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1. INLEDNING

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

I denna bruksanvisning används följande symbol som varning för livsfara eller risk för 
personskador 

Läs bruksanvisningens säkerhetsinstruktioner och följ dessa.

1.2. PRODUKTBESKRIVNING
Promig 520R är en svetsutrustning för robotiserad och automatiserad svetsning. Utrustningen består 
av Promig 520R som har ett inbyggt robotinterface samt ett robotarmmonterat matarverk Promig 
120R. Dessa enheter är anslutna till varandra via mellanledare.

Manuell reglering är möjlig via utbytbara funktionspaneler:
MC: grundinställningar och display för MIG-svetsning, fem Selectominnen
ML: grundinställningar och display för MIG-svetsning, synergisk MIG-svetsning/pulsmig
MXE: synergisk MIG/MAG-och pulsMIG-svetsning i krävande miljö. MXE-panelen kan  
  även användas vid MMA-svetsning.

Trådmatarmotorns tachometer garanterar en noggrann och jämn trådmatningshastighet. 
Robotinterfacet behandlar 37 I/O signaler omfattande alla robotiserings- och automatiseringsbehov 
vid svetsning.
PROMIG 520R finns i tre olika modeller. Varje modell finns i olika versioner enligt typ av 
robot. 
1) PROMIG 520R - standardmodell som används med funktionspanelerna ML och MC.
2) PROMIG 520R - MXE för använding med MXE-panel. MXE har 63 minneskanaler.
3) PROMIG 520R - SWF för användning av ett externt spänningsreglerat trådmatarverk 
 (istället för PROMIG 120R).
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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 ljusbågen. 
Ljusbågen och hett sprut bränner oskyddad hud. Använd skyddshandskar och skyddskläder när 
du svetsar.

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

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

Svetsströmkretsen
Skydda dig själv genom att använda torra och hela skyddskläder. Arbeta aldrig på vått underlag, 
eller med defekta kablar. Lägg inte elektrodhållaren, brännaren eller svetskablarna på strömkällan 
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.
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2. INSTALLATION

2.1. MANÖVERPANEL OCH ANSLUTNINGAR

2.1.1. Promig 520R styrenhet

Plats för panel

Panellås 
(tillbehör till MXE)

Brytare för trådmatning

Brytare för gasspolning

Indikering överström motor

Plats för tilläggsanslutning

Plats för skyddsbrytare för 
gasspolning
Svetsuttag (+)

Signalkabelanslutning (120R eller 
spänningsreglerat trådmatarverk SWF)

Signalkabelanslutning 
(till andra 120R)

Anslutning robotstyrsystem

Anslutning robotstyrsystem

Anslutning för spänningsmätning (–)

Anslutning för val av kanal 
(tillval/MXE)

Hål för trådutgångsanslutning

Svetsströmsanslutning

Signalkabel till PRO-strömkälla
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2.1.2. Promig 120R trådmatare

Brytare för gasspolning

Brytare för kalltrådmatning

Euroanslutning för robotpistol

Anslutning för tryckluftsrensning

Motorpistolanslutning

Snabbkoppling kylvätska

Signalkabelanslutning 
(Promig 520R)

Brytare för gasspolning

Trådledningansluting

Svetsströmanslutning
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2.3. DELAR AV TRÅDMATARMEKANISMEN
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2.4. SAMMANSTÄLLNING AV MIG-SYSTEMET
Montera anläggningen enligt följande anvisningar samt med hjälp av monteringsinstruktioner som 
levereras tillsammans med utrustningen.

1. Montering av strömkälla
Läs paragrafen: “MONTERING” i monteringsinstruktionen för PRO-strömkälla och utför montering 
enligt den.

2. Montering av PRO-strömkälla till transportvagn
P 20, se luftkylt MIG-system 
P 30W, se vätskekylt MIG-system
P 40, se luftkylt MIG-system

3. Ställ PROMIG på strömkällan och lås den med bultar till strömkällans 
handtag.
4. Montering av PROMIG-styrpanel
MC, se monteringsinstruktion 4270950
ML, se monteringsinstruktion 4270950
MXE, se monteringsinstruktion 4279220

5. Koppling av kabel
Koppla kablarna enligt paragrafen ”ENHETERNA, TILLBEHÖR, KABLAR”.

6. Max. tråmatningshastighet
Vid leveransen har enheten max. trådmatarhastighet dvs 18 m/min, som är tillräckligt för de 
flesta svetsapplikationer. Om du behöver högre hastighet, kan du öka trådmatningshastigheten 
till 25 m/min genom att byta drivhjulet på motorns axel. Ett stort drivhjul levereras (D40) med 
matarenheten.

Hastigheten ändras vid behov enligt följande:
– Ta bort sidoplattan och ta bort JUMPER 3 från styrkortet A001, detta ändrar reglerområdet 

till 0-25 m/min.
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20

21 23 24 21 22 25 22

25

– Lossa spännarmen (20). Avlägsna de nedre matarrullarna (21). Lösgör skruven (23) och dess 
bricka. Avlägsna D28-drivhjulet (24) från motorns axel.

– Lösgör skruvarna (25) (3 st) 1 varv. Montera D40 drivhjulet på motorns axel. Montera skruv 
(23) med tillhörande bricka.

– Sätt i matarrullarna (21) på axlarna.
– Lyft motorn så att kuggspelet mellan drivhjulet och båda nedre matarrullarna är ca 0,2 

mm.
– Spänn skruvarna (25). Kontrollera kuggspelen, korrigera motorns läge. Skruva fast skruvarna 

på matarrullarna (22).

Ett för litet spel mellan drivhjulet och matarrullarna belastar motorn. Ett för stort 
spel kan förorsaka snabb slitage av matarrullarna och drivhjulet.

3. MONTERING AV MIG-SYSTEM

3.1. TILLBEHÖR ENLIGT TRÅDDIAMETER
PROMIG-matarrullar finns som släta, räfflade eller med U-spår för olika behov.

Matarrullar med slätspår:
Universal matarrulle för svetsning med olika trådar.

Matarrulle med räfflat spår:
Spciell matarrulle för fyllningstråd och ståltråd.

Matarrulle med u-spår:
Matarrulle avsedd speciellt för aluminiumtråd.
PROMIG-trådmatarrullen har två spår. Lämpligt spår fås genom att flytta brickan från rullens ena 
sida till den andra beroende på tråddimensionen. Drivhjulsbrickan ska monteras på samma sida 
som matarhjulsbrickan.
Matarrullarna och mellanmunstycken är färgade för att underlätta identifikationen.
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3.2. MONTERING AV MIG-SVETSPISTOL
För att försäkra störningsfri svetsning är det bäst att kontrollera från bruksanvisningen att pistolens 
trådledare och kontaktmunstycke passar för rekommenderade svetsningstrådsdiameter och typ. 
En för trång trådledare kan orsaka störningar i trådmatningen samt överbelasta matarverksmotorn 
(detta är symptom på trådledarblockering).
Försäkra att svetspistolens anslutning är spänd.
När du använder vätskekyld pistol, montera vattenslangarna enligt bilden.
Felsignallampan för PROMIG 520R är tecken på överbelastning i matarverksmotorn. Signallampans 
funktion är följande (se också felkoderna):
Matarverksmotorn är en aning överbelastad t ex pga täppt pistol. Då blinkar felsignallampan.
Om belastningen är för stor stänger systemet av trådmatningen samt indikerar Err 9 på 
paneldisplayen.
Felmeddelandet återställs med en startsignal men skulle felet kvarstå visar maskinen felmeddelandet 
igen.

3.3. AUTOMATISK TRÅDMATNING TILL PISTOLEN
Den automatiska trådinmatningen i PROMIG-trådmatningsenheter möjliggör snabbare byte av 
trådrulle. När man byter rullen behöver inte spännarmen lösgöras eftersom tråden löper direkt till 
rätt trådlinje.

bricka för spårval

– Säkerställ att matarrullens spår motsvarar det använda tillsatsmaterialets diameter. Matarrul- 
lens spår väljs genom att man flyttar på spårbrickan framför eller bakom matarrullen.

– Kontrollera att trådens ända är rak på 20 cm längd och toppen är trubbig (fila vid behov). 
En vass trådspets kan skada svetspistolens trådledare och kontaktmunstycke.

Den automatiska matningen kan någon gång misslyckas med tunn tråd (Fe, Fc, Ss: 0,6...0,8 mm, 
Al 0,8...1,0 mm). Då måste man lossa spännarmen och trä tråden för hand genom matarrullarna.

– Skjut tråden genom inloppsmunstycket vidare ända till matarrullarna. Lossa inte på 
spännarmen!

– Tryck på knappen till manuell trådmatning och skjut på tråden något, tills tråden går genom 
matarrullarna in i svetspistolen. Kontrollera att tråden är i spåret på matarrullarna.

– Håll in knappen till manuell trådmatning tills tråden kommer ut i kontaktmunstycket.

3.4. JUSTERING AV TRYCK
Justera spännarmens tryck med justerskruven (20) så att matarrullarna slirar något på tråden när 
man bromsar tråden för hand vid kontaktmunstycket. 

För hårt tryck på spännarmen förorsakar tillplattning av tråden och därmed lossning 
av ytbeläggningen samt ökar matarrullens slitage och friktion.
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3.5. EFTERSTRÖMTIDEN
Maskinens elektronik reglerar svetsavsluten på ett sådant sätt att tråden inte bränner fast 
kontaktmunstycke eller arbetsstycke.

3.6. ÅTERLEDARE
Använd minst 70 mm2 kablar. Tunnare tvärytor kan förorsaka en överhettning i isolering och 
anslutningar. Kontrollera att den använda pistolen lämpar sig för högsta svetsström.

Använd aldrig en skadad pistol!

3.7. SKYDDSGAS
Hantera gasflaskan försiktigt. Det finns risk för kroppsskador om gastuben eller 
ventilen skadas!

När man svetsar rostfritt använder man normalt gasblandningar. Kontrollera att gasflaskans ventil 
är lämplig för gasen. Gasflödet justeras enligt svetseffekten. Ett lämpligt flöde är normalt 8–15 
l/min. Om gasflödet är olämpligt blir svetsfogen porös. Kontakta din lokala Kemppi-återförsäljare 
för val av gas och annan utrustning.

3.7.1. Installation av gasflaska
Fäst gasflaskan alltid stabilt till vertikal ställning på väggställningen som tillverkats 
speciellt för den. Stäng flaskventilen alltid efter svetsstoppet.

Regulatorns delar 

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

Följande installationsanvisningar gäller för de flesta regulatortyper:

1. Stig åt sidan och öppna gasflaskans ventil (A) för ett ögonblick för att blåsa bort eventuella 
orenheter från ventilen.

2. Vrid på tryckregleringsskruven (B) tills inget fjädertryck känns. 
3. Stäng nålventilen om regulatorn är försedd med en sådan.
4. Fäst regulatorn på gasflaskaens ventil och spänn muttern (C) med en lämplig nyckel.
5. Installera slangkopplingen (D) och hylsmuttern (E) i gasslangen och spänn med en 

 slangklämma.
6. Koppla slangen på regulatorn och den andra änden i trådmatarenheten. Spänn hyls- 

muttern.
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P21 R21 P22 R22 P23 S22

S21 S24 S25 S26 R23 S23

7. Öppna gasflaskans ventil långsamt. Gasflaskans manometer (F) visar trycket i tuben. 
 OBS! Töm aldrig gasflaskan helt. Den skall fyllas då trycket sjunkit till 2 bar.
8. Öppna nålventilen om regulatorn är försedd med en sådan.
9. Vrid regleringskruven (B) tills slangens manometer (G) visar önskat flöde (eller tryck).När 

flödet justeras skall strömkällan vara påkopplad och svetspistolens strömbrytare samtidigt 
vara intryckt.

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

3.8. HUVUDBRYTARE I/O
När du vrider huvudbrytaren för PRO-strömkällan till I-läge, tänds signallampan bredvid den och 
anläggningen är svetsfärdig. Anläggningen återställs på den svetsmetod med vilken svetsades sist 
innan man vred huvudbrytaren till 0-läge.

Starta och stäng alltid av maskinen med huvudbrytaren, använd inte stickproppen 
som brytare.

3.9. FUNKTION AV KYLENHET (PROCOOL 10, PROCOOL 30)
Funktionen av kylenheten är styrd så att pumpen startas när svetsningen startas. Efter svetsningen 
fungerar pumpen ca. 5 min och kyler vätskan till omgivningstemperatur.
Läs i bruksanvisningen för kylenhet om felsituationer i vätskecirkulationssystemet och om 
skyddandet mot pistol- och andra skador.

4. MANÖVRERING AV FUNKTIONSPANELER

4.1. MC FUNKTIONSPANEL 
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MIG-grundfunktioner
Val av svetsmetod (S21): ingen funktion
Val av regleringsmetod (S22): Panelreglering, robotiserad fjärreglering
Panelregleringar: trådmatningshastighet (R21), svetsspänning (R22)
Inställning för MIG-svetsdynamikreglering (R23)
Digital display: trådmatningshastighet (P21), ström (P22), spänning (P23)
Visning av de senaste svetsvärdena i display (S23)

SELECTO-funktioner
SELECTO-valbrytare S24
OFF: Normal MIG/MAG-svetsning
ON: Svetsning med värden som lagrats in i minne (5 kanaler)
SET: Val och lagring SAVE av svetsparametrar (S25), på vald kanal CHANNEL 1...5 (S26).

Metodvalsbrytare för svetsmetod S21
Ingen funktion: Alltid med 2-taktsfunktion
MIG/MAG-svetsning med 2-taktsfunktion av startbrytare av svetspistol
1. brytaren intryckt:  svetsningen startar
2. brytaren öppen:  svetsningen stoppa

Brytare för val av reglerställe S22
Panelreglering: Används regleringspotentiometrar R21 och R22 på panel
Fjärreglering: Spänningen och trådmatningshastigheten fastställs med hjälp 
av roboten
(switch center = fjärregleringsposition)

Panelregleringar R21, R22

Potentiometer för trådmatningshastighet
SELECTO OFF: Panelreglering för trådmatningshastighet 
0...18 m/min eller 0...25 m/min
SELECTO ON: Ingen funktion
SELECTO SET: Panelreglering för trådmatningshastighet 
0...18 m/min eller 0...25 m/min

Spänningspotentiometer
SELECTO OFF: Panelreglering för spänning av PRO-
strömkälla, 10 V ... max. MIG-spänning av strömkälla
SELECTO ON: Ingen funktion
SELECTO SET: Panelreglering för spänning av PRO-
strömkälla, 10 V ... max. MIG-spänning av strömkälla
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Svetsdynamikreglering  R23
Vid svetsdynamikreglering är regleringsvärde -9...0...9 synligt också på V-display 
som annars visar börvärde/svetsspänning. Värdet för dynamik är synligt på displayen 
under ca. 3 s efter regleringsslutet.

MIG-svetsdynamikreglering:
Med MIG-svetsdynamikreglering påverkas stabilitet av svetsning och mängd en stänk.
-9...-1 Mjukare ljusbåge. Användningsobjekt: att minska mängd en stänk
0 Rekommenderad grundinställning för alla trådar
1...9 Grövre ljusbåge. Användningsobjekt: t.ex. att maximera ljusbågens stabilitet inom på
 kortbågsområdet och vid svetsning av stål med 100 % CO²-skyddsgas (lägen 7...9).

Digital display för trådmatningshastighet, ström och spänning  P21, P22, P23

/ m / min - display
MIG-svetsning: Display visar börvärde för trådmatningshastighet och under svetsning verkligt värde 
0.0...18.0 m/min eller 0.0... 25.0 m/min beroende på valt område för trådmatningshastighet.

A - display
Display visar i ställmodus 0 A och under svetsning ärvärde för svetsström.

V - display
Display visar börvärde för svetsspänning och under svetsning verkligt värde.
Obs! Display visar polspänning av strömkälla. Beroende på längden och koppartvärsnittytan hos 
svetskablar och MIG-pistoler kan verklig bågspänning och indikation på display avvika flera volt 
från varandra, se följande tabell.

Kabel   50 mm2 70 mm2 95 mm2
Spänningsförlust/10 m 0,35 V/100 A 0,25 V/100 A 0,18 V/100 A

4.1.1. WELD DATA / GAS TEST

Återställning av svetsparametrar på display

Användningen av WELD DATA-brytare återställer på display de svetsparametrar, 
trådmatningshastighet, svetsström, svetsspänning, som var i bruk när svetsningen 
sist slutades. Svetsvärden är synliga på display för så länge, när man använder 
WELD DATA-brytaren och stannar i minnet tills man igen trycker på startbrytare 
av pistolen.

Testa gastillförseln
Med ett snabbt tryck på brytaren startar tillförseln med skyddande gas. Den skyddande gasen 
strömmar i ca 20 sekunder eller tills du trycker på brytaren igen.
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4.1.2. SELECTO-funktioner, MC panel

SELECTO är namnet på funktion där svetsparametrar kan lagras på minneskanaler för att tas på 
nytt till bruk. Man kan lagra in i minne fem MIG/MAG-svetsvärden. Parametrar som lagras är 
trådmatningshastighet, svetsspänning och svetsdynamik. De lagrade värdena blir i minne fastän 
man då och då kopplar bort spänningen från anläggningen.

I SELECTO-funktioner finns tre olika modus för funktion:
SELECTO OFF: Normal MIG/MAG-svetsning med fristående inställningar för trådmatning och 
spänning, SELECTO-funktionen är inte i bruk.

SELECTO ON: Svetsning med svetsvärden som lagrats in i minne, trådmatningshastighet, 
svetsspänning och svetsdynamik. Av panelfunktioner fungerar endast val för kanaler, kanaler 1...5. 
Kanalen väljs beroende på läge av valbrytare för regleringar antingen med CHANNEL-brytare på 
panel, eller med hjälp av roboten. Kanalen kan bytas också under svetsning.
Digital display visar värden för trådmatningshastighet och spänning som lagrats på ifrågavarande 
kanal. Värdet för svetsdynamik som lagrats in i minne blir synligt när man vrider lite på 
regleringspotentiometern för dynamik.
SELECTO SET: Sökning av svetsvärden för att lagras in i minne. Svetsvärden lagras i minnet 
på önskad kanal genom att använda SAVE-brytaren. I minnet lagras de värden för trådmatnings- 
hastighet, spänning och svetsdynamik som var ställda innan man använde SAVE-brytaren.

Programmering av minneskanal:
1. Välj önskad kanal 1...5
2. Sätt valbrytare för funktionsmodus på läge SET
3. Sök genom att svetsa riktiga värden för trådmatningshastighet, spänning och 

svetsdynamik
4. Lagra dem i minnet genom att vrida SAVE-brytaren.
 Obs! De på minneskanalen lagrade värdena kan vid behov kontrolleras genom att vrida 

valbrytaren för funktionsmodus på läge ON, då displayen visar värden som är ifrågavarande 
kanalens minne.

5. Vrid valbrytaren för funktionsmodus på läge ON, då kanaler är i svetsbruk.
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MIG

1-MIG

S32P33R32P32R31P31

S31 S34 S35 S36 R34 R33 S33

4.2. ML FUNKTIONSPANEL 

MIG-grundfunktioner
Val för svetsmetod (S31): ingen funktion
Val för regleringssätt (S32): panelreglering, fjärreglering
Panelregleringar: trådmatningshastighet / svetseffekt (R31) svetsspänning (R32)
Inställning för MIG svetsregleringsdynamik (R33)
Digital display: trådmatningshastighet (P31), ström (P32), spänning (P33)
Återställning av svetsvärden till display (S33)

SYNERGIC-funktioner
SYNERGIC-valbrytare  S34

Normal MIG svetsning med fristående inställningar för trådmatning (R31) och 
spänning (R32).

SYNERGIC MIG, MIG-svetsning med parametrar (S35, S36) som optimerats 
för tillsatstrådar. Svetsvärden regleras med regleringspotentiometrar för 
svetseffekt (R31) och båglängd (R32).

SYNERGIC PULSMIG, Pulsmigsvetsning med parametrar (S35, S36) som 
optimerats för tillsatstrådar. Svetsvärden regleras med regleringspotentiometrar 
för svetseffekt (R31) och ljusbågslängd (R32).
Kompensation för kabellängd (R34)
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Valbrytare för svetsmetod S31

Ingen funktion: alltid med 2-takt funktion av startbrytare av svetspistol
MIG-svetsning med 2-fas funktion av startbrytare av svetspistol
1. brytaren intryckt: svetsningen startar
2. brytaren öppen: svetsningen stoppas

Brytare för val av reglerställe S32

Panelreglering: Används regleringspotentiometrar R31 och R32 på panel.
Fjärreglering: Spännings- och trådmatarhastigheten är robotstyrda
(pistolfunktion = fjärrposition)

Panelregleringar R31, R32

Potentiometer för trådmatningshastighet
MIG/MAG: Panelreglering för trådmatningshastighet, 0...18 m/min eller 0...25 m/min
SYNERGIC MIG: Reglering för effekt
SYNERGIC PULSMIG: Reglering för effekt

Ljusbåge och spänningspotentiometer 
MIG/MAG: Panelreglering för spänning av PRO-strömkälla, 10 V ... max. MIG-spänning av 
strömkälla
SYNERGIC MIG: Potentiometern för finjustering av ljusbågslängd visar spänningen (V), vilken  
är programmerad i förhållande till trådmatningshastigheten. Spännnigsområdet bestäms av  
trådmatningshastigheten.
SYNERGIC PULSMIG: Finreglering av båglängden -9...0...9

Svetsdynamikreglering R33
Vid svetsdynamikreglering är regleringsvärde -9...0...9 synligt också på V-display 
som annars visar börvärde/svetsspänning. Värdet för dynamik är synligt på 
displayen under ca. 3 s efter regleringsslutet.
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MIG-svetsdynamikreglering:
Med MIG-svetsdynamikreglering påverkas stabilitet av svetsning och mängden stänk.
-9...-1 Mjukare ljusbåge. Användningsobjekt: att minska mängd en stänk.
0 Rekommenderad grundinställning för alla trådar.
1...9 Grövre ljusbåge. Användningsobjekt: t.ex. att maximera stabilitet av ljusbåge på 
kortbågsområde och svetsning av stål med 100 % CO2-skyddsgas (lägen 7...9).

SYNERGIC MIG-svetsdynamikreglering:
I SYNERGIC MIG-svetsning har reglering för svetsdynamik optimerats för trådtypen som används. 
Med regleringen påverkas stabilitet av svetsning och mängden stänk.
-9...-1 Mjukare ljusbåge. Användningsobjekt: att minska mängden stänk.
0 Rekommenderad grundinställning.
1...9 Grövre ljusbåge. Användningsobjekt: t.ex. att maximera stabilitet av ljusbåge på 
kortbågsområde.
OBS! Regleringsområde -9... 0...9 för SYNERGIC MIG-svetsdynamik är ett relativt område enligt 
trådar och är olikt från regleringsområdet -9...0...9 för normal MIG svetsdynamik.

Form av SYNERGIC PULSMIG -ljusbåge:
Vid SYNERGIC PULSMIG-svetsning påverkar svetsdynamikregleringen formen på pulsmig-
ljusbågen.
-9...-1 Bredare pulsmig-ljusbåge. Användningsobjekt: t.ex. svetsning av I-fogar.
0 Rekommenderad grundinställning.
1...9 Smalare och mer riktad ljusbåge. Användningsobjekt: t.ex. kälfogar av tunna 
grundmaterial.

Digital display för trådmatningshastighet (P31), ström (P32) och spänning 
(P33)

 / m / min - display
MIG/MAG-svetsning med fristående inställningar för trådmatningshastighet och spänning: Display 
visar börvärde för trådmatningshastighet och under svetsning verkligt värde 0.0... 18.0 m/min eller 
0.0... 25.0 m /min beroende på val av område för trådmatningshastigheten.
SYNERGIC MIG-svetsning: Display visar börvärde för trådmatningshastighet och under svetsning 
verkligt värde.
Området för trådmatningshastighet är min. och max. hastighet enligt trådtyp.
SYNERGIC PULSMIG-svetsning: Display visar börvärde för trådmatningshastighet och under 
svetsning verkligt värde.
Området för trådmatningshastighet är min. och max. hastighet enligt trådtyp.
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I / A - display
MIG/MAG-svetsning med fristående inställningar för trådmatningshastighet och spänning: Display 
visar i ställmodus 0 A och under svetsning verkligt värde för svetsström.
SYNERGIC MIG-svetsning: Display visar i ställmodus 0 A och under svetsning ärvärde för 
svetsström.
SYNERGIC PULSMIG-svetsning: Display visar i ställmodus riktgivande medelströmvärde och 
under svetsning ärvärde för svetsström.

U / V  - display
MIG/MAG-svetsning med fristående inställningar för trådmatningshastighet och spänning: Display 
visar börvärde för svetsspänning och under svetsning verkligt värde.
SYNERGIC MIG-svetsning: Display visar börvärde för svetsspänning och under svetsning verkligt 
värde.
Vid justering av ljusbågslängden visas spänningsvärdet i displayen.
SYNERGIC PULSMIG-svetsning: Display visar regleringsvärde -9...0...9 för båglängden och 
under svetsning ärvärde för spänning.
Obs! Värdet på display är polspänning av strömkälla. Beroende på längden och koppartvärsnittsytan 
av svetskablar och MIG-pistoler kan verklig bågspänning och värdet på display avvika flere volt 
från varandra, se följande tabell.

Kabel   50 mm2 70 mm2 95 mm2
Spänningsförlust/10 m 0,35 V/100 A 0,25 V/100 A 0,18 V/100 A

Vid svetsdynamikreglering visar display regleringsvärdet -9...0...9 för svetsdynamik och värdet är 
synligt på display ännu för ca. 3 s efter regleringsslutet. Därefter återställs display att visa spänningen 
i SYNERGIC MIG- och MMA-svetsning och båglängden i SYNERGIC PULSMIG-svetsning.

4.2.1. WELD DATA
Återställning av svetsparametrar på display
Användningen av WELD DATA-brytare återställer på displayen svetsparametrar, tråd- 
matningshastighet, svetsström, svetsspänning, som var i bruk när svetsningen sist slutades. 
Svetsvärden är synliga displayen så länge man använder WELD DATA-brytaren och blir i minnet 
tills man igen trycker på pistolens startbrytare.

Testa gastillförseln
Med ett snabbt tryck på brytaren startar tillförseln med skyddande gas. Den skyddande gasen 
strömmar i ca 20 sekunder eller tills du trycker på brytaren igen.
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MIG

1-MIG

4.2.2. SYNERGIC-funktioner, ML panel

I SYNERGIC-funktionen ger användaren för anläggningen information om tillsatstrådtypen och 
diametern som används och anläggningen genererar på grund av dessa data optimala svetsegen- 
skaper för ifrågavarande tråden. I SYNERGIC-modus ändras reglering för trådmatning som 
reglering för svetseffekt och reglering för spänning ändras som reglering för båglängden (så kallad 
1-rattsreglering).

I SYNERGIC-funktionen finns tre olika funktionsmodus:
 Normal MIG/MAG-svetsning med fristående inställningar för trådmatnings- 
 hastighet och spänning.
 SYNERGIC-funktionen är inte i bruk.
 SYNERGIC MIG-svetsning med parametrar som optimerats enligt tillsatstrådar. 
I minnet har lagrats nio SYNERGIC MIG-program för olika tillsatsmaterial:

ø Tillsatsmaterial Skyddsgas

Svetsning av stål (Fe)
ø 1,0 mm Fe-trådelektrod Ar + 18 % CO² 
ø 1,2 mm Fe-trådelektrod Ar + 18 % CO² 
ø 1,2 mm Mc-rörelektrod Ar + 18 % CO²

Svetsning av rostfritt stål (Ss)
ø 0,8 mm Ss-trådelektrod Ar + 2 % CO²
ø 1,0 mm Ss-trådelektrod Ar + 2 % CO²
ø 1,2 mm Ss-trådelektrod Ar + 2 % CO²

Svetsning av aluminium (Al)
ø 1,0 mm AlMg5, *)AlSi5 Ar
ø 1,2 mm AlMg5, *)AlSi5 Ar
ø 1,6 mm AlMg5, *)AlSi5 Ar

*) Används med en jumper.

Vid SYNERGIC MIG-svetsning regleras svetsvärden med potentiometer för effekt (normalt 
potentiometer för trådmatningshastighet), med potentiometer för båglängd (normalt potentiometer 
för spänning) och potentiometer för svetsdynamik. Min. och max. lägen av potentiometer för effekt 
motsvaras av min. och max. effekter som optimerats för varje tråd. Börvärden som ansluter sig till 
dessa min. och max. effekter kan ses i display för börvärden.
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Kompensation av kabellängd
Med kompensation av kabellängd iakttagas spänningsförluster som uppstår i långa mellanledare 
och olika pistoler.

Kompensation av kabel regleras enligt följande:
Om man inte använder mellanledare mellan trådmatarverket 
och strömkällan, ställ kompensation av kabel på = 0.
Om 0-läget inte fungerar på önskat sätt, kontrollera reglering 
enligt följande.

När mellanledare är i bruk gör enligt följande:
1. Ställ båglängden på = CALIB, som motsvarar normal båglängd
2. Svetsa på önskad effektnivå
3. Ställ med potentiometer för kompensation av kabel riktig båglängd
4. Kontrollera reglerområde för båglängd genom att reglera båglängden
5. Upprepa vid behov punkter 2...4

Kompensation av kabel regleras för varje kombination kabel / MIG-pistol bara en gång.

SYNERGIC PULSMIG, Pulsmigsvetsning med parametrar som optimerats enligt 
tillsatstrådar. I minnet har lagrats nio SYNERGIC PULSMIG-program för olika 
tillsatsmaterial:

ø Tillsatsmaterial Skyddsgas

Pulsmig-svetsning av stål (Fe)
ø1,0 mm Fe-trådelektrod Ar + 18 % CO²
ø 1,2 mm Fe-trådelektrod Ar + 18 % CO²
ø 1,2 mm Mc-metallrörelektrod Ar + 18 % CO²

Pulsmig-svetsning av rostfritt stål (Ss)
ø 0,8 mm Ss-trådelektrod Ar + 2 % CO²
ø 1,0 mm Ss-trådelektrod Ar + 2 % CO²
ø 1,2 mm Ss-trådelektrod Ar + 2 % CO²

Pulsmig-svetsning av aluminium (Al)
ø 1,0 mm AlMg5 Ar
ø 1,2 mm AlMg5 Ar
ø 1,6 mm AlMg5 Ar
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Vid SYNERGIC PULSMIG-svetsning regleras svetsvärden med potentiometer för effekt (normalt 
potentiometer för trådmatningshastighet), med potentiometer för båglängd (normalt potentiometer 
för spänning) och potentiometer för svetsdynamik. Min. och max. lägen av potentiometer för effekt 
motsvaras av min. och max. effekter som optimerats för varje tråd. Börvärden som ansluter sig till 
dessa min. och max. effekter kan ses i display för börvärden.

Kompensation av kabellängd
Såsom ovan i punkt: “SYNERGIC MIG-svetsning”.

4.3. MXE FUNKTIONSPANEL

MXE funktionspanel beskrivs i den manual som levereras tillsammans med MXE.
Undantag i MXE:s funktioner vid robotanvändning:

- 4T-funktion ej aktiv
- pistolfjärreglering ej aktiv
- 63 minneskanaler

Andra funktioner relaterade till robotanvändning:
MXE-panelen kan användas vid normal panelreglering med inställningen MEMORY OFF och 
LOCAL. Brytaren på maskinens front ställs i position MANUAL. Alla inställningar görs från 
panelen. I detta fall kan maskinen startas och stoppas från roboten.
Om MXE-panelen ställs i REMOTE-läge, kan inställning av  trådmatningshastighet/spänning eller 
effekt/finjustering regleras analogt med robot.
Minneskanaler kan programmeras enligt beskrivning i MXE-panelens bruksanvisning.
Vid återkallande av minneskanaler kan du med robot  välja om du vill använda återkallade värden 
från minnet för trådmatningshastighet/spänning eller effekt/finjustering, eller om dessa värden 
styrs analogt med robot (se teknisk manual).
Vid reglering av minneskanaler med robot, ställs minnesfunktionerna till MEMORY ON. Brytaren 
ställs i läge AUTO.
OBS! På minneskanal 0 (= ingen minneskanal vald) hämtar maskinen alltid den minneskanal som 
senast var i bruk.
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5. ÖVRIGA FUNKTIONER
Val av luft / vätskekyld pistol görs från brytare bakom dörren.
Trådmatningens provbrytare finns i främre delen av styr- och trådmatningenheten.

– ström som används av matarverksmotorn syns på I/A - displayen och motorpistolens ström 
syns på V - display

– Trådmatningens provhastighet ges enligt panelreglering
Gasens provbrytare finns på styr- och trådmatningsenhetens främe del

– Test av gasflöde och magnetventilen
Magnetventilen är monterad i trådmatningsenheten men kan vid behov monteras i styrenheten där 
det också finns en monteringsplats för den.
Gasvakten kan monteras i styrenheten.
Innanför styrenheten finns plats för 20 kg:s trådrulle.

6. FELKODER AV PANELER
Felkoder råder användaren om svetssystemets felfunktioner. De syns på MC/ML -panelen.
Err 1: Robotidentifiering misslyckades. Robotidentifiering görs med anslutning XW14 på A003 
X8.
Err 2: Strömkällan är inställd på MMA- eller TIG-svetsning.
Err 3: Samma fel som vid Err 2, men upp (+) / ner (–) knapparna är aktiva på PX-panelen 
(valbar).
Err 4: Vattenenhet (Procool 10 / 30) startar inte (kontrollera gas / vattenbrytaren).
Err 5: Vattenenhet (Procool 10 / 30) har kylningsfel (överhettningssensorn eller tryckbrytaren har 
reagerat eller enheten har inte tryck i vätskecirkulationen).
Err 6: Vattenenhet (Procool 10 / 30) har startat normalt, men trådmatningsenheten (Promig 520R) 
har förlorat kontakt med vattenenheten (kontrollera mellanledar- eller kopplingfel).
Err 7: Nödstopp är aktiverat. För att avaktivera nödstopp måste ingångsrelä K2 aktiveras på A003 
(endast Promig 420R - KU).
Err 9: Överbelastning av matarverksmotorn som kan ha förorsakats av blockerat trådrör i pistolen 
eller av en krökt pistolkabel.
Err 10: PRO-strömfördelaren rapporterar när fel när start informationen har sänts från Promig 
520R. Funktionen av PRO-strömkällans värmeskydd har stoppat svetsningen.
Err 14: Överspänning i Promig 520R bruksspänning.

Felkodens display försvinner om felet korrigeras vid följande start.
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7. SERVICE OCH FUNKTIONSSTÖRNINGAR
Vid service på PROMIG bör man ta hänsyn till belastningens art och speciellt till miljöfaktorer. 
En fackmässig användning och en förnuftig underhållsservice garanterar en störningsfri funktion 
utan oväntade driftsavbrott.
Minst en gång per halvår bör nedanstående serviceåtgärder utföras:

Kontrollera och utför följande:
– Slitage i matarrullarnas styrspår. Utvidgade spår förorsakar 

störningar i trådmatningen.
– Slitage på trådledare av matarverket. Slitna matarrullar 

och trådledare bör kasseras.
– Att trådnippeln i slangpaketets anslutning ligger så nära 

matarrullarna som möjligt, dock utan att beröra dem, 
och att trådens bana mellan trådledarmunstycket och 
matarrullarnas styrspår är rak.

– Inställningen av bobinnavets broms justeras till rätt 
värde.

– Elektriska anslutningar skall kontrolleras och repareras.
 * rengör oxiderade ytor
 * spänn åt lösa skruvförband

Rengör anläggningen från damm och smuts.

Vid rengöring eller torkning med tryckluft, skydda dina ögon med fackmässigt ögon- 
skydd.

Vid driftstörningar ta kontakt med närmaste auktoriserade KEMPPI-serviceverkstad.

8. SKROTNING
Släng inte elektrisk utrustning med det vanliga hushållsavfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning och 
dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som nått slutet av 
sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig återvinningsanläggning. 
Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information från vår lokala representant 
om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!

två gånger 
om året
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9. BESTÄLLNINGSDATA
Trådmatarenheter
Promig 520R  styrenhet för trådmatning   6231510
Promig 120R  trådmatningsenhet   6236320

Tillbehör Promig 520R
MC-styrpanel      6263501
ML-styrpanel      6263502
MXE-styrpanel      6263504
Prosync 50 -synkroniseringsenhet   6263121
Spänningsdetektor     4289560
Strömdetektor      4288790
Nav för trådbobin     4289880

Strömkälla
Kemppi Pro Evolution 3200    6131320
Kemppi Pro Evolution 4200    6131420
Kemppi Pro Evolution 5200    6131520

Kylenhet
PROCOOL 10      6262012
PROCOOL 30      6262016

Kablar
Spänningsmonitorkabel     4288700
Förgreningsanslutning     9771637
Mellanledarekombination 5 m   6260421
    10 m   6260425
Återledare   50 mm2 5 m 6184511
    50 mm2 10 m 6184512
Återledare   70 mm2 5 m 6184711
    70 mm2 10 m 6184712

MIG-pistoler till robot- och automatsvetsning
MT-51MW   1,5 m / SK  6255156
MT-51MW   1,5 m / K30  6255157
MT-51MW   3,0 m / SK  6255158
MT-51MW   3,0 m / K30  6255159

Transportvagn
P 20       6185261
P 30W       6185262
P 40       6185264
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10. TEKNISKA DATA 
Promig 520R, Promig 120R
Bruksspänning (skyddsspänning)   50 V DC
Anslutningseffekt     100 W
Belastningsförmåga  60 % ED  500 A
(nominella värden)  100 % ED  390 A
Funktionsprincip     4-rulls-matning
Diameter för matarrullar    32 mm
Trådmatningshastighet   I  0...18 m/min
     II  0...25 m/min
Tillsatsmaterialtrådar  ø Fe, Ss   0,6...2,4 mm
    ø Rörtråd  0,8...2,4 mm
    ø Al   1,0...2,4 mm
Trådbobin   max. vikt  20 kg
    max. storlek  ø 300 mm
Pistoluttag      Euro
Funktionstemperaturområde    -20...+40 oC
Lagringstemperaturområde    -40...+60 oC
Skyddsklass      IP 23

Promig 520R
Yttermått    längd   620 mm
(utan handtag)   bredd   230 mm
    höjd   480 mm
    vikt   20 kg

Promig 120R
Yttermått   längd   319 mm
    bredd   152 mm
    höjd   67 mm
    vikt   8 kg

Anläggningarna uppfyller kraven för CE-märkning.
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11. GARANTIVILLKOR
Kemppi Oy lämnar garanti på de produkter som tillverkas och marknadsförs av Kemppi. Garantin 
omfattar skador som härrör sig från fel i material eller tillverkning. Garantireparationer får utföras 
endast av auktoriserad Kemppi serviceverkstad. Kostnader för emballage-, frakt- och försäkring 
betalas av kunden. Garantin träder ikraft på inköpsdagen. Muntliga löften, utöver vad som sägs i 
garantivillkoren, är ej bindande för garantigivaren. 

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

Åtaganden vid garantireparationer
Garantifel måste uppges till Kemppi eller till auktoriserad Kemppi serviceverkstad inom garanti- 
perioden. När garantireparation åberopas ska kunden uppge produktens serienummer och uppvisa 
ett ifyllt garantikort, eller på annat sätt t.ex. med inköpsfaktura eller inköpskvitto styrka att garantin 
gäller. Delar som bytts under garanti, förblir Kemppis egendom. 
Garantin på en produkt, som reparerats eller utbytts, är giltig till utgången av den ursprungliga 
garantitiden.
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