arbeidsfactor
Nullastvermogen
Opslagtemperatuur
Gebruikstemperatuur
Temperatuurklasse	/	
Beschermingsgraad
Buitenafmetingen

Gewicht
Maximale	kolevloeistofdruk
Opgenomen	koelvermogen

–	–	–	–
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	traag
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	%	ID
TIG	 100	%	ID
MMA	 60	%	ID
MMA	 100	%	ID

400	V
TIG	DC
AC
MMA
TIG	AC	 60	%	ID
	 100	%	ID
MMA	DC	 60	%	ID
	 100	%	ID
TIG	AC	 100	%	ID
MMA	DC	 80	%	ID
	 100	%	ID
(AC	ja	DC)
vast	/	instelbaar*)

lengte
breedte
hoogte

*)				Instelbaar	met	MINILOG	en	PULSE	paneel.
**)		Zekering	kan	de	inschakelduur	beïnvloeden.
De	producten	voldoen	aan	de	eisen	voor	CE-markering.
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13.	 garantiebepalingen
Kemppi Oy geeft garantie op fabricage- en materiaalfouten van machines en onderdelen die 
gefabriceerd en verkocht zijn door Kemppi. Reparaties onder garantie mogen alleen uitgevoerd 
worden door een erkend Kemppi-dealer. Vervoers- en verzekeringskosten komen voor rekening 
van de koper. De garantie gaat in op de dag van aankoop. Op mondelinge overeenkomsten, welke 
niet in de garantievoorwaarden zijn vermeld, kan geen aanspraak gemaakt worden.

Garantiebeperkingen:
Er wordt geen garantie verleend op defecten welke te wijten zijn aan natuurlijke slijtage, het 
niet opvolgen van de bedieningsinstructies, ongeschikte primaire voeding, verkeerde gasdruk, 
storingen of defecten in de primaire voeding, vervoers -of opslagschade en schade als gevolg van 
natuurverschijnselen.
(In)directe kosten (zoals reis- en vervoerskosten, werkuren, overnachtingskosten etc.) welke nodig 
zijn voor de reparatie vallen niet onder garantie. Ook lastoortsen en hun onderdelen, aandrijfrollen 
en doorvoerpijpjes van de draadaanvoer-units vallen niet onder garantie. 
Een defect veroorzaakt door een fout van de gebruiker valt niet onder garantie. De garantie vervalt 
indien de koper aanpassingen aan de machine verricht die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant 
van de machine, indien bij reparatie of vervanging geen originele onderdelen gebruikt worden of 
de reparatie niet door een erkend Kemppi-dealer wordt uitgevoerd.
De garantieperiode op machines bedraagt één jaar. Dit is gebaseerd op een ploegendienst van 8 
uur per dag. De garantieperiode voor een 2-ploegendienst (16 uur per dag) is 6 maanden en voor 
een 3-ploegendienst (24 uur per dag) 3 maanden.
De garantiereparatie zal uitgevoerd worden indien een garantiecertificaat, volledig ingevuld, in 
het bezit van Kemppi Benelux B.V. is.
De defecte onderdelen, die onder garantie vervangen zijn, worden eigendom van Kemppi Benelux 
B.V. Op de vervangen onderdelen is de volledige garantieperiode van toepassing.

Reclamaties:
Ontvangen goederen dienen onmiddellijk op zichtbare transportschade gecontroleerd te worden en 
deze dient per ommegaande gemeld te worden, evenals reclamaties omtrent manco leveringen.
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