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1.

INNLEDNING

1.1.

TIL BRUKEREN

Gratulerer med valget ditt. Kemppi produkter er, hvis korrekt sammensatt og brukt, pålitelige og
holdbare sveisemaskiner - noe som betyr at din fabrikasjonsproduktivitet økes med svært liten
økning i vedlikeholdskostnader.
Disse instruksjonene er ment å gi en oversikt over utstyret og sikkert bruk av dette. I tillegg
finnes det informasjon om hvordan enheten skal holdes vedlike. Tekniske data finnes i
slutten av boken. Les instruksjonene før maskinen tas i bruk samt før det første vedlikehold.
Tilleggsopplysninger om Kemppi produkter og deres bruk kan skaffes fra Kemppi eller en
Kemppi forhandler. Kemppi tar forbehold om å endre tekniske data som er omtalt i disse
instruksjonene.
I dette dokumentet er følgende symboler benyttet for livsfare eller helseskade:
Les advarseltekst og følg instruksjonene nøye. Les i tillegg sikkerhetsinstruksjonene og følg
disse.

1.2.

produktpresentasjon

Mastertig AC/DC er en strømkilde for TIG/MMA-sveising. Den egner seg for veksel- og
likestrømssveising og er utformet for krevende profesjonell bruk. Strømkilden er en inverter
som er basert på IGB-transistorer. Strømkilden er tilgjengelig i tre størrelser, 200 A, 250 A og
350 A. Strømkilden på 250 A finnes i to separate versjoner, for henholdsvis gass- og luftkjølte
sveisepistoler. Tre ulike utbyttbare paneler er tilgjengelige for strømkilden: et grunnpanel, et
minilogpanel og et pulspanel.

ACDC panel
TTK 220
ACDC pulse
ACDC minilog

TTK 350W

TTK 160

GH 20

C 100AC
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1.3.

SIKKERHET

Les advarselteksten og følg instruksjonene nøye.

Bue og sveisesprut
Bue og refleks fra denne kan foråsake strålingsskade i ubeskyttete øyne. Beskytt øyene dine og
beskytt dine omgivelser før sveising begynner. Bue og sveiseskvett kan brenne ubeskyttet hud.
Når en sveiser kan vernehansker og klær brukes.

Fare for brann og smell
Følg brannsikkerhet instruksjonene nøye. Fjern brannfarlig materiale fra nærheten av arbeidsstedet. Sørg for at det alltid finnes en brannslukker tilgjengelig når sveisearbeid pågår. Vær
oppmerksom på risikoen med spesielle typer arbeid, slik som brannfare og smell når en sveiser i
en tank. Obs! Gnister kan ta fyr flere timer senere.

Hovedstrøm
Sveisemaskinen må ikke tas inn i arbeidsstykket (f.eks. en tank eller en bil). Sveisemaskinen
må ikke plasseres på en fuktig overflate. Skadete kabler skal erstattes med en gang slik at de
ikke setter liv i fare eller forårsaker brann. Sjekk at kablene ikke blir klemt eller kommer i
kontakt med skarpe kanter eller det varme arbeidsstykket.

Sveisekrets
Bruk tørre og hele klær for å beskytte deg selv fra sveisekretsen. Arbeid aldri på en våt overflate. Bruk ikke skadete sveisekabler. Hverken elektrodeholderen, brenneren eller sveisekabler
skal plasseres på toppen av en kraftkilde eller annet elektrisk utstyr.

Sveiserøyk
Sikre tilstrekkelig utlufting/ventilasjon. Vær spesielt oppmerksom når sveisemetaller som inneholder bly, kadmium, sink, kvikksølv eller beryllium benyttes.
Dette utstyrets elektromagnetiske kompabilitet. (EMC), er designet for bruk i et
industriellt miljø. Klasse A utstyr er ikke beregnet for bruk i boligområder, hvor
elektrisiteten er forsynt fra et vanlig lavspennings forsynings system.
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2.

INSTALLAsjon av maskinen

2.1.

Tilkobling av kabler på maskinen

Mastertig AC/DC 2000

Dekkgass slange

Gasskjølt TIGpistol
Kabel for MMAsveising
Returstrømkabel
Fjernkontrollenhet
Nettstrømkabel

Mastertig AC/DC 2500

Dekkgass slange
Kabel for MMAsveising
Fjernkontrollenhet

Gasskjølt TIGpistol
Returstrømkabel
Nettstrømkabel

© kemppi oy
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Mastertig AC/DC 2500W
Dekkgass slange
Kabel for MMAsveising
Fjernkontrollenhet

Returstrømkabel

Vannkjølt TIGpistol

Mastertig AC/DC 3500W

Kabel for MMAsveising
Fjernkontrollenhet
Returstrømkabel

Dekkgass slange

Vannkjølt TIGpistol

 – Mastertig AC/DC 2000, 2500, 2500W, 3500W/0701
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2.2.

Plassering av maskinen

Når du skal plassere maskinen, må du ta følgende hensyn:
Plasser maskinen på en fast, tørr plattform, og slik at det ikke suges inn støv i kjøleluften.
– Pass på at maskinen ikke er plassert slik at den blir utsatt for partikkelregn fra slipeverktøy.
– Sørg for fri sirkulasjon av kjøleluften. Sørg for minst 20 cm klaring både foran og bak
maskinen for sirkulasjon av kjøleluften.
– Beskytt maskinen mot kraftig regn og mot direkte sollys i varme omgivelser.

2.3.

Start av installasjonen
Mastertig AC/DC 2500 og -2500W: Kontroller først at
omkoblingsbryteren for nettspenning er i riktig posisjon.
Hvis det er nødvendig å bytte nettstrømkabel, må du gjøre
det før montering på trillevognen T 120. I motsatt fall må
du kanskje demontere maskinen.
For du kobler maskinen til strømnettet, må du installere
ett av tre paneler, ACDC-panelet, ACDC-minilogpanelet
eller ACDC-pulspanelet. Installasjonsveiledning 4283280
finner du i panelpakken.

© kemppi oy
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2.4.

Koble maskinen til strømnettet
Installasjon eller bytte av nettstrømkabel og -støpsel må bare utføres av et
autorisert verksted eller en autorisert elektriker.

Mastertig AC/DC 2000

Maskinen leveres med en
nettstrømkabel med et schukostøpsel for tilkobling til en
nettspenning på 230 V.
Merk deg følgende når du skal bytte nettstrømkabelen:
Løftehåndtakene, dekselet og høyre sideplate må åpnes. Kabelen føres til maskinen gjennom
kabelmuffen på bakpanelet og festes med en kabelklemme. Faselederen på kabelen kobles til
kontakt L, den blå lederen til kontakten på N-lederen og den gulgrønne lederen til kontakten på
lederen for jordingsbeskyttelse .

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

2500, 2500W, 3500W

Maskinen leveres med en 5-meters nettstrømkabel (4 × 2,5 mm2) uten støpsel. Nettstrømkabelen
passer til alle nettspenningsnivåer med anbefalt sikringsstørrelse (slå opp i tabellen Tekniske
data). En kabel med tverrsnitt på 4 × 6 mm2 kan monteres på maskinen hvis lokale forskrifter
krever det.
Hvis du bruker større sikringsstørrelse enn anbefalt verdi for største
kortslutningsstrøm, kan det forårsake skader hvis utstyret svikter.

Mastertig AC/DC 2500 og -2500W
Før du kobler maskinen til strømnettet, må du sørge for at omkoblingsbryteren for spenning på
maskinen står i en posisjon som tilsvarer nettspenningen (230 / 400 / 460 V).
Merk deg følgende når du skal bytte nettstrømkabelen:
Løftehåndtakene, dekselet og høyre sideplate må åpnes. Kabelen føres til maskinen gjennom
kabelmuffen på bakpanelet og festes med en kabelklemme. Faselederen på kabelen kobles til
kontaktene L1, L2 og L3. Den grønngule lederen kobles til kontakten på lederen for jordingsbeskyttelse .
 – Mastertig AC/DC 2000, 2500, 2500W, 3500W/0701
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2.5.

MMA-sveisekabel og returstrømkabel

Sveisekablene må være kobberkabler med et tverrsnitt på minst 16 mm2 for Mastertig AC/DC
2000, minst 25 mm2 for Mastertig AC/DC 2500 og Mastertig AC/DC 2500W, og minst 50 mm2
for Mastertig AC/DC 3500W. Tynnere kabler vil føre til spenningsfall og varmeutvikling.
Koble til jordingsklemmen på returkabelen nøye, helst direkte til sveisestykket. Bruk så korte
sveisekabler som mulig. Unødvendig lange kabler vil redusere maskinens maksimale spenningseffekt. Hvis du ruller inn overskytende kabel, reduseres spenningseffekten på maskinen, spesielt
ved vekselstrømssveising, og tenningsgnisten blir svakere.
Rengjør kontaktflatene for all maling og rust!

2.6.

Sveisepistol

På Mastertig AC/DC 2000 og Mastertig AC/DC 2500 kan du bare bruke en gasskjølt sveisepistol. På Mastertig AC/DC 2500 W og -3500W kan du enten bruke en gasskjølt eller vannkjølt
sveisepistol. Sørg for å bruke en sveisepistol som er beregnet på den maksimale sveisestrømmen
du trenger.
Bruk aldri en defekt sveisepistol!

2.7.

Sveiseelektroder

Ved hjelp av Mastertig AC/DC-strømkilder kan du bruke alle elektroder beregnet på veksel- eller
likestrømssveising innenfor strømgrensene på den aktuelle maskinen.
Strømkildene Mastertig AC/DC 2500, -2500W og -3500W egner seg for uthuling og skjæring
med karbonbue ved maksimal effekt.
Referanse for maks. elektrodediametere og effekt
elektrodetype
effekt
2000
Fe-rutil
95 %
ø4
Fe-basisk
100 %
ø4
Fe-høyutbytte
180 %
ø 2,5
250-270 %
--Ss-rutil
--ø4
Ss-basisk
--ø4
Ss-høyutbytte
150 %
ø 3,25
Hardmetallsveising 100 %
ø 3,25

2.8.

2500, 2500W
ø5
ø5
ø4
ø4
ø6
ø6
ø5
ø5

3500W
ø6
ø6
ø5
ø5
ø6
ø6
ø6
ø6

TIG DC– sveising

Likestrøm brukes vanligvis ved sveising av forskjellige typer stål. Vi anbefaler en WC20elektrode (grå) til likestrømssveising.

2.8.1. Tilsliping av elektroden
Spissen på elektroden slipes til en kjegle slik at buen blir stabil og varmen konsentreres på
punktet som sveises. Lengden på tilslipingen i forhold til diameteren på elektroden:

ved svark strøm, skarp l = 3 x d
ved sterk strøm, butt

© kemppi oy
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Valg av elektrode til likestrømssveising. Tabellen er bare ment som en veiledning.
Sveisestrøm

Elektrode

DC–

WC20			

Argon

A	
5...80
70...140
140...230
225...350
330...350

ø mm
1,0
1,6
2,4
3,2
4

l / min
5...6
6...7
7...8
8...10
10...12

2.9.

Gassmunnstykke

nummer
4/5
4/5/6
6/7
7/8
10

ø mm
6,5/8,0
6,5/8,0/9,5
9,5/11,0
11,0/12,5
16

Gasstrømningshastighet

TIG AC sveising

Vekselstrøm brukes vanligvis ved sveising av aluminium. Vi anbefaler en WC20-elektrode (grå)
eller ren wolframelektrode (grønn) til vekselstrømssveising.

2.9.1. Balanse
Ved vekselstrømssveising beskriver begrepet balanse forholdet mellom den positive og negative
halvsyklusen. Med balansen kan du kontrollere varmen mellom elektroden og arbeidsstykket.
Når balansen er positiv, betyr det at den positive halvsyklusen er lengre enn den negative, slik at
elektroden mottar mer varme enn arbeidsstykket. Hvis balansen på den annen side er negativ, er
de negative halvsyklusene lengre, arbeidsstykket er varmere og elektroden er kaldere. Mastertig
AC/DC-maskiner har en innebygd automatisk balansefunksjon, som automatisk velger riktig
balanseverdi. Brukeren justerer BALANCE-bryteren i henhold til elektroden, og maskinen
håndterer balansekontrollen ved ulike strømverdier.
Balanseautomatikk gir to fordeler sammenlignet med en konstant balanse:
– Ved vekselstrømssveising kan du bruke både en skarp og en avrundet (avkuttet) elektrode.
Når sveisingen starter, vil maskinen avrunde den avkuttede spissen slik at den passer.
– Elektrodens strømintervall utvides. Strømmen i underkant reduseres, mens den øker
i overkant.
Med balanseautomatikk kan du bruke posisjonen for en skarp elektrode med en
smalere bue for å oppnå en smalere fuge og dypere gjennomtrengning enn med en
avrundet elektrode. En smal fuge er spesielt nyttig ved kilsveising.
Når du bruker en avrundet elektrode, er buen bred og smeltesonen på buen er også
bredere slik at den kan brukes til buttskjøter og hjørneskjøter.
Tabellen er bare ment som en veiledning.
Sveisestrøm AC		
min
min
maks

Elektrode

Gassmunnstykke

			

WC20			

Argon

		
A	A	A	
15
25
90
20
30
150
30
45
200
40
60
350

ø mm
1,6
2,4
3,2
4,0

l / min
6...7
7...8
8...10
10...1

nummer
4/5/6
6/7
7/8/10
10/11

ø mm
6,5/8,0/9,5
9,5/11,0
11,0/12,5/16
16/17,5

Gasstrømningshastighet

Tabellen og panelskalaen er basert på bruk av WC20 (grå). Når du bruker en ren wolframelektrode (grønn), avrundes tuppen litt.
10 – Mastertig AC/DC 2000, 2500, 2500W, 3500W/0701
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2.10. DEKKGASS
Håndter gassflasken med varsomhet. Det er stor fare for skader dersom
gassflasken eller regulatoren blir ødelagt.
Normalt skal argon-, argon-helium- eller heliumgass brukes. Sjekk at gassflaskeventilen er
tilpasset gassen. Strømningshastigheten innstilles i henhold til sveisekraften brukt for arbeidet.
En passende strømningshastighet er normalt 8-10 l/min. Hvis gassstrømningen ikke er tilpasset,
vil sveiseskjøten bli porøs. Ta kontakt med din lokale Kemppi forhandler for å velge gass og
utstyr.

2.10.1. Installasjon av gassflasken
Ha alltid gassflasken spent fast i loddrett posisjon i spesialholder på veggen eller
på en transportvogn. Husk å lukke ventilen på gassflasken etter at du er ferdig
med sveisingen.

Deler av gassstrømningsregulator
A
F
C
A Gassflaskeventil
G

B Trykkreguleringsskrue
C Tilkoblingsmutter

B

D Slangesnelle

E
D

F Gassflasketrykkmåler

E Mantelmutter
G Gasslangetrykkmåler

Følgende installasjonsinstruksjoner passer til de fleste gassstrømningsregulatortyper:
1. Stå til ene siden og åpne flaskeventil (A) en stund for å blåse ut mulige urenheter fra
flaskeventilen.
2. Skru trykkreguleringsskruen (B) på regulatoren frem til fjærtrykk ikke føles.
3. Steng nålventilen, hvis det finnes en på regulatoren.
4. Installer regulatoren på flaskeventilen og stram tilkoblingsmutter (C) med en skrunøkkel.
5. Installer slangesnelle (D) og mantelmutter (E) inne i gasslangen og stram til med en
slangeklemme.
6. Koble slangen til regulatoren og den andre enden til trådføringsenheten. Stram mantelmutter.
7. Åpne flaskeventilen sakte. Gassflasketrykkmåler (F) viser flasketrykk.
Obs! Hele flaskeinnholdet skal ikke brukes. Flasken skal påfylles når flasketrykket er
på 2 bar.
8. Åpne nåleventilen hvis det finnes en slik på regulatoren.
9. Skru reguleringsskrue (B) frem til slangetrykk (G) viser ønsket strømningsmengde
(eller trykk). Når strømningsmengden skal reguleres skal strømkilden slås på og
pistolbryteren trykkes inn samtidig.
Lukk flasken etter at sveisearbeidet er ferdig. Hvis maskinen ikke skal brukes på en stund, skru
av trykkreguleringsskruen.

© kemppi oy
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3.

PANELer

GRUNNPANEL

6
5
4
12

3

13
14

1
22
21
19

MINILOG-PANEL

6
5
4
11

3

12

2

13

1

14
22
21
20
19
12 – Mastertig AC/DC 2000, 2500, 2500W, 3500W/0701
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PULSPANEL

9

8

7

6
5
4

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.

11

3

12

2

13

1

14

22

15

21
16

17

18

19

20

Valgbrytere for TIG-sveising: TIG HF = gnist-TIG og TIG CONTACT = kontakt-TIG
Frekvens for vekselstrømssveising, FREQUENCY 50 ... 200 Hz
Justering av gassetterstrømmings tid 0 ... 100 s
Justeringspotensiometer for sveisestrømmens downslope tid 0 ... 15 s
Strømjusteringsbryter I2, brukes også til å justere parameterverdiene med taster.
Valg av lokal- / fjernkontroll REMOTE og samtidig tasten for kodelåsing
CODE LOCK/ENTER
Justering av toppstrøm for puls-TIG PULSE 3 ... 200 A, 250 A, 350 A og justering
av pulsforhold RATIO 10 ... 75 %
Valgtast for puls-TIG
Justering av bakgrunnsstrøm for puls-TIG BACK 20 ... 40 % og justering av frekvens
FREQUENCY 0,1 ... 300 Hz
Justering av startstrømmen, med utgangspunkt i svakere strøm enn sveisestrømmen
SOFT START, eller med høyere strøm enn sveisestrømmen HOT START -70 ... +50 %
Valg av Minilog-funksjon og justering av strømnivå MINILOG -80 ... +20 %
Justering av for-gassstid og samtidig tast for kodelåsing CODE LOCK.
Justering av sveisestrømmens upslope tid 0 ... 5 s
Valg av punktsveising og justering av tid, SPOT WELD 0 ... 10 s
Valg av driftsmodus for sveisepistolknappen 2T / 4T.
Hente sveiseparameterne fra hukommelsen eller fra panelet MEM. / PANEL.
Lagring av sveiseverdiene i hukommelsen SAVE.
Valgtast for hukommelseskanalen CHANNEL 1 ... 9
Valgtast for avbrutt lysbuemetode BROKEN ARC.
Justering av dynamikken (buestyrken) for MMA-sveising DYNAMICS -9 ... 9
Valgtast for MMA-sveising MMA
Justeringspotensiometer for TIG-buens form ved vekselstrøm BALANCE -70 ... +70 %
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3.1.

Numeriske display og indikatorlamper på panelet

Signallampe for
hovedbryter

Signallampe for
termobeskyttelse

Feil nettspenning,
over- eller underspenning

Visning av sveisestrøm eller innstilt
strømverdi

Visning av
sveisespenning
eller parametere

Enheter på
displayet

Indikatorlampen for overopphetingsbeskyttelse tennes når maskinen er overopphetet. La maskinen stå på slik at viften kan avkjøle maskinen. Vent til lampen slukker før du fortsetter
sveisingen.
Lampen for feil spenning tennes hvis nettspenningen er for høy eller for lav. Kontroller
spenningsinnstillingen på maskinen og/eller nettstrømsspenningen. Lampen for feil spenning vil
også tennes hvis det oppstår en tilfeldig overspenning i nettstrømmen.
Strømverdiene vises med en toleranse på 3 % ± 2 A, spenningen med en toleranse på 3 %
± 0.2 V.

3.2.

Bruk av fjernkontrollen

Fjernkontrollen velges med tasten REMOTE. Med fjernkontrollen kan du justere sveisestrømmen for MMA- og
TIG-sveising. Parameterverdiene (upslope- og downslope tid,
gasstrømningstid, osv.) justeres ved hjelp av strømbryteren.
Med fjernkontrollenheten C 100AC kan du også bytte sveisemetode (MMA/TIG). Maskinen velger polaritet (strømtypen) i
samsvar med et forhåndsvalg på panelet.

3.3.

MMA-sveising

3.3.1. Valg av strømtype

Velg MMA-sveising ved å trykke på valgtasten for MMA-sveising. Indikatorlampen for strømtype angir gjeldende strømtype: AC, DC-, DC+.
Endre strømtypen ved å trykke på MMA-valgtasten igjen, så vil strømtypen endres og indikatorlampen vise gjeldende strømtype.

3.3.2. Avbrutt lysebue-metode
Trykk på tasten BROKEN ARC, så vil indikatorlampen for avbrutt lysbuemetode tennes.
Avbrutt lysebue-metode må brukes hvis fugen som skal sveises, ikke tåler varmen fra en
kontinuerlig bue. Sveisevarmen kontrolleres ved å bryte buen. Vanligvis oppstår dette behovet
ved sveising av tynne materialer eller ulike rørstykker. I posisjonen for avbrutt lysebue-metode
brytes buen raskere og tenningspulsen er mindre enn ved ordinær MMA-sveising.
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3.3.3. Kontroll av MMA-sveisedynamikk
(bare med minilog- og pulspaneler)
Trykk på tasten DYNAMICS, så får du se den numeriske verdien som svarer til dynamikken
i displayet. Du kan endre verdien ved å vri strømbryteren. Numerisk nullverdi er den vanlige
innstillingen for alle MMA-elektroder. Når verdien justeres negativt (-1..- 9), blir buen mykere.
Mengden av sprut reduseres ved sveising i øvre område av anbefalt sveiseintervall for elektroden. På den positive siden (1...9) er buen grov. Den egner seg for eksempel til tynne
materialer i rustfritt stål ved sveising i nedre område av det anbefalte
sveiseintervallet.

3.4.

TIG-sveising

3.4.1. Valg av TIG-sveising og strømtype
Trykk på valgtasten ved siden av den valgte TIG-metoden,
gnist-TIG (TIG HF) eller kontakt-TIG (TIG CONTACT), så
vil indikatorlampen ved siden av tasten vise metoden. Du kan
endre strømtypen ved å trykke på valgtasten en gang til. (Hvis
du vil velge DC+ som strømtype for TIG, trykker du på begge
TIG-tastene samtidig.)

3.4.2. Gnisttenning
Bruk kontaktspenning når du sveiser i et miljø med sensitivt elektronisk utstyr.
Tenningsgnisten kan forårsake forstyrrelser i utstyr nær sveisemaskinen.
Buen tennes med en høyfrekvent, høyspent gnist uten å berøre arbeidsstykket. Hvis buen ikke
tennes av gnisten innen ett sekund, må du prøve tenningen igjen ved å trykke på sveisepistolknappen. I noen tilfeller fungerer gnisttenning bedre hvis du berører arbeidsstykket lett med
gassdysen før tenning.

3.4.3. Kontakttenning

Trykk elektroden lett mot arbeidsstykket (1). Trykk på knappen, så vil dekkgassen begynne å
strømme og en lav strøm vil vandre gjennom elektroden. Løft elektroden bort fra arbeidsstykket
ved å vri på den slik at gassdysen hviler mot arbeidsstykket (2 og 3), så vil buen tennes og
strømmen stige til sveisenivået i løpet av økningstiden (4).

© kemppi oy
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3.4.4. Bruk av og driftsvalg for sveisepistolknappen
Driftsmodus for sveisepistolknappen velges ved å trykke på 2T/4T-tasten.
4t

2t
4t/
2t

2-funksjons (2T) / gnisttenning
1. Trykk på sveisepistolknappen. Gassen begynner å
strømme, og etter valgt gassforstrømmingstid vil buen
tennes og strømmen stige til sveisenivået i løpet av valgt
upslope tid.
2

1

2

2 - f u n k s j o n s

2. Slipp sveisepistolknappen, så vil sveisestrømmen synke i
løpet av valgt downslope tid. Etter at buen er slått av, vil
gassen fortsette å strømme i etterstrømmingsperioden.
( 2 T )
/
k o n t a k t t e n n i n g
1. Trykk spissen på wolframelektroden lett mot
arbeidsstykket.
2. Trykk inn sveisepistolknappen.

12 3

2

4

3. Løft elektroden sakte bort fra arbeidsstykket. Buen vil
tennes, og sveisestrømmen vil stige til sveisenivået i løpet
av den innstilte tiden for strømøkning.

4. Slipp sveisepistolknappen, så vil sveisestrømmen synke i løpet av den innstilte tiden for
nedtrapping av strømmen. Når buen er slått av, vil dekkgassen fortsette å strømme i ettersrtrømmingstiden.
Sveisestrømmens downslope tid kan avbrytes ved å trykke raskt på sveisepistolknappen.
2

Du kan gå tilbake til sveisestrømmen fra den synkende strømmen ved å
trykke inn sveisepistolknappen. Etter det vil strømmen stige i samsvar med
strømøknings tiden.
2

4-funksjons (4T) / gnisttenning

2

1 2

3 4

1. Trykk inn sveisepistolknappen. Dekkgassen begynner å strømme.
2. Slipp sveisepistolknappen. Tenningsgnisten tenner buen, og strømmen stiger til sveisenivået
i løpet av valgt økningstid.
3. Trykk inn sveisepistolknappen. Sveisingen fortsetter.
4. Slipp sveisepistolknappen, så begynner strømmen å falle. Etter den valgte nedtrappingstiden
brytes buen. Etter dette vil dekkgassen strømme i den valgte tidsperioden.
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4-funksjons (4T) / kontakttenning
1. Trykk elektroden lett mot arbeidsstykket.
2. Trykk inn sveisepistolknappen et øyeblikk.

12 3

2

4 5

3. Løft elektroden sakte bort fra arbeidsstykket. Buen
tennes, og sveisestrømmen vil stige til sveisenivået i løpet
av den valgte økningstiden.
4. Trykk inn sveisepistolknappen. Sveisingen fortsetter.

5. Slipp sveisepistolknappen, så vil sveisestrømmen falle og stoppe etter valgt nedtrappingstid.
Etter at buen er slått av, vil dekkgassen fortsette å strømme i etterstrømmingsperioden.
Hvis du trykker på sveisepistolknappen under strømmens jevne minskningstid, vil strømmen beholde det nivået så lenge knappen er trykket inn.
Når bryteren slippes opp, faller strømmen ytterligere.
2

Ved å trykke ned knappen et øyeblikk, kan du øke sveisestrømmen tilbake
til sveisenivået.
2

3.4.5. Justering av sveisestrømmens down-slopetid

15 s

Justering av minskningstid (down-slope tid) skjer fra potensiometeret. Tiden kan justeres fra 0-15 sekunder. Når du justerer
den jevne nedtrappingstiden, kan du se tiden i sekunder på det
numeriske displayet til høyre. Etter 5 sekunder går displayet
tilbake til utgangspunktet.

3.4.6. Justering av sveisestrømmens up-slopetid
1. Trykk på tasten med bildet for stigende strøm. Det
numeriske displayet til høyre vil vise jevn økningstid i
sekunder.
2. Velg ønsket verdi ved å vri strømbryteren (0-5 sekunder).
5 sekunder etter justeringen går displayene tilbake til å vise
den faste strømverdien.

code lock

3.4.7. Justering av gassforstrømming- og etterstrømmingstid
1. Trykk på bryteren på panelet ved siden av gassflasken for enten forstrømming eller
etterstrømming.
2. Vri strømbryteren inntil ønsket verdi vises i displayet til høyre (Forstrømming 0-5 sekunder,
etterstrømming 3-100 sekunder).

3.4.8. Justering av buens form, BALANCE
BALANCE-funksjonen justerer balansen slik at den egner seg for den valgte elektroden og
strømmen. Samtidig justerer denne funksjonen forvarmingen av spissen på elektroden fra begynnelsen av, i samsvar med den valgte spissformen.
© kemppi oy
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2.4

3.2

Balance
4.0

ac

1a. Når du sveiser med en skarp elektrode, vrir du kontrollbryteren
til venstre side av intervallet for elektroden du har valgt. (Smal
bue, dyp gjennomtrengning, intervall: små skjøter.)
1b. Når du sveiser med en avrundet elektrode, vrir du kontrollbryteren til høyre side av intervallet for elektroden du har valgt.
2. Hvis du vil ha mer varme i elektroden, vrir du bryteren mot
høyre. Hvis du vil ha mindre varme, vrir du bryteren mot
venstre.

3.4.9. Frekvensjustering for TIG AC-sveising
(bare med minilog- og pulspanel)
Frekvensen for AC-sveising kan justeres ved hjelp av MINILOG- og PULSPANELET. Hvis du
hever frekvensen, gjør du buen litt stabilere og smalere, men støyen fra buen øker.
1. Trykk på FREQUENCY-tasten i AC-ruten.
freQuencY

2. Juster frekvensen med strømbryteren. Justeringsintervallet for frekvens er
50 ... 200 Hz. Fabrikkinnstillingen er 60 Hz.

50 - 200 Hz

ac
3.4.10. Minilog-drift (bare med minilog- og pulspanel)
minilog

off

-80%

+20%

Ved Minilog-drift kan du velge to strømnivåer, sveisestrøm og basisstrøm, og du
kan bytte nivå ved å trykke raskt på sveisepistolknappen. Minilog-drift kan bare
brukes med 4T- funksjons drift av sveisepistolknappen.
Valg og justering av Minilog-drift skjer ved hjelp av potensiometeret. Når potensiometeret er i av-posisjon, er operasjonen ikke i bruk. Sveisestrømmen velges
fra strømbryteren som vanlig. Minilog-bryteren brukes til å velge en basisstrøm.
Minimum for basisstrømmen er 80 % under sveisestrømmen, mens maksimum
er 20 % over strømnivået. Ved justering kan du se den faste
strømverdien angitt i ampere i strømdisplayet.

2

Du kan bytte mellom sveisestrøm og basisstrøm ved å trykke raskt på sveisepistolknappen.
Når du trykker raskt en gang til, går du tilbake til sveisestrømmen. Indikatorlampene på panelet
viser strømnivået du er på.
Du kan stoppe sveisingen ved å trykke lenger på sveisepistolknappen (> 0,7 sekunder).
Minilog-operasjonen kan brukes til å justere varmen hvis arbeidsstykket er overopphetet, eller
hvis du trenger mer varme et øyeblikk.
Ved Minilog-drift kan du gå til et lavere strømnivå, for eksempel for å bytte posisjon eller grep
på tilsetttråden uten å stoppe sveisingen.
En lavere strøm kan også brukes som kraterfylling hvis du ikke vil bruke nedtrappingstiden
til det.
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3.4.11. Pulssveising (bare med pulspanel)
PULSE
RATIO

BACK.
FREQUENCY
pulse

on /
off

1. Slå på sveisestrømmen ved hjelp av pulsvalgtasten ON/OFF.
2. Juster til ønsket gjennomsnittlig sveisestrøm med strømjusteringsbryteren.
Strømdisplayet viser deg gjennomsnittlig strøm.
3. Trykk på tasten BACK. FREQUENCY en gang. Teksten bAc på høyre display
angir at du nå kan justere bakgrunnsstrømmen med strømbryteren.
Bakgrunnsstrømmen er proporsjonal med gjennomsnittsstrømmen, men vises i
strømdisplayet i ampere.

4. Trykk på tasten BACK. FREQUENCY en gang til. Teksten FrE på strømdisplayet viser at du
nå kan justere pulsfrekvensen. Pulsfrekvensen vises i Hz.
5. Trykk på tasten PULSE RATIO en gang. Du ser pulsstrømmen i strømdisplayet. Det høyre
panelet viser PUL. Du kan også justere pulsstrømmen, men merk deg at dette vil endre
gjennomsnittsstrømmen.
6. Når du trykker på tasten PULSE RATIO en gang til, kan du justere pulsforholdet, rAt.
Pulsforholdet vises som en prosentandel av syklusens totale lengde.
7. Når du trykker på en av parametertastene en tredje gang, går justeringen tilbake til
gjennomsnittsstrømmen, AvE.

3.4.12. Kontroll av startstrømmen (bare med pulspanelet)
off

soft
start-70%

2

hot
start
+50%

Ved hjelp av kontrollpotensiometeret for startstrømmen kan du
velge enten en myk, normal eller varm start. Startstrømmen er bare
tilgjengelig med 4T-funksjons drift av sveisepistolen.
Ved å slå av potensiometeret får du en normal start (se avsnittet om
bruk av sveisepistolknappens 4T-funksjon).

Ved å vri potensiometeret mot venstre får du en myk (SOFT START). Når
du slipper sveisepistolknappen, stiger strømmen i samsvar med startstrømmens jevne økningstid opp til startstrømmen, som er mindre enn sveisestrømmen.
Fra startstrømmen kan du gå til sveisestrømmen ved å trykke inn sveisepistolknappen et øyeblikk.
Startstrømmen er proporsjonal med sveisestrømmen. Under kontrollen kan
du se verdien på startstrømmen i det numeriske displayet.
Når du vrir potensiometeret mot høyre, er startstrømmen høyere enn sveisestrømmen (HOT START). I motsatt fall skjer starten på samme måte som
ved myk start.

2

3.4.13. Punktsveising (bare pulspanelet)
0 - 10 s
spot
weld

Velg punktsveising ved å trykke på den spesielle driftstasten SPOT WELD.
For å vise at du har valgt punktsveising, tennes indikatorlampen ved siden av
tasten. Du kan velge ønsket punkttid med strømbryteren. Den valgte tiden vises
i det numeriske displayet under justeringen. Fem sekunder etter justeringen går
displayet tilbake til den faste strømverdien slik at du kan justere sveisestrømmen.
Tiden som vises i displayet, er tiden du har sveisestrøm. Tiden lysbuen brenner
øker også tiden for stigende og synkende strøm.
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3.5.

Minnefunksjoner (bare med pulspanelet)
Ved hjelp av minnefunksjonene kan du lagre 9 panelinnstillinger i det permanente minnet. Alle justerbare eller valgte
verdier lagres i minnet. Når minnefunksjonen ikke er i bruk, er
minneseksjonens numeriske display svart.

Med tasten CHANNEL kan du velge kanalen som skal leses og brukes for lagring av en
innstilling.
Tasten MEM/PANEL brukes til å angi om det skal brukes verdier i hukommelsen eller verdier
som kontrolleres fra panelet.
Funksjonsmåten til tasten SAVE er tofaset. Når du trykker på den en gang, velger du verdier som
skal lagres. I dette tilfellet blinker lampen SAVING for å vise at du utfører en lagringsoperasjon.
Når lampen blinker, kan du finne kanalen der du vil lagre verdiene. Når du trykker på tasten
igjen, lagres informasjonen i hukommelsen.

3.5.1. Hente verdier fra minnet.
1. Trykk på tasten CHANNEL så mange ganger at displayet for numerisk kanal viser nummeret
på ønsket kanal. Samtidig viser indikatorlampene på panelet valgene for den valgte kanalen,
og strømdisplayet viser deg den faste strømverdien. Du kan se de andre verdiene ved å trykke
på parametertasten eller ved å vri potensiometeret. Alle verdiene er låst,
noe som innebærer at du ikke kan endre dem mens indikatorlampen
MEM er på.
2. Hvis du vil endre verdiene du har hentet, trykker du på tasten MEM /
PANEL. Indikatorlampen PANEL tennes slik at du kan endre verdiene.
PANEL MEM.

SAVING

PANEL MEM.

SAVING

3.5.2. Lagre en sveisesituasjon (parametere) i minnet
Du har gode sveiseverdier, som du vil lagre i minnet.
1. Trykk på tasten SAVE en gang, så begynner lampen SAVING å blinke.
PANEL MEM.

SAVING

PANEL MEM.

SAVING

PANEL MEM.

SAVING

2. Trykk på tasten CHANNEL så mange ganger at nummeret på kanalen
der du vil lagre verdiene, vises i det numeriske displayet.
3. Nå trykker du på tasten SAVE en gang til, så lagres verdiene i
hukommelsen.

Obs! Når du lagrer (= lampen SAVING blinker) og du har hentet fram nummeret på ønsket kanal
ved hjelp av tasten CHANNEL, kan du se de tidligere verdiene til den kanalen ved å trykke på
tasten MEM / PANEL for å sette panelet i statusen MEM. Da kan du kontrollere den kanalens
nåværende verdier. I dette tilfellet endres ikke verdiene som skal endres. Etter kontrollen trykker
du på tasten MEM / PANEL en gang til, så kan du igjen se verdiene som skal lagres, og du
kan lagre dem ved å trykke på SAVE.

3.6.

Kodelås

Sveisemaskinen har en tyveribeskyttelse. Du kan installere en tresiffers maskinspesifikk kode
i maskinen, som brukeren må kjenne for å slå på maskinen. Koden lagres i panelet. Hvis du
bytter panel, følger koden panelet.
Når maskinen forlater fabrikken, er kodelåsing ikke på.
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3.6.1. Installasjon av kodelås
1. Trykk på tasten for gassforstrømming (CODE LOCK) og fjernkontrolltasten (REMOTE /
CODE LOCK/ENTER) samtidig.

2. Velg det første sifferet med strømjusteringsbryteren (f. eks. 4).

3. Trykk på godkjenningstasten (REMOTE / CODE LOCK/ENTER).

4. Velg det andre sifferet med bryteren (f. eks. 3) og godta igjen ved å trykke på tasten
(REMOTE / CODE LOCK/ENTER).

5. Velg det tredje sifferet på samme måte (f. eks. 2).
Nå er kodelåsing på med nummeret du har valgt (f. eks. 432).

3.6.2. Slå på maskinen med akivert kodelås.
Når du slår på en maskin der kodelås er på, må du alltid angi den installerte åpningskoden for
å kunne bruke maskinen.
1. Legg inn det første sifferet med strømjusteringsbryteren.

2. Godta sifferet ved å trykke på (REMOTE / CODE LOCK/ENTER).

3. Legg inn andre og tredje siffer på samme måte.
Maskinen er klar for bruk.
Hvis du angir feil kode, kan du prøve på nytt ved å slå maskinen av og på.
Hvis du ikke kan åpne maskinen fordi du ikke husker den riktige koden, må du
kontakte en autorisert serviceperson.

3.6.3. Fjerning av kodelås.
1. Trykk på tasten for gassforstrømming (CODE LOCK) og fjernkontrolltasten (REMOTE /
CODE LOCK/ENTER) samtidig.

2. Legg inn sifrene i koden på samme måte som når du åpner maskinen. Kodelåsingen fjernes
etter at du har lagt inn det siste sifferet.

3. Slå av maskinen. Maskinen er nå klar for bruk.

3.6.4. Endre koden
1. Fjern kodelåsing i samsvar med ovenstående instruksjon.
2. Installer kodelåsingen igjen.
© kemppi oy

Mastertig AC/DC 2000, 2500, 2500W, 3500W/0701 – 21

4.
Pe

Kjøleenhet

(bare Mastertig AC/DC 2500W, -3500W)
ikke noe trykk

overopphetet væske

gass-/vannkjølt sveisepistol GAS / WATER
testkjøring av væskesirkulasjonen TEST
Etterfylling av væske og kontroll av væskenivået skjer ved å åpne luken i nedre del av maskinen
slik at du ser påfyllingshullet for væske. Kjøleenhettanken fylles med en 20-40 % glykol/vannblanding i henhold til frysevæskebehovet. I stedet for glykol/vann-blandingen kan du også bruke
en annen væske som du har god erfaring med.
Sirkulasjonen av væske er driftskontrollert, som innebærer at væsken bare sirkulerer under
sveisingen og en stund etter sveisingen.

5.

INTERN BESKYTTELSE AV MASKINEN

5.1.

Overopphetingsbeskyttelse
Den gule indikatorlampen for overopphetingsbeskyttelse tennes, og maskinen stopper
når maskinen er overopphetet. Maskinen kan overopphetes hvis den belastes i lengre
tid med høyere strøm enn 100 % av normal driftsverdi eller når sirkulasjon av
kjøleluften forhindres.

5.2.

Overspenningsbeskyttelse av nett-strømsspenningen

5.3.

Feil spenningsvalg

Hvis overspenninger i nettstrømmen er så høye at de kan sette maskinen i fare, slås
forsyningsstrømmen til maskinen av med en gang. Hvis overspenningene er av kort
varighet, kan dette oppleves som korte brudd i strømforsyningen. Indikatorlampen på
panelet som angir en over- eller underspenning, tennes ved en lengre periode med
overspenning.

Mastertig ACDC 2500, Mastertig ACDC 2500W
Hvis en flerspenningsmaskin er koblet til feil spenning, starter ikke maskinen og indikatorlampen på frontpanelet tennes for å angi dette. Maskinen skades ikke hvis den
kobles til feil spenning i en kort periode. Trekk ut støpselet fra nettstrømskilden og
velg riktig spenning ved hjelp av bryteren under frontpanelet.

5.4.

Beskyttelse av vannkjølt sveisepistol

Mastertig ACDC 2500W og -3500W
Hvis bryteren på kjøleenheten står i posisjonen for en gasskjølt sveisepistol og du begynner å
sveise med en vannkjølt sveisepistol ved en strømstyrke på over 60 A, avbrytes sveisingen.
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6.

tILLEGGSUTSTYR

6.1.

Fjernkontrollenheter

C 100D
C 100AC

C 100C
C 100C

Kontroll av MMA/TIG-sveisestrøm, referanseskala 1-10.

C 100D

Kontroll og finjustering av MMA/TIG-sveisestrøm, referanseskala 1-10.

C 100AC

Kontroll av MMA/TIG-sveisestrøm, referanseskala 1-10 og MMA/TIG-valg.

C 100F

Fotpedalkontroll for TIG-sveising

		
		
		

- startfunksjon
- justering av sveisestrømmen med pedalbevegelser
- begrensning av sveisestrømintervallet ved hjelp av min- og maks-potensiometere

6.1.1. Tilkobling av fotpedalenheten:
Fotpedalenheten har to tilkoblinger som er koblet til henholdsvis fjernkontrollen og startforbindelsene på baksiden
av strømkilden. Når du bruker fotpedalenheten, er den
maksimale strømeffekten på maskinen cirka 30 % under
maksimumseffekten, med mindre maskinen er kalibrert for
fotpedalenheten.

6.1.2. Kalibrering av maskinen for fotpedalenheten:
1. Slå av maskinen.
2. Trykk på tasten REMOTE og slå på maskinen samtidig. Displayet viser teksten rEn 01.
3. Vri strømjusteringsbryteren slik at displayet viser rEn 02. (01=C 100C, 02=C 100F)
4. Trykk på tasten REMOTE slik at innstillingen lagres i minnet.

6.2.

Transportvogner og transportunderstell

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

Ikke løft sveisemaskinen
og transportenheten med
gassflasken montert.

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

løftepunkter på begge
sider
(totalt 4 stk.)
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9.

TILLEGGSFUNKSJONER

Maskinen har tilleggsfunksjoner og -valg som ikke vises på panelet. Sveiseren trenger ikke disse
funksjonene ved normal sveising, men de kan være en løsning i enkelte tilfeller. Disse funksjonene
kalles jumperfunksjoner, fordi de ligger bak jumpernumre. Funksjonene kan være av av/på-typen
eller justerbare parametere.

Jumperfunksjoner
1.
Skru av maskinen.
2
Trykk på POST GAS tasten og slå på maskinen samtidig. Teksten ( J01 OFF) eller (J01
ON) vises på panelet.
3.
Velg jumper nr. Ved å trykke på REMOTE tasten.
4.
Forandre jumper innstilling med strømpotensiometret.
5.
Når alle endringer er gjort, trykk POST GAS tasten. Alle jumper innstillinger er lagret i
minne.
Fabrikk innstillinger er understreket.
J01:

[On] = vinkelkoeffisenten for upslope er kontstant, tiden avhenger den innstillte strømstyrken
[Off] = upslope tiden er uavhengig den innstillte strømstyrken.

J02:

[On] = vinkelkoeffisenten for downslope er konstant, tiden avhenger den innstillte strømstyrken.
[Off] = downslope tiden er uavhengig den innstillte strømstyrken.
[On] = TIG antifreeze er på.
[Off] = TIG antifreeze er ikke i bruk.

J03:
J04:

[On] = manuell balansekontroll.
[Off] = bakansefunksjon er i bruk.

J05:

[On] = heftsveise automatikken er ikke i bruk
[Off] = heftsveise automatikken er i bruk.
[On] = downslope i TIG går ned til minimum strømnivå.
[Off] = downslope går til 20% av sveisstrømmen.

J06:
J07:

[Off] = tomgangs spenning er 70V
[On] = tomgangs spenning er 12 V uten VRD kort, 22V med VRD kort

J08:

[On] = å stoppe i 4T- funksjonen, trykk på bryter og downslope starter. Slope varer
så lenge bryteren holdes inne. Strømmen blir i minimum nivå hvis brytren holdes lenger
enn downslope`s normal tid ( se J06).
[Off] = normal 4T funksjon
[Off] = primær frekvens er 18kHz / 36kHz (avhengig an innstilte verdier)
[On] = primær frekvensen 18kHz i hele strømområdet.

J09:
J10:
J11:

[Off] = hot/soft –start funksjonen er ikke i bruk i 2T funksjon
[On] = hot/soft –start funksjonen er i bruk i 2T funksjon.
innstilling av hot/soft start tid i 2T funksjon (0.00…9.9s). J10 må være i On possisjon.

J12:

[Off] = i 2T funksjon, downslope kan stoppes med et kort trykk på bryteren.
[On] = i 2T funksjon, downslope kan ikke stoppes med et kort trykk på bryteren.

J13:

[Off] = i TIG AC, nivået i den positive halvperioden forandres når balansen og innstilt verdier forandres. (begge med auto og manuell balanse)
[On] = i TIG AC, nivået i den positive halvperioden er alltid det samme nivået som den
negative halvperioden.
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J14:
J15:
J 16
J17:
J18:

J19

8.

[Off] = limit for kort trykk på TIG pistolbryteren er 0.7 sek.
[On] = limit for kort trykk på TIG pistolbryteren er 0.3 sek
[Off] = AC TIG sveising starter i den posetiv halvperioden.
[On] = AC TIG sveising starter i den negative halvperioden.
0- >2.0 = start lengden for DC i AC TIG
fabrikkinnstilling er 1.0
0- >2.0 = raten for MMA tennpuls
fabrikkinnstilling er 1.0
.. ikke i bruk

.. ikke i bruk

VEDLIKEHOLd

Bruksmengden og et uvanlig arbeidsmiljø har spesiell innvirkning på behovet for vedlikehold.
Riktig bruk og forebyggende vedlikehold vil bidra til å sikre problemfri drift av maskinen uten
uventede avbrudd.

8.1.

Sveisepistolen

På grunn av høye temperaturer og slitasje krever sveiseenden av TIG-pistolen mest vedlikehold,
men også tilstanden til andre deler bør kontrolleres regelmessig.

8.1.1. Pistolhodet
Kontroller at...
– all isolasjon er uskadet og på plass.
– gassdysen er uskadet og egner seg for arbeidet.
– strømmen av dekkgass er fri og jevn.
– elektroden er uskadet. Bruk en elektrodestørrelse og spissform som egner seg til
sveisejobben. Gjør elektroden skarpere i lengderetningen.
– tilslutningsdelene på elektrodene er uskadet og at elektroden sitter godt på plass.

8.1.2. Sveisepistolkabelen
Kontroller at...
– isolasjonen på håndtaket og kabelen er uskadet.
– kabelen ikke er for mye bøyd.
Bytt alltid ut defekte deler med en gang!
Følg produsentens instruksjoner ved alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.

8.2.

Kabler

Kontroller sveise- og tilkoblingskablenes tilstand daglig.
Ikke bruk defekte kabler!
Kontroller også at tilkoblingskablene for nettstrøm er i god stand, og at de
overholder alle forskrifter!
Tilkoblingskabler for nettstrøm kan bare repareres og installeres av et autorisert elektrikerverksted eller en autorisert elektriker.
© kemppi oy
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8.3.

Strømkilden

Merk! Trekk ut maskinens støpsel fra nettstrømskontakten og vent i cirka 2 minutter (kondensatorladning) før du fjerner dekkplaten.
Kontroller minst hver sjette måned:
– De elektriske kontaktene på maskinen – rengjør oksiderte deler og stram til eventuelle
løse deler.
Obs! Du må kjenne riktig vridningsmoment før du begynner å reparere tilkoblingene.
– Rengjør de innvendige delene i maskinen for støv og urenheter ved hjelp av en myk børste
og en støvsuger.
Ikke bruk trykkluft, du risikerer at urenheter pakkes enda tettere mellom åpningene i
kjøleprofilene. Ikke bruk høytrykksspyler.
Bare autoriserte elektrikere kan reparere maskinen.

8.4.

Regelmessig vedlikehold

KEMPPI-serviceverksteder utfører regelmessig vedlikehold etter avtale.
Regelmessig vedlikehold omfatter blant annet følgende:
– Rengjøring av maskinen.
– Kontroll og vedlikehold av sveiseverktøyene.
– Kontroll av klemmer, brytere og potensiometere.
– Kontroll av elektriske tilkoblinger.
– Kontroll av nettstrømkabel og -støpsel.
– Bytte av eventuelle deler som er defekte eller i dårlig forfatning.
– Vedlikeholdstesting. Drifts- og ytelsesverdier på maskinen kontrolleres og justeres etter
behov ved hjelp av testutstyr.

9.

DRIFTSFORSTYRRELSER

Kontakt et autorisert KEMPPI-serviceverksted hvis det oppstår driftsforstyrrelser.
Undersøk forbruksmaterialene før du sender maskinen til serviceverkstedet.

10. GJENBRUK AV KASSERTE MASKINER
Kemppi maskiner fremstilles i hovedsak av materialer som kan gjenbrukes. Hvis du må kassere
din maskin, bør du levere den til en gjenvinningsanlegg, der de ulike materialene vil bli separert
med henblikk på gjenbruk.
Dette merket på utstyrets produktmerking er relatert til elektrisk og elektronisk avfall
som skal samles inn separat. EU Direktivet (2002/96/EC) gjeldende for Elektrisk og
Elektronisk Utstyrsavfall er trådt i kraft i alle EU land.
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11.
Utstyr

bestillingsnr.
Mastertig AC/DC 2000			
Mastertig AC/DC 2500			
Mastertig AC/DC 2500W			
Mastertig AC/DC 3500W			
ACDC panel			
ACDC minilog			
ACDC pulse			

6162000
6162500
6162505
6163505
6162801
6162802
6162803

Tilleggsutstyr
T 120 transportenhet			
T 22 transportenhet			
GH 20 (sveisepistolholder)			

6185252
6185256
6256020

Fjernkontrollenheter
C 100C			
C 100D			
C 100AC			
C 100F			

6185410
6185413
6185417
6185405

Kabler

Forlengerkabel for fjernkontroll
Startforlengerkabel C 100F

Sveisekabler
Kabel for MMA-sveising

Returstrømkabel

10 m		
10 m		

6185456
6185310

25 mm2
25 mm2
50 mm2
50 mm2
25 mm2
25 mm2
50 mm2
50 mm2

6184201
6184202
6184501
6184502
6184211
6184212
6184511
6184512

5m
10 m
5m
10 m
5m
10 m
5m
10 m

TIG-brennere, gasskjølte
TTK 130
TTK 130
TTK 130
TTK 130F
TTK 130F
TTK 130F
TTK 160
TTK 160
TTK 160
TTK 160S
TTK 160S
TTK 160S
TTK 220
TTK 220
TTK 220

4 m		
8 m		
16 m		
4 m		
8 m		
16 m		
4 m		
8 m		
16 m		
4 m		
8 m		
16 m		
4 m		
8 m		
16 m		
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627063004
627063008
627063016
627063104
627063108
627063116
627066004
627066008
627066016
627066204
627066208
627066216
627072004
627072008
627072016

TTK 220S
TTK 220S
TTK 220S

4 m		
8 m		
16 m		

627072304
627072308
627072316

TIG-brennere, vannkjølte
TTK 250WS
TTK 250WS
TTK 250WS
TTK 300W
TTK 300W
TTK 300W
TTK 350W
TTK 350W
TTK 350W

4 m		
8 m		
16 m		
4 m		
8 m		
16 m		
4 m		
8 m		
16 m		

627075704
627075708
627075716
627080504
627080508
627080516
627085504
627085508
627085516
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12. Tekniske data
Mastertig AC/DC 2000
Nettspenning
Tilkoblingseffekt

Sveisestrømområde

Tilkoblingskabel
Sikring
Max. belastning  **)

Sikring
Max. belastning  ***)

Tomgangsspenning
AC-frekvens*)
Virkninggrad
Effektfaktor
Cos fii
Effekt i hvile
Lagringstemperaturområde
Driftstemperaturområde
Temperaturklasse /
Beskyttelsesgrad
Utvendige mål
Vekt

1~  50 / 60 Hz
TIG
max.
TIG
100 %
MMA
max.
MMA
100 %
TIG
DC
AC
MMA  
DC
AC
TIG  AC 30 % ED
TIG  AC 100 % ED
MMA
20 % ED
MMA
100 % ED

(T = 40 °C)
(T = 40 °C)
(T = 40 °C)
(T = 40 °C)

TIG  AC 50 % ED
TIG  AC 100 % ED
MMA
60 % ED
MMA
100 % ED
(AC og DC)
fast / justerbar

(T = 40 °C)
(T = 40 °C)
(T = 40 °C)
(T = 40 °C)

lengde
bredde
høyde

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 treg
200 A / 18 V
150 A / 16 V
160 A / 26,4 V
100 A / 23,6 V
20 A treg
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

*)   Justerbar med MINILOG- og PULSE-paneler.
**)  Sikring kan redusere maksimumsbelastning.
***) Ved bruk av 20 A sikring må  tilførselskabelen skiftes.
Produktene overholder konformitetskravene for CE-merking.
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Mastertig AC/DC
Nettspenning
Godkjent styrke (U1=400V)

Tilkoblingskabel
Sikring
Sveisestrømområde
Max belastning (T=40 °C)

Max belastning (T=20 °C)

2500
3~  50 / 60 Hz
  
TIG
TIG
MMA
MMA

70 % ED
100 % ED
40 % ED
100 % ED

230 V
400 V
460 V
TIG DC
AC
MMA
TIG  AC

60 % ED
70 % ED
100 % ED
MMA  DC 40 % ED
100 % ED
TIG  AC 100 % ED
MMA DC 80 % ED
100 % ED
(AC og DC)
fast / justerbar  *)

Tomgangsspenning
AC-frekvens
Effektivitet
Effektfaktor
Effekt ved hvile
Lagringstemperaturområde
Driftstemperaturområde
Temperaturklasse / Beskyttelsesgrad
lengde
Utvendige mål
bredde
høyde
Vekt
Max væsketrykk i kjøleenheten
Godkjent effekt i kjøleeenheten

2500W

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 treg
16 A treg
16 A treg
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
260 mm
550 mm
39 kg
690 mm
––––
260 mm
––––
830 mm
65 kg
350 kPa
1300 W

*)   Justerbar med MINILOG- og PULSE-paneler.
**)  Sikring kan redusere maksimumsbelastning.
Produktene overholder konformitetskravene for CE-merking.
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Mastertig AC/DC
Nettspenning
Godkjent styrke (U1=400V)

Tilkoblingskabel
Sikring
Sveisestrømområde
Max belastning (T=40 °C)

Max belastning (T=20 °C)

3500W
3~  50 / 60 Hz
  
TIG
TIG
MMA
MMA

60 % ED
100 % ED
60 % ED
100 % ED

400 V
TIG DC
AC
MMA
TIG  AC

60 % ED
100 % ED
MMA  DC 60 % ED
100 % ED
TIG  AC 100 % ED
MMA DC 80 % ED
100 % ED
(AC og DC)
fast / justerbar  *)

Tomgangsspenning
AC-frekvens
Effektivitet
Effektfaktor
Effekt ved hvile
Lagringstemperaturområde
Driftstemperaturområde
Temperaturklasse / Beskyttelsesgrad
lengde
Utvendige mål
bredde
høyde
Vekt
Max væsketrykk i kjøleenheten
Godkjent effekt i kjøleeenheten

––––
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 treg
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

*)   Justerbar med MINILOG- og PULSE-paneler.
**)  Sikring kan redusere maksimumsbelastning.
Produktene overholder konformitetskravene for CE-merking.
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10. GARANTIVILKÅR
KEMPPI OY gir garanti mot fabrikasjonsfeil eller feil i materialet på produkter som selskapet har
produsert og solgt. Garantireparasjoner må bare utføres av et godkjent KEMPPI serviceverksted.
Emballasje, frakt, og forsikringskostnader betales av tredjepart.
Muntlige løfter som ikke samsvarer med garantivilkårene, er ikke bindende for garantist.

Garantibegrensninger
Følgende forhold dekkes ikke av garantien; defekter som følge av normal slitasje, at bruksanvisningen og vedlikeholdsanvisningen ikke er fulgt, tilkobling til feil eller uren spenningsforsyning
(inkludert spenningstopper utenfor utstyr spesifikasjonene), feil gasstrykk, overbelastning,
transport eller lagringsskade, brann eller skade i forbindelse med naturskade som lynnedslag eller
oversvømmelse.
Denne garantien dekker ikke direkte eller indirekte reisekostnader, diett eller innkvartering.
Merk; Garantivilkårene gir ikke dekning for sveisepistoler og forbruksmateriale, tråd mate hjul
og tråd føringsrør.
Direkte eller indirekte skade som følge av et defekt produkt, dekkes ikke av garantien.
Garantien er ugyldig hvis det er foretatt modifikasjoner på produktet uten produsentens godkjenning,
eller hvis det er utført reparasjoner med reservedeler som ikke er godkjente. Garantien er også
ugyldig hvis reparasjoner er utført av ikke godkjente verksteder.

Foreta garantireparasjoner
Defekter som dekkes av garantien, må opplyses til KEMPPI eller godkjent KEMPPI serviceverksted innenfor garantiperioden. Før det foretas garantiarbeid må kunden forevise kjøps kvittering
og serienummer for utstyret, for å bekrefte gyldigheten av garantien. Delene som erstattes etter
garantivilkårene, forblir KEMPPI sin eiendom.
Etter garantireparasjoner fortsetter garantien på maskinen eller utstyr, enten det er reparert eller
erstattet, til slutten av den opprinnelige garantiperioden.
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