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1.2.	 produktbeskrivning

Mastertig AC/DC är TIG / MMA-svetsmaskin för växel- och likström avsedda för professionellt 
bruk. Strömkällan är en IGBT-inverter. Maskinerna finns i tre storlekar, 200 A, 250 A och 350 A. 
250 A strömkällan finns i två versioner: en för luftkyld och en för vattenkyld brännare. Det finns 
tre olika utbytbara panelversioner för strömkällorna; baspanel, minilogpanel och pulspanel.

1.	 inledning

1.1.	 till	lÄsAren

Vi gratulerar till valet av denna produkt. Rätt monterade och använda är Kemppis svetsmaskiner 
pålitliga och hållbara. Ni kan öka produktiviteten med moderata underhållskostnader. 
Syftet med denna bruksanvisning är att ge en allmän beskrivning av svetsmaskinen och hur 
den ska användas på ett säkert sätt. I slutet av bruksanvisningen finns information om underhåll 
samt tekniska data. Läs bruksanvisningen noga innan ni tar maskinen i bruk, eller utför det 
första underhållet. Ytterligare uppgifter om Kemppis produkter och deras användning får ni från 
Kemppi eller från Kemppis återförsäljare.
Kemppi förbehåller sig rätten till ändringar av tekniska data i denna bruksanvisning.
I denna bruksanvisning används följande symbol som varning för livsfara eller risk för person-
skador:

 
Läs bruksanvisningens säkerhetsinstruktioner och följ dessa.
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1.3.	 driftsÄkerhet

Läs noga igenom och följ säkerhetsföreskrifterna.

Ljusbågen och hett sprut

Ljusbågen skadar oskyddade ögon. Iakttag också försiktighet med reflekterande ljus från ljusbå-
gen. Ljusbågen och hett sprut bränner oskyddad hud. Använd skyddshandskar och skyddskläder 
när du svetsar.

Brandsäkerhet

Svetsning klassificeras alltid som heta arbeten, följ gällande brandsäkerhetsföreskrifter. 
Avlägsna lättantändligt material från svetsplatsens närhet. Ett godkänt släckningsredskap ska 
alltid finnas vid svetsplatsen. Tänk på riskerna vid svetsning av speciella objekt, t.ex. risken för 
brand eller explosion vid svetsning i behållare. Obs! Gnistor kan förorsaka brand flera timmar 
efter avslutad svetsning!

Nätspänning

Tag aldrig med svetsmaskinen in i t.ex. tankar, bilar etc. Placera inte svetsmaskinen på vått 
underlag. Kontrollera alltid kablarna innan du börjar svetsa. Defekta kablar är brand- och 
livsfarliga. Nätkabeln får inte utsättas för tryck och ej heller för heta arbetsstycken, eller vassa 
kanter. 

Svetsströmkrets

Skydda dig själv genom att använda torra och hela skyddskläder. Arbeta aldrig på vått underlag, 
eller med defekta kablar. Lägg inte elektrodhållaren, brännaren eller svetskablarna på strömkäl-
lan eller annan elektrisk utrustning.

Svetsrök

Se till att ha god ventilation när du svetsar. Vidtag särskilda skyddsåtgärder när du svetsar 
metaller som innehåller bly, kadmium, zink, kvicksilver eller beryllium

Utrustningens magnetiska kompatibilitet (EMC) är avsedd för användning i industri- 
miljö. Klass A-utrustning är inte avsedd för användning i bostäder, där elektriciteten 
tas från det allmänna lågspänningsnätet.
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Mastertig AC/DC 2500
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Mastertig AC/DC 2500W
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2.2.	 MAskinens	plAcering

Vid placering bör iakktagas:
Placera maskinen på ett torrt underlag, från vilket det inte kommer damm el.dyl. i insugsluften 
till kylningen.
– Rikta inte sprutet från t.ex. en slipmaskin mot maskinen.
– Se till att det finns minst 20 cm fritt utymme framför och bakom maskinen så att kylluften 
 kan cirkulera.
– Skydda maskinen mot kraftigt regn, och vid varma förhållanden, mot direkt solljus.

Mastertig AC/DC 2500 och 2500W: Kontrollera först att 
brytaren för spänning är i ett läge som motsvarar nätspän-
ningen.
Om det är nödvändigt att byta ut nätkabeln, gör det före 
monteringen på T 120 transportvagnen, annars måste du 
eventuellt ta loss maskinen från vagnen för installation av 
nätkabeln.
Innan maskinen ansluts till elnätet, ska någon av de 
tre panelerna monteras: ACDC panel, ACDC-minilog 
eller ACDC-pulse. Monteringsanvisning 4283280 finns på 
panelens förpackning.

2.3.	 innAn	den	nYA	MAskinen	tAs	i	drift
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2500,	2500W,	3500W

Vid utbyte av nätkabeln bör beaktas:
Maskinens bärhandtag, kåpa och sidoplåten på högra sidan, framifrån sett, måste öppnas. 
Kabeln förs in via genomföringsringen baktill på maskinen och låses med ett avlastningsdon. 
Kabelns fasledning kopplas till anslutning L, den blå N-ledningen till anslutning N och den 
gulgröna skyddsjorden till anslutning     .

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

2.4.	 Anslutning	till	elnÄtet

 Installation eller utbyte av anslutningskabeln och stickproppen får utföras 
 endast av auktoriserad elinstallationsaffär eller elmontör.

Mastertig AC/DC 2000

Maskinen levereras med 
nätkabel med stickpropp för 
anslutning till 230 V.

Maskinen levereras med 5 m nätkabel (4×2.5 mm2) utan stickpropp. Nätkabeln är dimensione- 
rad för alla primärspänningar vid bruk av rekommenderad säkringsstorlek (vänligen se på Tek-
niska data tabellen). Maskinen har plats för 4×6 mm2 kabel, om de lokala föreskrifterna kräver 
att en grövre nätkabel begagnas.
 Om Du använder en större säkringsstorlek än den rekommenderade kan detta, 
 om något fel uppstår, förorsaka extra skada på maskinen på grund av stark 
 kortslutningsström.

M a s t e r t i g  A C / D C  2 5 0 0  o c h  - 2 5 0 0 W 
Kontrollera, innan maskinen tas i drift, att brytaren för spänningsomkoppling är i ett läge som 
motsvarar nätspänningen (230 / 400 / 460 V).
Vid byte av nätkabeln bör beaktas: 
Maskinens bärhandtag, kåpa och sidoplåten på högra sidan, framifrån sett, måste öppnas. 
Kabeln förs in via genomföringsringen baktill på maskinen och låses med ett avlastningsdon. 
Kabelns fasledningar kopplas till anslutningarna L1, L2 och L3, den gulgröna skyddsjordledaren 
till anslutning     .



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

	

2.5.	 svets-	och	återledAre

Svetsledarna ska vara minst 16 mm2 för Mastertig AC/DC 2000 och 25 mm2 kopparkabel för 
Mastertig AC/DC 2500, för Mastertig AC/DC 2500W och 50 mm2 kopparkabel för Mastertig 
AC/DC 3500W. Tunnare kablar minskar spänningsmånen och överhettas.
Fäst återledarklämman ordentligt, helst direkt på det arbetsstycket. Använd alltid så korta 
svetskablar som möjligt. Onödigt långa kablar minskar max.spänningen till ljusbågen. När  
överflödig kabel vindas upp, minskar detta max.spänningen i synnerhet vid växelströmsvetsning, 
vilket försämrar tändningen.
Rengör kontaktytan från färg och rost!

2.6.	 svetsbrÄnnAren

Med Mastertig AC/DC 2000 och Mastertig AC/DC 2500 kan endast luftkyld brännare användas. 
Med Mastertig AC/DC 2500W och 3500W kan både luftkyld och vattenkyld brännare användas. 
Se till att den brännare du använder är dimensionerad för den max. svetsström du behöver.
 Använd aldrig en defekt brännare!

2.7.	 svetselektroder

Med Mastertig AC/DC-strömkällorna kan du använda alla elektroder som är avsedda för lik- 
eller växelströmsvetsning inom ramen för strömgränserna.
Strömkällorna Mastertig AC/DC 2500, -2500W och  -3500W lämpar sig för kolbågsmejsling 
och -skärning enligt max. effekterna.

2.8.	 tig	likströMsvetsning	(dc–)

Likströmsvetstning används vanligtvis för svetsning av olika stålmaterial. För DC– svetsning 
rekommenderar vi elektrod WC20 (grå).

2.8.1 Elektrodvässning

Elektrodspetsen vässas till konform för att ljusbågen skall bli stabil och värmeenergin koncentre-
ras till svetsytan. Spetsens längd proportion till elektroddiametern:

vid små strömvolymer spetsig 
l = 3 x d
vid stora strömvolymer trubbig 
l = 1 x d

referens-max.	elektroddiametrar	och	utbyte		 	 	
elektrodtyp	 utbyte	 2000	 2500,	2500W	 3500W
Fe-rutil	 95	%	 ø	4	 ø	5	 ø	6
Fe-basisk	 100	%	 ø	4	 ø	5	 ø	6
Fe-högutbyte	 180	%	 ø	2,5	 ø	4	 ø	5
	 250-270	%	 -	-	-	 ø	4	 	ø	5
Ss-rutil	 -	-	-	 ø	4	 ø	6	 ø	6
Ss-basisk	 -	-	-	 ø	4	 ø	6	 ø	6
Ss-högutbyte	 150	%	 ø	3,25	 ø	5	 ø	6
Hårdsvets	 100	%	 ø	3,25	 ø	5	 ø	6
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Riktgivande tabell för elektrodval vid likströmsvetsning.

svetsström	 elektrod	 gasmunstycke	 flödeshast.	för	gasen

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	 4,0	 10	 16	 10...12

2.9.	 tig	vÄxelströMsvetsning	(Ac)

Växelströmsvetsning används vanligtvis för svetsning av aluminiummaterial. För AC-svetsning 
rekommenderar vi elektrod WC20 (grå) eller ren wolframelektrod (grön).

2.9.1. Balans

Förhållandet mellan växelströmsvetsningens positiva och negativa halvperioder kallas balans. 
Balansen bestämmer hur värmen fördelas mellan arbetsstycket och elektroden. Då balansen är 
positiv är de positiva halvperiodernas längd större än de negativa och då är värmeöverföringen 
till elektroden större än till arbetsstycket. På motsvarande sätt är de negativa halvperioderna vid 
balansens negativa värden längre och värmeöverföringen till arbetsstycket är större.
Mastertig AC/DC-maskinen har en inbyggd BALANCE-automatik, som automatiskt sköter 
balansvalet. Användaren väljer läget för BALANCE-knappen enligt elektrod och automatiken 
sköter balansvalet vid olika ström.
BALANCE-automatiken erbjuder två fördelar med hänsyn till en konstant balans:
– Du kan vid AC-svetsning använda både en spetsig och trubbig (avbruten) elektrod. 
 Elektroden avrundas automatiskt vid tändningen.
– Elektrodens strömområde kan utvidgas: strömmen kan göras lägre i minimiändan och 
 högre i maximiändan.

Med BALANCE-automatiken i läget för spetsig elektrod kan svetsning ske med 
smalare ljusbåge, vilket ger en smalare fog och djupare inträngning än en trubbig 
elektrod. En smal fog är speciellt lämplig vid svetsning av kälfog.

Vid svetsning med trubbig elektrod är ljusbågen bredare. 
Användningsområden är stumfogar och ytterhörn.
Tabellens värden är riktgivande.

Tabellen och panelskalan baserar sig på användning av WC20 (grå) elektrod. Vid användning av 
ren wolframelektrod (grön) rundas elektrodspetsen en aning.

svetsström	Ac		 elektrod	 gasmunstycke	 flödeshast.	för	gasen
min.	 min.	 max.

	 	 	 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
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2.9.		 skYddsgAs

	 Hantera	gasflaskan	försiktigt.	Det	finns	risk	för	kroppsskador	om	gastuben	eller 
 ventilen skadas!
När man svetsar använder man normalt argon, argon-helium eller helium som skyddsgas. Kont-
rollera att gasflaskans ventil är lämplig för gasen. Gasflödet justeras enligt svetseffekten. Ett 
lämpligt flöde är normalt 8–10 l/min. Om gasflödet är olämpligt blir svetsfogen porös. Kontakta 
din lokala Kemppi-återförsäljare för val av gas och annan utrustning.

Följande installationsanvisningar gäller för de flesta regulatortyper:
1. Stig åt sidan och öppna gasflaskans ventil (A) ett ögonblick för att blåsa bort eventuell 
 smuts från ventilen.
2. Vrid på tryckreglerskruven (B) tills inget fjädertryck känns. 
3. Stäng nålventilen om regulatorn är försedd med en sådan.
4. Fäst regulatorn på gasflaskans ventil och drag fast muttern (C) med en lämplig nyckel.
5. Installera slangkopplingen (D) och hylsmuttern (E) i gasslangen och spänn med en 
 slangklämma.
6. Koppla slangen på regulatorn och den andra änden i trådmatarenheten. 
 Drag åt hylsmuttern.
7. Öppna gasflaskans ventil långsamt. Gasflaskans manometer (F) visar trycket i tuben. 
 OBS! Töm aldrig gasflaskan helt. Den ska fyllas då trycket sjunkit till 2 bar.
8. Öppna nålventilen om regulatorn är försedd med en sådan.
9. Vrid reglerskruven (B) tills slangens manometer (G) visar önskat flöde (eller tryck). 
 När flödet justeras skall strömkällan vara påkopplad och svetspistolens strömbrytare 
 samtidigt vara intryckt.
Stäng gasflaskans ventil efter avslutad svetsning. Om maskinen ska stå oanvänd en längre tid 
ska tryckreglerskruven öppnas.

A Flaskventil
B Skruv för tryckreglering
C Kopplingsmutter
D Slangkoppling
E Hylsmutter
F Manometer för gasflaskan
G Manometer för gasslangen

2.10.1.	 Installation	av	gasflaska

	 Fäst	gasflaskan	stadigt	i	vertikal	position	på	väggställningen	som	tillverkats 
	 speciellt	för	densamma.	Stäng	flaskventilen	efter	svetsstopp.

Regulatorns delar 

F
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3.	 MAnöverpAnelernA

STANDARDPANEL
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PULSPANEL

1. Brytare för val av TIG-metod: TIG HF = gnistaTIG och TIG CONTACT = kontaktTIG
2. Frekvens för växelströmsvetsning, FREQUENCY 50 ... 200 Hz
3. Reglering av gasefterströmningstid 0 ... 100 s
4. Potentiometer för inställning av downslopetid 0 ... 15 s
5. Strömregulatorknapp I2, med denna knapp inställs också parametervärdena.
6. REMOTE val av panel-/fjärreglering och samtidigt tryckbrytaren för kodlås 
 CODE LOCK/ENTER
7. Höjdreglage för pulsen för PulsTIG, PULSE 3 ... 200 A, 250 A, 350 A och inställning av 
 pulsrelation RATIO 10 ... 75 %
8. Brytare för val av PulsTIG
9. Inställning av pausström för PulsTIG BACK 20 ... 40 % och frekvensinställning 
 FREQUENCY 0.1 ... 300 Hz
10. Inställning av startström, startström med lägre ström än svetsströmmen SOFT START, eller 
 högre ström än svetsströmmen HOT START -70 ... +50 %
11. Val av Minilog-funktion och inställning av strömnivån MINILOG -80 ... +20 %
12. Inställning av gasförströmningstid, och samtidigt trycbrytaren för kodlås CODE LOCK.
13. Inställning av upslopetid 0 ... 5 s
14. Val och tidsinställning av punktssvetsning, SPOT WELD 0 ... 10 s
15. Val av brännarbrytare 2-/4-taktsfunktion 2T / 4T.
16. Sökning av svetsparametrar som ska användas ur minnet eller på panelen MEM. / PANEL.
17. Lagring av svetsvärden i minnet SAVE.
18. Brytare för val av plats i minnet CHANNEL 1 ... 9
19. Brytare för val av droppssvetsning BROKEN ARC.
20. Inställning av MMA-svetsdynamik (grovlek) DYNAMICS -9 ... 9
21. Brytare för val av elektrodsvetsning MMA
22. Potentiometer för reglering av AC TIG-ljusbågens form BALANCE -70 ... +70 %
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3.1.	 pAnelens	sifferdisplAY	och	signAllAMpor
Signallampa för 
huvudbrytare

Signallampa för 
termoskyddsbrytare 

Fel nätspänning, över- 
eller underspänning

Visning av 
svetsströmmen eller 
inställt strömvärde

Visning av svetsspän-
ning eller parameter-
värde

Visningsenheter

Signallampan för överhettning tänds, då maskinen har överhettats. Låt maskinen vara tillkopplad, 
varvid maskinens fläkt kyler ned maskinen. Vänta tills signallampan släcks och återuppta 
svetsningen.
Lampan för fel nätspänning tänds vid för liten eller för hög nätspänning. Kontrollera maskinens 
spänningsinställning och/eller kontrollera elnätets spänning. Lampan för fel nätspänning tänds 
också vid tillfälliga överbelastningar i nätet.
Strömmens indikatorprecision är 3 % ± 2 A. Indikatorprecisionen för spänningen är 3 % ± 0.2 V.

3.2.	 AnvÄndningen	Av	fjÄrreglAge
Fjärreglage väljs med tryckbrytaren REMOTE. Med reglaget 
för fjärreglering kan du ställa in svetsströmmen för MMA- 
och TIG-svetsning. Parametrarna (Upslope och downslopeti-
der, gasflödestider m.m.) ställs in med panelens strömreglage.
Med fjärreglage C 100AC kan du även byta svetsmetod 
(MMA/TIG). Maskinen väljer polaritet (strömtyp) enligt val 
som tidigare gjorts på panelen.

3.3.	 MMA-svetsning
3.3.1. Val av strömtyp

Välj MMA-svetsning genom att trycka in brytaren MMA. Signallampan för strömtyp anger den 
valda strömtypen: AC, DC-, DC+.
Byt strömtyp genom att på nytt trycka på brytaren för MMA, varvid strömtypen ändras och 
signallampan anger strömtypen.

3.3.2. Droppsvetsning

Tryck på brytaren BROKEN ARC, varvid signallalmpan för droppsvetsning tänds.
Droppsvetsning måste användas när den fog som ska svetsas inte tål hettan från ljusbågen. 
Justeringen av svetsvärmen görs genom att ljusbågen bryts. Vanligen är orsaken tunna material 
eller varierande passningar. I droppsvetsläge bryts ljusbågen snabbare och tändpulsen är mindre 
än vid normal MMA-svetsning.
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3.3.3. Inställning av MMA-dynamik 
 (endast på minilog- och pulspanelerna)

Tryck på brytaren DYNAMICS, och motsvarande siffervärde för dynamiken anges i displayen. 
Siffervärdet noll är normal inställning för alla elektroder. Då negativt värde inställs (-1 ... -9) 
mjuknar bågen, varvid sprutet minskas vid svetsning i övre området av rekommenderad ström. 
På den positiva sidan (1 ... 9) är ljusbågen grov. Det passar t.ex. för tunna rostfria elektroder vid 
svetsning i nedre området av rekommenderad ström för elektroden.

Inställning av siffervärdet gör man genom att vrida på strömställen.

3.4.	 tig-svetsning

3.4.1. Val av TIG-svetsning och strömtyp
Tryck in den valda TIG-metoden, på brytaren för val av 
gnistTIG (TIG HF) eller kontaktTIG (TIG CONTACT). Sig-
nallampan bredvid brytaren anger den valda metoden. Ström-
typen kan ändras genom att man på nytt trycker på brytaren. 
(Tryck samtidigt in båda TIG-brytarna om du vill välja ström-
typen DC+ som TIG-ström).

3.4.2. HF-tändning

 Använd kontakttändning om du svetsar i närheten av känsliga elektroniska 
 apparater. HF-gnistan kan förorsaka störningar i elektroniska anläggningar.
Ljusbågen tänds med högfrekvent högspänningsgnista utan att elektroden är i beröring med 
arbetsstycket. Om ljusbågen trots gnistan inte tänds inom en sekund, kommer ingen gnista. 
Försök då tända på nytt genom att trycka på brytaren. I vissa fall lyckas HF-tändningen bättre 
om arbetsstycket vidrörs lätt med gasmunstycket före tändningen.

3.4.3. Kontakttändning

Tryck elektroden lätt mot arbetsstycket (1). Tryck på brytaren, varvid skyddsgasen börjar flöda 
och en liten ström går genom elektroden. Lyft elektroden från arbetsstycket genom att vrida 
brännaren så att gasmunstycket vilar mot arbetsstycket (2 och 3), ljusbågen tänds och strömmen 
stiger till svetsström under tiden för strömökningen (4).
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3.4.4. Användning och val av brännarbrytare
Val av brännarbrytare görs genom att man trycker på brytaren för 2-/4-funtion.

2-takt (2T) / gnisttändning
1. Tryck in brännarbrytaren. Gasen börjar flöda och efter 
 vald förgastid tänds ljusbågen och strömmen stiger till 
 svetsström under den inställda tiden för strömökning.
2. Släpp brännarbrytaren, svetsströmmen sjunker enligt 
 den valda tiden för sjunkande ström. När ljusbågen släckts 
 fortsätter gasen att flöda under gasefterströmningstiden.

2-takt (2T) / kontakttändning
1. Tryck brännarens spets lätt mot arbetsstycket.
2. Tryck in brännarbrytaren.
3. Lyft elektroden lugnt mot arbetsstycket. Ljusbågen tänds 
 och svetsströmmen stiger till svetsström under den 
 inställda tiden för strömökning.
4. Släpp brännarbrytaren, svetsströmmen sjunker enligt 
 den valda tiden för sjunkande ström. Då ljusbågen 
 släckts flödar gasen ännu under eftergastiden.

Tiden för sjunkande svetsström kan avbrytas genom en kort tryckning på 
brännarbrytaren.

Övergången tillbaka till svetsströmmen från sjunkande ström sker genom 
att brännarbrytaren trycks ned. Därefter stiger strömmen med en hastighet 
för strömökningen, vilken motsvarar tiden för sjunkande ström.

4-takt (4T) / gnisttändning

1. Tryck in brännarbrytaren. Skyddsgasen börjar flöda.
2. Släpp upp brännarbrytaren. Tändgnistan tänder ljusbågen och strömmen stiger till svetsström 
 under den inställda tiden för strömökning.
3. Tryck ner brännarbrytaren. Svetsningen fortsätter.
4. Släpp upp brännarbrytaren, strömmen börjar sjunka och efter den inställda tiden för 
 sjunkande ström bryts ljusbågen. Skyddsgasen flödar därefter under den inställda tiden.
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2

15	s

code	lock
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4-takt (4T) / kontakttändning
1. Tryck elektroden lätt mot arbetsstycket.
2. Tryck in brännarbrytaren en liten stund.
3. Lyft elektroden lugnt mot arbetsstycket. Då tänds ljus- 
 bågen och svetsströmmen stiger till svetsström under den 
 inställda tiden för strömökning.
4. Tryck ned brännarbrytaren. Svetsningen fortsätter.

5. Lyft brännarbrytaren, strömmen börjar sjunka och under den inställda tiden för 
 sjunkande ström bryts ljusbågen. Skyddsgasen flödar därefter under den inställda tiden.

Om brännarbrytaren trycks in under den tid då strömmen sjunker stannar 
strömmen på den aktuella nivån under den tid brytaren är intryckt. När 
brytaren släpps, fortsätter strömmen att sjunka.

En kort tryckning får svetsströmmen att åter stiga till svetsström.

3.4.5. Inställning av downslopetid
Inställningen av downslopetid görs med potentiometern. Tiden 
kan ställas in på 0-15 s. När du ställer in downslopetiden anger 
visningen på högra sidan tiden i sekunder. När inställningen 
avslutats återgår visningen efter 5 sekunder till utgångsläget.

3.4.6. Inställning av upslopetid
1. Tryck in brytaren vid bilden för stigande ström. 
 Siffervisningen till höger anger den inställda tiden för 
 stigande ström i sekunder.
2. Vrid strömställaren till det önskade värdet (0 - 5 s). 
 Visningen återgår efter 5 sekunder till att visa det inställda 
 strömvärdet.

3.4.7. Inställning av gasförströmningstid och gasefterströmningstid

1. Tryck in brytaren för antingen gasförströmning eller gasefterströmning på panelen vid 
 bilden för gasflaska vid strömfiguren.
2. Vrid strömställaren till den önskande tiden i visningen till höger. 
 (Förgas 0 - 5 s, eftergas 3 - 100 s)

3.4.8. Inställning av ljusbågens form, BALANCE

BALANCE-funktionen ställer in balansen så den passar den valda elektroden och strömmen. 
Samtidigt inställs också vid inledningen förvärmningen av elektrodspetsen efter vald form på 
elektrodspetsen.
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bAlAnce
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freQuencY

50	-	200	Hz

Minilog

off
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+20%

2

1a. Vrid potentiometern till vänstra delen av användningsområdet för 
 den elektrod du använder vid svetsning med spetsig elektrod. 
 (Smal ljusbåge, kälfog, användningsområde: små fogar)
1b. Vrid potentiometern till högra delen av användningsområdet för den 
 elektrod du använder vid svetsning med rundad elektrod
2. Vrid potentiometern till höger om du vill ha mer värme i elektroden, 
 eller i motsvarande mån till vänster om du vill ha mindre 
 värme i elektroden.

3.4.9. Frekvensinställning för TIG-växelströmsvetsning 
 (endast minilog- och pulspanel)

AC-svetsningens frekvens kan regleras på MINILOG- och PULSPANELEN. Högre frekvens gör 
ljusbågen litet stabilare och smalare, men ljudet från ljusbågen ökar.

1. Tryck in brytaren FREQUENCY i AC-rutan.
2. Ställ in frekvensen på strömställaren. Frekvensinställningsområdet är 
 50 Hz... 200 Hz. Maskinens frekvens är vid leverans från fabriken 60 Hz.

3.4.10. Minilog-funktionen (endast minilog- och pulspanel)
Med Minilog-funktionen kan väljas två strömnivåer, svetsström och grundström. 
Övergången från en nivå till en annan görs med ett kort tryck på brännarbrytaren. 
Minilog-funktionen fungerar endast på brännarbrytare med 4-taktsfunktion.
Val och inställning av Minilog-funktion görs från potentiometer. När potentiome-
tern är i läget OFF är funktionen ej tillkopplad, Svetsströmmen väljs normalt 
med strömställaren. Grundströmmen, som väljs med Minilog-knappen, är som 
minimum är 80 % under svetsströmmen eller högst 20 % över strömnivån. På 
strömdisplayen ser du den inställda strömmen i ampere under inställningen.

Övergången från svetsström till basström görs genom ett kort tryck på brännaren.
Genom en ny tryckning går man tillbaka till svetsström. Signallamporna på panelen visar den 
aktuella strömnivån.
Svetsningen avslutas med ett längre tryck på brännarbrytaren (> 0.7 s.).
Minilog-funktionen kan användas för att reglera värmetillförseln, om arbetsstycket hettas upp för 
mycket, eller om det temporärt behövs mer värme.
Med Minilog-funktionen kan man gå ned till en lägre strömnivå t.ex. för att byta ställning eller 
för att byta grepp om svetstråden, utan att svetsningen behöver avbrytas.
Lägre ström kan också användas vid kraterfyllnad, om man inte vill använda sjunkande strömtid.
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3.4.11. Pulssvetsning (endast pulspanel)
1. Koppla på pulssvetsning med brytaren ON/OFF på pulssektionen.
2. Ställ in önskad medelström med strömställarknappen. 
 I strömdisplayen ser du medelströmmen.
3. Tryck på knappen BACK. FREQUENCY en gång. Texten bAc i visningen på 
 högra sidan anger att du nu kan ställa in bakgrundsströmmen på ström- 
 ställaren. Bakgrundströmmen är relativ i förhållande till medelströmmen, 
 men den visas i ampere på strömdisplayen.

4. Tryck in brytaren BACK. FREQUENCY en gång till. Texten FrE på strömdisplayen anger att 
 du nu kan ställa in pulsfrekvensen. Pulsfrekvensen visas i hertz.
5. Tryck en gång på brytaren PULSE RATIO. På strömdisplayen ser du hur stor pulsströmmen 
 är. Displayen till höger visar PULS. Du kan nu även reglera pulsströmmen, men notera att 
 genomsnittsströmmen förändras då.
6. Ytterligare en tryckning på knappen PULSE RATIO gör det möjligt att reglera 
 pulsförhållandet, rAt. Pulsförhållandet anges i procent under hela perioden.
7. En tredje tryckning på vilken som helst av parameterbrytarna för inställningen tillbaka 
 till medelströmmen, AvE.

3.4.12. Inställning av startström (endast pulspanel)
Med potentiometern för inställning av startström kan antingen 
mjuk, normal eller het start väljas. Startströmmen finns som funk-
tion endast på brännarbrytare med 4-funktion.
Genom att vrida potentiometern till läget OFF erhålls normal start 
(se användningen av brännarbrytare/4-funktion).

Genom att vrida potentiometern mot vänster erhåller du en mjukare inled-
ning (SOFT START). Då brännarbrytaren lyfts upp stiger strömmen i 
enlighet med startströmmen till startströmmen, som är mindre än svets-
strömmen.
Från startströmmen kommer du till svetsströmmen med ett kort tryck på 
brännarbrytaren.
Startströmmen är relativ i förhållande till svetsströmmen. Du ser startström-
men på siffervisningen när du ställer in värdet

3.4.13. Punktsvetsning (endast på pulspanel)
Välj punktsvetsning genom att trycka in specialfunktionsbrytaren SPOT WELD. 
Som tecken på att punktsvetsning valts, tänds signallampan bredvid brytaren. 
Du kan välja den önskade punkttiden med strömställaren. Den valda tiden anges 
på strömvisningen under inställningen. Fem sekunder efter inställningen återgår 
strömmen till inställningsvärdet och du kan ställa in svetsströmmen.
Tiden på displayen avser tiden för tillkopplad svetsström. Tiden då ljusbågen 
brinner, ökar också tiden för stigande och sjunkande ström.

När potentiometern vrids åt höger är startströmmen högre än svetsströmmen 
(HOT START). Annars sker starten som med mjuk start.
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SAVINGMEM.PANEL

3.5.	 Minnesfunktioner	(endAst	på	pulspAnel)

Med minnesfunktionen är det möjligt att lagra 9 inställningar på panelen i minnet. I minnet 
lagras alla de inställningar som väljs eller ställs in på panelen. Då minnesfunktionen inte är i 
bruk är siffervisningen för minnesfunktionen släckt.
Med brytaren CHANNEL väljs den önskade minnesplatsen där något avläses eller lagras.
Med brytaren MEM/PANEL väljs om värdena i minnet skall användas, eller värden som ställs 
in på panelen.
Funktionen för brytaren SAVE har två faser. Med en första tryckning inställs det tillstånd som 
skall ställas in. Då blinkar signallampan SAVE som tecken på att lagring sker. Medan lampan 
blinkar kan den kanal sökas, där man vill lagra. Den andra tryckningen för in data i minnet.

3.5.1. Sökning av värden ur minnet.

1. Tryck på brytaren CHANNEL tills siffervisningen för minnesplatsen anger numret på 
den minnesplats du söker. Samtidigt ser du på panelens signallampor valen av den valda 
minnesplatsen och på strömdisplayen inställningsvärdet för strömmen. Värdena för övriga 

 svetsparametrar ser du genom att trycka in parameterbrytaren 
 eller genom att vrida på potentiometern. Alla värden är låsta, så du kan 
 inte ändra på dem så länge MEM-signallampan är tänd.
2. Om Du vill ändra de sökta värdena, så tryck på brytaren MEM / PANEL, 
 varvid PANEL-signallampan tänds och värdena kan ändras.

3.5.2. Lagring av svetssituationen (parametrarna) i minnet.

Du har bra svetsvärden som du vill lagra i minnet.
1. Tryck en gång på brytaren SAVE, varvid lampan SAVING börjar 
 blinka.
2. Tryck på brytaren CHANNEL så många gånger att siffervisningen visar 
 numret på den minnesplats, där du vill lagra värdena.
3. Tryck nu en andra gång på brytaren SAVE, och värdena går in i minnet.

Obs! När lagring pågår (=SAVING-lampan blinkar) och du har tagit fram det önskade kanal-
numret med brytaren CHANNEL, kan du se de tidigare värdena på kanalen genom att trycka 
in brytaren MEM / PANEL i läget MEM, då du kan kontrollera de nuvarande värdena på 
minnesplatsen. Tryck efter kontrollen åter in MEM / PANEL. De värden som ska lagras visas på 
nytt och du kan lagra dem genom att trycka in SAVE.

3.6.	 kodlås

Svetsmaskinen är utrustad med stöldlås. Man kan ställa in en kod med tre siffror för varje 
enskild maskin. Denna kod måste man sedan använda för att kunna sätta på maskinen. Koden 
lagras i panelens minne, varför den följer med panelen om den byts ut.
Kodlåset är inte aktiverat vid levereras från fabriken.
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3.6.1. Inställning av kodlåset

1. Tryck samtidigt in brytaren för förgas (CODE LOCK) och brytaren för fjärreglering 
 (REMOTE / CODE LOCK/ENTER).

2. Välj den första siffran med strömställaren (t.ex. 4).

3. Tryck in brytaren för godkännande (REMOTE / CODE LOCK/ENTER).

4. Välj den andra siffran med knappen, och godkänn den på nytt med brytaren (t.ex. 3) 
 (REMOTE / CODE LOCK/ENTER).

5. Välj den tredje siffran på samma sätt (t.ex. 2). 
 Kodlåset är nu aktiverat med den sifferserie du valt (t.ex. 432).

3.6.2. Öppnande av maskin med aktiverat kodlås

När du öppnar en maskin med aktiverat kodlås måste du alltid mata in den kod som du ställt in 
för att maskinen ska kunna användas.

1. Mata in den första siffran med strömställaren.

2. Godkänn siffran genom att trycka in (REMOTE / CODE LOCK/ENTER).

3. Mata in den andra och tredje siffran på samma sätt. 
 Maskinen är färdig att tas i bruk.
 Om du matar in fel kod, kan du försöka på nytt genom att stänga av maskinen 
 emellan. Om du inte lyckas med att öppna maskinen, p.g.a. att du har glömt 
 koden, så kontakta märmaste auktoriserade service.

3.6.3. Deaktivering av kodlåset

1. Tryck samtidigt in brytaren för förgas (CODE LOCK) och brytaren för fjärreglering 
 (REMOTE / CODE LOCK/ENTER).

2. Mata in kodsifforna, som då maskinen öppnas. Kodlåset avlägsnas efter att sista siffran 
 matats in.

3. Stäng av maskinen. Maskinen är färdig för användning.

3.6.4. Ändring av kodnummer
1. Deaktivera kodlåset enligt instruktionen ovan.
2. Ställ in kodlåset på nytt.
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4.	 kYlAnlÄggning
(endast Mastertig AC/DC 2500W, -3500W)

tryck saknas
vätskan överhettad

luft-/vattenkyld brännare GAS/WATER

testkörning för vattencirkulationen TEST

Påfyllning av kylvätska och kontroll av vätskenivån gör man genom att öppna luckan på mas-
kinens nedre del, varvid öppningen för vattenpåfyllning blir synlig. Fyll behållaren med en vat-
tenblandning med 20 – 40 % glykol beroende på behovet av frostskydd. Istället för blandningen 
glykol/vatten kan även annan beprövad kylvätska brukas.
Vattencirkulationen är driftstyrd, d.v.s. vätskan cirkulerar vendast vid svetsning och i någon mån 
efter svetsningen.

5.	 MAskinens	inbYggdA	skYdd
5.1.	 överhettningsskYdd

Den gula signallampan för överströmskydd tänds och maskinen slutar fungera om 
maskinen överhettats. Maskinen kan överhettas, om den belastas med en ström som 
motsvarar 100% utnyttjande under för lång tid, eller om kylluften inte kan cirkulera 
fritt.

5.2.	 överspÄnningsskYdd	för	nÄtspÄnningen
Om överspänningarna i nätet är så stora att de utgör en risk för maskinen, bryts maski-
nens ström omedelbart. Om spänningsstegringarna är kortvariga kan det märkas på att 
strömmen bryts ett ögonblick. Panelens signallampan som anger över-/underspänning 
tänds under långvarig överspänning.

5.3.	 felAktigt	spÄnningsvAl
Mastertig AC/DC 2500, Mastertig AC/DC 2500W

Om en flerspänningsmaskin har kopplats till fel spänning, startar ej maskinen och sig-
nallampan på frontpanelen tänds som ett tecken på detta. Maskinen skadas ej, om den 
har fel spänning en kort tid. Tag maskinen från nätet och byt till rätt spänningsvalet 
med brytaren på frontpanelen.

5.4.	 skYdd	för	vÄtskekYld	brÄnnAre

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

Om brytaren för kylanläggningsdelen är i läget för luftkyld brännare och svetsningen inleds med 
vattenkyld brännare avbryts svetsningen vid svetsning med över 60 A ström.
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C 100C C 100D 
C 100AC

6.	 tillbehör

6.1.	 fjÄrreglAge

C 100C Inställning för MMA-/TIG-svetsström, referensskala 1 - 10.
C 100D Inställning och finiställning av MMA-/TIG-svetsström, referensskala 1 - 10.
C 100AC Inställning av MMA-/TIG-svetsström, referensskala 1 - 10 ochMMA-/TIG-val.
C 100F Pedalreglare för TIG-svetsning
  – startfunktion 
  – reglering av svetsströmmen med pedalrörelse 
  – begränsning av svetsströmmens område med min- och maxpotentiometar

6.1.1. Anslutning av pedal:

Pedalen har två anslutningar, vilka kopplas till anslutnin-
garna för fjärreglage och start baktill på strömkällan. Den 
max. ström som maskinen ger med pedalreglering är 30 
% lägre än max. strömmen om inte maskinen kalibreras 
för pedalbruk.

6.1.2. Kalibrering av maskinen för pedalbruk:

1. Stäng av maskinen.
2. Tryck in brytaren REMOTE och vrid samtidigt på maskinen, displayen visar texten rEn 01.
3. Vrid på strömställaren, varvid displayen visar rEn 02. (01 = C 100C, 02 = C 100F)
4. Tryck in brytaren REMOTE för att lagra inställningen i minnet.

6.2.	 trAnsportvAgnAr	och	trAnsportunderlAg

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

lyftögla
Lyft inte svetsmaskinen 
och vagnen tillsammans 
med	gasflaskan.

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

lyftöglor 
på båda sidor 
(tills. 4 stk)



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

7.	 extrAfunktioner
Maskinen är utrustad med extrafunktioner och/eller val som inte syns på panelen. Dessa funktio-
ner behöver svetsaren inte vid normal manuell svetsning, men de kan underlätta i vissa fall. Dessa 
funktioner kallas bygelfunktioner. Funktionerna finns bakom bygelnummer. Funktionen kan vara 
av typen On/Off, eller inställning av ett värde.

Bygelfunktioner
1. Stäng av maskinen. 
2. Tryck på brytaren för gasefterströmningstid [POST GAS] samtidigt som du vrider på huvudbry 
 taren. Displayen visar texten (J01 OFF) eller (J01 ON). 
3. Välj önskat bygelnummer med brytaren [REMOTE]. 
4. Skifta bygelinställning med pulspotentiometern. 
5. Tryck på brytaren för gasefterströmningstid [POST GAS] när du har gjort de önskade ändring 
 arna. varvid alla bygelinställningar lagras i minnet.

Fabriksinställningarna är understukna.

J01: [On] =  vinkelkoefficienten för upslope är konstant. Tiden beror på strömmens inställnings- 
   värde.
 [Off] =  den inställda upslopetiden hålls konstant oberoende av strömmen.
J02: [On] =  vinkelkoefficienten för downslope är konstant. Tiden beror på strömmens inställ- 
   ningsvärde.
 [Off] =  downslopetiden är oberoende av strömmens inställningsvärde.
J03: [On] =  TIG antifrys till.
 [Off] =  TIG antifrys från.
J04: [On] =  manuell inställning av AC-balans.
 [Off] =  balansfunktion till.
J05: [On] =  häftautomatik från.
 [Off] =  häftautomatik till.
J06: [On] =  TIG downslope är min. slutströmnivå.
 [Off] =  slutströmnivån är 20 % av svetsströmmen.
J07: [Off] = tomgångsspänning 70 V
 [On] = tomgångsspänning 12 V utan VRD-kort, 22 V med VRD-kort
J08: [On] =  När svetsningen avslutas med 4-taktsfunktion påbörjas downslope genom att man 

trycker in brännarbrytaren. Slopen fortgår så länge du håller brytaren intryckt. Strömmen 
stannar på slutnivån om du håller brytaren intryckt längre än normal downslopetid.  (se J06).

 [Off] =  normal 4-taktsfunktion.
J09: [Off] =  den primära frekvensen är 18 kHz / 36 kHz (beroende på inställt värde)
 [On]  =  primärfrekvensen är 18 kHz i hela strömområdet.
J10: [Off]  = hot-/soft-startfunktion är ej i bruk vid 2-taktsfunktion. 
 [On] = hot-/soft-startfunktion är i bruk vid 2-taktsfunktion.
J11: hot-/soft-starttidsinställning vid 2-taktsfunktion (0.0 … 9.9 s).  J10 måste vara i läge [On]
J12: [Off] = vid 2-taktsfunktion avbryter man downslopen med en kort tryckning på brytaren.

 [On] =  vid 2-taktsfunktion avbryts inte downslopen med en kort tryckning på brytaren.
J13: [Off] = vid TIG AC förändras den positiva halvperiodens längd när balansen och  inställ-

ningsvärdet ändras (både med auto och manuell balans)
 [On] = vid TIG AC är den positiva halvperioden alltid lika lång som den negativa halvpe-

rioden
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8.	 service
Maskinens användning och miljöförhållandena inverkar på ett avgörande sätt på behovet av ser-
vice. Ändamålsenlig användning och förebyggande underhåll garanterar att maskinen fungerar 
så bra som möjligt utan störningar och oönskade driftavbrot.

8.1.	 tig-brÄnnAre

Beroende på höga temperaturer och slitage kräver brännarhuvudet mest underhåll, med vi 
rekommenderar även regelbunden kontroll av övriga delar.

8.1.1. Svetsenhet

Kontrollera, att...
– alla isoleringar  är ooskadade
– elektrodmunstycket är oskakad och lämplig för det aktuella arbetet.
– skyddsgasen flödar obehindrat och jämt.
– elektroden är oskakad. Använd lämplig elektrodstorlek och spetsvinkel
– elektrodens fästdelar är oskakade och att elektroden sitter ordentligt på sin plats.

8.1.2. Slangpaket

Kontrollera, att...
– Isoleringen för handtaget och brännarkabeln är oskakade.
– Brännarkabeln inte har skarpa böjningar.
Ersätt omedelbart defekta delar med nya! 
Följ brännartillverkarens instruktioner vid alla service- och reparationsåtgärder.

8.2.	 kAblAr

Kontrollera svets- och anslutningskablarna varje dag. 

J14: [Off] = Den kortaste trycktiden för TIG-brytaren är 0.7 s
 [On] = Den kortaste trycktiden för TIG-brytaren är 0.3 s
J15: [Off] = AC TIG-svetsning påbörjas i den positiva halvperioden
 [On] = AC TIG-svetsning påbörjas i den negativa halvperioden
J16: 0 -> 2.0 = inställningsvärdet för den positiva startperiodens längd vid AC TIG
 fabriksinställningen är 1.0
J17: 0 -> 2.0 = inställningsvärdet för MMA tändpuls
 fabriksinställningen är 1.0
J18: ---------- ledig

J19: ---------- ledig

Använd ej defekta kablar!

Försäkra dig om att skarvkablarna är i gott skick och i enlighet med föreskrif-
terna!

Reparation och installation av nätkablar får utföras endast av auktoriserad elektriker.
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8.3.	 ströMkÄllA

OBS! Tag loss stickproppen för maskinen från kontaktdosan och vänta cirka 2 minuter (konden-
satorladdning) innan täckplåten tas bort.
Kontrollera minst halvårsvis:
– Maskinens elanslutningar - rengör oxiderade och drag åt lösa anslutningar.
 OBS! Man ska veta de rätta åtdragningsmomenten innan arbetet med att reparera 
 anslutningarna inleds.
– Rengör maskinens inre delar från damm och smuts t.ex. med en mjuk pensel och 
 dammsugare.
 Använd inte tryckluft, det finns risk för att smutsen packas ännu tätare i springorna för 
 kylarprofilen. Använd inte högtryckstvätt.
Reparationer på maskinen får utföras endast av auktoriserad Kemppi serviceverkstad.

8.4.	 underhållsservice

KEMPPI underhållsservice utförs regelbundet enligt överenskommelse.
Den regelbundna servicen omfattar bl.a. följande åtgärder:
– Rengöring av maskinen.
– Kontroll och underhåll av svetsenheten.
– Kontroll av anslutningar, brytare och potentiometrar.
– Kontroll av elanslutningarna.
– Kontroll av nätkabel och stickpropp.
– Utbyte av defekta eller skadade delar.
– Servicetestning. Maskinens funktioner och prestanda kontrolleras och ställs vid behov in 
 med testanordning.

9.	 driftstörningAr
Kontakta auktoriserad KEMPPI serviceverkstad vid driftstörningar.
Kontrollera serviceobjekten innan maskinen sänds till serviceverkstaden.

10.	 skrotning
Släng inte elektriska produkter i det vanliga hushållsavfallet!
Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter (WEEE) och dess genomförande i enlighet med nationell 
lagstiftning måste förbrukade elektriska produkter samlas in separat och lämnas in på 
en godkänd återvinningsstation. Som ägare till produkten bör du skaffa information om 
godkända insamlingssystem från din lokala återförsäljare.

Genom att följa detta EU-direktiv förbättrar du miljön och människors hälsa!
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11.	 bestÄllningsdAtA
Enheter

Mastertig AC/DC 2000   6162000
Mastertig AC/DC 2500   6162500
Mastertig AC/DC 2500W   6162505
Mastertig AC/DC 3500W   6163505
ACDC standardpanel   6162801
ACDC minilogpanel   6162802
ACDC pulspanel   6162803

Tillbehör
T 120  transportvagn    6185252
T 22  transportvagn    6185256
GH 20 (pistolhållare)   6256020

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

Kablar
Förlängningskabel för fjärreglage 10 m  6185456
Förlängningskabel för startlinjen 10 m  6185310

Svetskablar
Svetsledare 25 mm2 5 m 6184201
 25 mm2 10 m 6184202
Svetsledare 50 mm2 5 m 6184501
 50 mm2 10 m 6184502
Återledare 25 mm2 5 m 6184211
 25 mm2 10 m 6184212
Återledare 50 mm2 5 m 6184511
 50 mm2 10 m 6184512

Luftkylda TIG-brännare
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
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TTK 220S 4 m  627072304
TTK 220S 8 m  627072308
TTK 220S 16 m  627072316

Vattenkylda TIG-brännare
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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12.	 tekniskA	dAtA

Mastertig AC/DC 2000

Anslutningsspänning
Anslutningseffekt

Svetsströmområde

Anslutningskabel
Säkring
Belastbarhet		**)

Säkring
Belastbarhet***)

Tomgångsspänning
Växelströmfrekvens*)
Verkningsgrad
Effektkoefficient
Cos fii
Tomgångseffekt
Förvaringstemperatur
Driftstemperatur
Temperaturklass/Skyddsklass
Mått

Vikt

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

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

TIG		AC	 50	%	ED	 (T	=	40	°C)
TIG		AC	 100	%	ED	 (T	=	40	°C)
MMA	 60	%	ED	 (T	=	40	°C)
MMA	 100	%	ED	 (T	=	40	°C)
(AC	och	DC)
fast	/	reglerbar

längd
bredd
höjd

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

*)				Inställs	på	panelerna	MINILOG	och	PULSE.
**)		Säkring	kan	begränsa	tillåten	belastning.
***)	För	användning	av	20	A	säkring	krävs	att	man	byter	anslutningskabel.
Produkterna	är	CE-märkta.
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Mastertig AC/DC  2500 2500W

Anslutningsspänning

		
Anslutningseffekt	(U1=400V)

Anslutningskabel
Säkring

	
Svetsströmområde

		
Belastbarhet	(T=40	°C)

Belastbarhet	(T=20	°C)

Tomgångsspänning
Växelströmfrekvens
Verkningsgrad
Effektkoefficient
Tomgångseffekt
Förvaringstemperatur
Driftstemperatur
Temperaturklass	/	Skyddsklass
Mått

		
Vikt
Max.	vätsketryck	för	kylenheten
Kylenhetens	effekt

3~		50	/	60	Hz

				
TIG	 	 70	%	ED
TIG	 	 100	%	ED
MMA	 	 40	%	ED
MMA	 	 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	och	DC)
fast	/	reglerbar		*)

längd
bredd
höjd

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	trög
16	A	trög
16	A	trög
	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

*)				Inställs	på	panelerna	MINILOG	och	PULSE.
**)		Säkring	kan	begränsa	tillåten	belastning.
Produkterna	är	CE-märkta.
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Mastertig AC/DC  3500W

Anslutningsspänning

		
Anslutningseffekt	(U1=400V)

Anslutningskabel
Säkring
Svetsströmområde

		
Belastbarhet	(T=40	°C)

Belastbarhet	(T=20	°C)

Tomgångsspänning
Växelströmfrekvens
Verkningsgrad
Effektkoefficient
Tomgångseffekt
Förvaringstemperatur
Driftstemperatur
Temperaturklass	/	Skyddsklass
Mått

		
Vikt
Max.	vätsketryck	för	kylenheten
Kylenhetens	effekt

3~		50	/	60	Hz

				
TIG	 	 60	%	ED
TIG	 	 100	%	ED
MMA	 	 60	%	ED
MMA	 	 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	och	DC)
stationär	/	reglerbar		*)

längd
bredd
höjd

–	–	–	–
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	trög
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	/	30	V)
0,9		(350	A	/	30	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

*)				Inställs	på	panelerna	MINILOG	och	PULSE.
**)		Säkring	kan	begränsa	tillåten	belastning.
Produkterna	är	CE-märkta.
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13.	 gArAntivillkor
Kemppi Oy lämnar garanti på de produkter som tillverkas och marknadsförs av Kemppi. Garantin 
omfattar skador som härrör sig från fel i material eller tillverkning. Garantireparationer får utföras 
endast av auktoriserad Kemppi serviceverkstad. Kostnader för emballage-, frakt- och försäkring 
betalas av kunden. Garantin träder ikraft på inköpsdagen. Muntliga löften, utöver vad som sägs i 
garantivillkoren, är ej bindande för garantigivaren. 

Garantibegränsningar
Garantin omfattar inte skador som härrör sig till normalt slitage, användning i strid mot bruks- 
anvisning, anslutning till felaktig nätspänning (inkl. spänningsvariationer utanför utrustningens 
specifikationer), felaktigt gastryck, överbelastning, transport- eller lagringsskador, brand, eller 
skador som förorsakats av brand eller naturfenomen, t.ex. blixtnedslag eller översvämning.
Garantin täcker inte direkta eller indirekta kostnader för resor, traktamenten eller logi, som upp- 
kommit vid garantireparation. OBS! Garantin täcker inte svetspistoler, svetsbrännare och deras 
slitdelar, ej heller matarhjul och trådledare. Direkt eller indirekt skada som förorsakas av en defekt 
produkt omfattas inte av garantin. Garantin upphör att gälla om produkten modifierats på sådant 
sätt, eller försetts med sådana reservdelar, som inte är godkända av tillverkaren. 
Garantin förfaller om reparationer utförs av någon annan än av Kemppi auktoriserad service- 
verkstad.

Åtagandeb vid garantireparationer
Garantifel måste uppges till Kemppi eller till auktoriserad Kemppi serviceverkstad inom garanti- 
perioden. När garantireparation åberopas ska kunden uppge produktens serienummer och uppvisa 
ett ifyllt garantikort, eller på annat sätt t.ex. med inköpsfaktura eller inköpskvitto styrka att garantin 
gäller. Delar som bytts under garanti, förblir Kemppis egendom. 
Garantin på en produkt, som reparerats eller utbytts, är giltig till utgången av den ursprungliga 
garantitiden.
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Poland
Tel +48 22 781 6162
Telefax +48 22 781 6505
e-mail: info.pl@kemppi.com

KEMPPI WELDING 
MACHINES AUSTRALIA PTY LTD
P.O. Box 404 (2/58 Lancaster Street)
Ingleburn NSW 2565, Australia
Tel. +61-2-9605 9500
Telefax +61-2-9605 5999
e-mail: info.au@kemppi.com

OOO KEMPPI

127018 Moscow, Polkovaya str. 1, 

Building 6

e-mail: info.ru@kemppi.com

ООО КЕМППИ

127018 Москва,  ул. Полковая 1, 

строение 6

www.kemppi.com
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