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1. INTRODUKTION
1.1. TIL LÆSEREN

Vi ønsker dig tillykke med dit valg. Kemppi’s produkter er, når de er rigtigt samlet og anvendes 
korrekt, driftssikre og stabile svejsemaskiner, der vil give øget produktivitet i din virksomhed og 
med kun små krav til vedligeholdelsesomkostninger.
Denne vejledning er beregnet til at give et overblik over udstyret og en sikker anvendelse deraf. 
Læs vejledningen inden maskinen tages i brug eller den serviceres for første gang. Du kan fås 
yderligere oplysninger om Kemppi’s produkter og deres anvendelsesområder fra Kemppi eller 
gennem en vores Kemppi-forhandlere.
Kemppi forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de tekniske data, der er trykt i 
denne vejledning.
I denne vejledning advarer dette symbol om livs- eller helbredsfare: 

Læs advarselsteksterne omhyggeligt og følg instruktionerne. Læs også sikkerhedsvejlednin-
gerne heri og følg dem.

1.2. GRUNDPRINCIPPER

PROMIG 200 og PROMIG 300 er transportable trådbokse, der er konstrueret til at blive brugt 
på skibsværfter og i tungindustrien. PROMIG trådbokse får strøm fra PRO multifunktions-
strømkilde.
PROMIG 200 og 300 er solide og holdbare trådbokse med gode driftsegenskaber, hvilket gør 
dem særdeles velegnet til rørtrådsvejsning med lange mellemkabeler. Trådværkets funktioner er 
mikroprocessorstyret. Trådmotoren er forsynet med en tachogenerator, der sikrer en nøjagtig og 
jævn indstilling af trådhastigheden.
PROMIG 200 og 300 er baseret på samme tekniske løsning, og enhederne adskiller sig først og 
fremmest fra hinanden hvad angår størrelsen på trådrullen. PROMIG 200 er konstrueret til at 
blive brugt med en trådrulle på maks. 200 mm (5 kg), mens PROMIG 300 tager trådruller på 
maks. 300 mm (20 kg).
Denne brugsanvisning omhandler PROMIG 200 og PROMIG 300 trådbokse og beskriver, hvor-
dan man sætter MIG-systemet sammen og installerer det, og hvordan det fungerer.

Dette udstyrs elektromagnetiske tilpasning (EMC) er udviklet til industrielt brug. Klasse 
A udstyr er ikke beregnet til brug i beboelsesområder, der er tilsluttet det offentlige elek-
tricitetsnet.

1.2.1. Hovedfunktioner

Hovedafbryder 
Regulering af svejsespænding(MIG/MAG) og strøm (MMA) 
Indstilling af trådhastighed 
Valg af svejsemetode MIG/MAG / MMA 
Flowregulator/flowmeter for beskyttelsesgas 
Regulering af beskyttelsesgas
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1.2.2. Kontrolpanel og stik

H11 Fejllampe 
H12 Advarselslampe for beskyttelsesgassikring 
H13 Signallampe for hovedkontakt 
X11 Stik til styrekabel Fjernbetjeningsenhed 
X12 Stik til svejsepistol EURO 
X13 Stik til styrekabel PRO-strømforsyningskilder 
X14 (PROSYNC 50/Promig 300) 
 Styrekabel, stik til mellemtrådboks/motoriseret 
 pistol, tilbehør 
X15 Svejsestrømstik PRO-strømforsyningskilde 
W16 Stik til MMA 
a Stik til beskyttelsesgas (Lynstik) 
b (Promig 300) Kølevæskestik 
c (Promig 300) Kølevæskestik til pistol 
R11 Tilpasning af trådhastighed (MIG)/svejsestrøm (MMA) 
R12 Tilpasning af svejsespænding (MIG) 
S11 Kontakt til justering af tråd 
S12 Vælgerkontakt til luft- eller væskekøling 
S13 Gasrensningskontakt 
S14 Hovedstik 
S15 Vælgerkontakt til svejsetype 
S16 Vælgerkontakt til betjeningstype (direkte betjening eller fjernbetjening) 
11 Flowmeter/regulator til beskyttelsesgas
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1.2.3. Tilbehør og kabler

PRO Strømforsyningskilde 
Promig 200, 300 Trådboks 
R20 Fjernbetjeningsenhed 
1 Styrekabel 
8 Beskyttelsesgasslange 
 Lynstik - 0 
9 Svejsestrømkabel 
16d Forlængerkabel til fjernbetjening 
20 Jordkabel 
21 MMA-svejsekabel 
22a MIG-pistol, luftkølet

PRO Strømforsyningskilde 
PROCOOL 10/30 Kølevæskecirkulationsenhed 
Promig 300 Trådboks 
R20 Fjernbetjeningsenhed 
1 Styrekabel 
5 Kølevæskeslange 
 R3/8 - lynstik 
8 Beskyttelsesgasslange 
 Lynstik - 0 
9 Svejsestrømkabel 
16d Forlængerkabel til fjernbetjening 
20 Jordkabel 
21 MMA-svejsekabel 
22b MIG-pistol, væskekølet
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1.2.4. Promig 300, Promig 100 
 underfremføringsudstyr

PRO Strømforsyningskilde 
PROCOOL 10/30 Kølevæskecirkulationsenhed 
Promig 300 Trådboks 
PROSYNC 50 Synkroniseringsenhed 
Promig 100 Mellemtrådboks 
R20 Fjernbetjeningsenhed 
1 Styrekabel 
5 Kølevæskeslange R3/8 - lynstik 
8 Beskyttelsesgasslange Lynstik - 0 
9 Svejsestrømkabel 
12a (Promig 100) 
 MIG-mellemkabel Luftkølet 
12b (Promig 100) 
 MIG-mellemkabel Væskekølet

16d Forlængerkabel til fjernbetjening 
20 Jordkabel 
21 MMA-svejsekabel 
22a MIG-pistol, luftkølet 
22b MIG-pistol, væskekølet 
22c Motoriseret pistol, luftkølet 
22d Motoriseret pistol, væskekølet
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1.2.5. Dele i trådboksen

* medfølger ved levering
** monteret ved levering
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1.3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs advarselsteksten omhyggeligt og følg vejledningerne. 

Lysbue- og svejsesprøjt 

Lysbue og bestråling derfra kan beskadige ubeskyttede øjne. Beskyt øjnene og dine omgivelser 
hensigtsmæssigt inden du begynder at svejse. Tag dig i agt for reflekterende lys fra lysbuen. 
Lysbuen og svejsesprøjt brænder ubeskyttet hud. Når du svejser brug beskyttelseshandsker og 
passende beklædning.

Brand- og eksplosionsfare

Iagttag gældende forskrifter for brandsikkerhed, svejsning klassificeres altid som ”varmt 
arbejde”. Fjern altid brandbart materiale i nærheden af arbejdsstedet. Sørg for at have godkendt 
slukningsudstyr nær svejsestedet, når du svejser. Vær særlig opmærksom på de øgede risici 
for brand- eller eksplosionsfare ved svejsning på tanke eller i beholdere. Bemærk! Gnister kan 
stadig selv efter flere timer forårsage brand!

Netspænding

Bring aldrig svejsemaskine med ind på det arbejdsstykke, hvorpå du arbejder (f.eks. container 
eller bil). Stil aldrig svejsemaskinen på et vådt underlag. Udskift straks beskadigede kabler, idet 
de kan skabe livsfare og kan forårsage brand. Sørg for at netkablet ikke udsættes for tryk, berø-
rer skarpe kanter eller et varmt svejsestykke.

Svejsestrømskredsen

Isolér dig selv fra svejsestrømskredsløbet ved at bære tørt og ubeskadiget beklædning. Arbejd 
aldrig på et vådt gulv og brug aldrig beskadigede svejsekabler. Anbring aldrig elektrodeholder, 
brænder eller svejsekabler oven på en strømkilde eller noget andet elektrisk udstyr.

Svejserøg

Sørg for tilstrækkelig god ventilation. Tag særlige forholdsregler, når du svejser metaller, der 
indeholder bly, cadmium, zink, kviksølv eller beryllium.
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Promig 300

JUMPER
BLOCK

2. INSTALLATION

2.1. SAMLING OG MONTERING AF MIG-SYSTEMET

Montér enhederne i systemet i den nedenfor angivne rækkefølge. Følg montage- og brugsanvis-
ningerne i forpakningerne.

2.1.1. Installation af strømkilde

Se afsnittet: ”INSTALLATION” i brugsanvisning 1913130N for Kemppi Pro Evolution strøm-
kilder og følg anvisningerne.

2.1.2. Montage af PRO strømkilde på transportvogn

P40 6185264, luftkølet MIG system 
P40L 6185264L
P30W 6185262, vandkølet MIG system

2.1.3. Tilslutning af kabler

Kablerne tilsluttes som vist på tegningerne side 5-6.
Luftkølet system på side 5.
Vandkølet system på side 5.
PROMIG 300 mellemtrådboks på side 6.
Du kan forandre tilsatstrådens polaritet ved at bytte om på strøm- og returkabel på PRO-strøm-
kilden.

2.1.4. Maks. trådhastighed (PROMIG 300)

Ved levering er den maksimale trådhastighed sat til 18 m/min. Dette er tilstrækkeligt for de 
allerfleste svejsearbejder. Hvis du har brug for endnu højere trådhastighed, kan du sætte den op 
til 25 m/min ved at skifte drivhjulet på drivakselen ud med et større. Det store drivhjul (D40) 
leveres kun med PROMIG 300 trådboks.
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Om nødvendigt kan hastigheden forandres på følgende måde:
- Åbn sidepladen og flyt JUMPER BLOKKENS 10. kodestykke (jumper) på styrekortet A001  
 til positionen for 25 m/min.
- Udløs tilspændingen på trådrullerne (20). Tag de nederste hjul af (21). Løsn skrue (23) og  
 skive. Tag drivhjul D28 (24) af motorens drivaksel.
- Løsn skruer (25) (3 stk.) 1 omgang. Sæt drivhjul D40 på drivakselen. Sæt skrue (23) med  
 skive tilbage på plads og skru den til.
- Sæt hjulene (21) tilbage på akslerne, men stram ikke montageskruerne på hjulene (22) endnu.
- Løft motoren, sådan at afstanden mellem drivhjulets tænder og de to nederste trådruller er  
 ca. 0,2 mm.
- Spænd skruerne (25). Kontrollér afstanden fra tænder til hjul, og justér om fornødent  
 motorens stilling. Spænd montageskruerne på trådrullerne (22).
OBS! Er afstanden mellem drivhjul og trådrulle for lille, vil det overbelaste motoren. 
For stor afstand vil kunne medføre, at trådrullerne og drivhjul bliver hurtigere slidt.

2.1.5. Montage af PROMIG 200, 300 til bom

 Trådboksen skal monteres til bommen på en sådan måde, at chassiset ikke 
 kommer i galvanisk kontakt med svingarm eller bom.
For ophængning i bom leveres der også et plastikhåndtag (monteret på enhedens bagside) og en 
metal-løftekrog.

2.2. INSTALLATION AF MIG-SYSTEMET

2.2.1. Trådruller for forskellige tråde

PROMIG trådruller fås med glat og riflet/rulleteret spor samt med U-spor til forskellige formål.
Hjul med glat spor: Universalruller til svejsning med alle typer tråd.
Hjul med riflet/rolleteret spor: Specialruller for visse glatte rørtråde.
Hjul med U-spor: Specialruller for aluminiumtråd.
PROMIG trådruller har to spor, for to forskellige tråddiametre. Man vælger det spor, man skal 
bruge, ved at flytte skiven (28) fra trådfødehjulets ene side til den anden.

Farve ................ Tråd Ø mm (tommer)
Hvid .................. 0,6 og 0,8 (0,030)
Rød ................... 0,9/1,0 og 1,2 (0,035, 0,045 og 0,052)
Gul .................... 1,4, 1,6 og 2,0 (1/16 og 5/64)
Sort ................... 2,4 (3/32)
Farve ................ Tråd Ø mm (tommer)
Orange ............. 0,6-1,6 (0,024-1/16)
Blå .................... Større end 1,6 (større end 1/16)
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28        28

Hjul og styrerør er forsynet med farvekoder, sådan at det bliver lettere at identificere dem (se 
tabellen på side 7).
PROMIG 200 og 300 leveres med røde trådruller med glat spor og orange styrerør/trådliner 
beregnet for tilsatstråd på 0.9-1.2 mm (0.035”, 0.045” og 0.052”).

2.2.2. Montage af MIG svejsepistol

For at undgå problemer under svejsning, bør man følge anvisnigerne i brugsanvisningen for 
respektive svejsepistol, således at man bruger den trådliner og det kontaktrør, som passer til 
tråddiameter og trådtype. En trådliner, der er for snæver vil kunne give forstyrrelser i trådfød-
ningen og medføre overbelastning af motoren.
Eurokoblingen på svejsebrænderen skal være godt tilspændt, sådan at der ikke er mulighed for 
spændingstab på tilkoblingsoverfladen. 
En løs tilslutning vil medføre ophedning af brænder og trådboks.
Ved brug af vandkølet svejsebrænder skal vandslangerne forbindes som vist på diagrammerne 
side 5 og 6.
Indikeringslampe H11 på PROMIG 200 og 300 advarer om overophedning i en vandkølet 
MIG-brænder og overbelastning af trådmotor. Indikeringslampen blinker et vist antal gange og 
angiver dermed et tilsvarende fejlkodenummer (se også indikeringslampefunktioner på side 16):
8 korte advarselsblink Err 8 (fejlkode 8): Vandkølet MIG-brænder er overophedet.
9 korte advarselsblink Err 9 (fejlkode 9): Overbelastning af trådmotor; dette kan f.eks. skyldes 
  blokering af trådliner i svejsebrænder.
Advarselsblinkningen i indikeringslampe H11, fulgt af fejlkoderne Err 8 og Err 9, ophører ved 
påfølgende start, hvis årsagen til fejlkoderne er forsvundet, og hvis brænderen er kølet ned, 
sådan at motoren ikke mere er overbelastet.

2.2.3. Montage og låsning af trådrulle

- Løsn låseklemmerne i navet på trådrullen ved at dreje låseknappen en kvart omgang.
- Sæt trådrullen på plads.
Læg mærke til rotationsretningen!
- Lås trådrullen med låseknappen, således at låseklemmerne i navet forbliver i yderposition og  
 låser rullen.

 LÅST ÅBEN
 Sørg for, at der ikke stikker noget ud fra trådrullen, som vil kunne skrabe mod 
 trådboksens chassis eller dør. Dette vil kunne sætte trådbokschassiset under 
 spænding.

2.2.4. Automatisk trådisætning til brænder

Den automatiske fremføring af tråd i PROMIG trådboksene giver et hurtigere trådrulleskift. Ved 
udskiftning/isætning af tråd er det ikke nødvendigt at udløse tilspændingen på trådrullerne, fordi 
tilsatstråden passerer direkte igennem.
- Pas på, at sporet i trådrullerne passer til tykkelsen på svejsetråden. Rigtigt spor vælges ved 
flytning af sporvælgerskiven (28).
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- Løsn trådenden fra trådrullen og bortskær eventuelt optrævlet endetråd.
Pas på, at tråden ikke ruller sig op og ud over rullens sider!
 Ret ca. 20 cm. tråd ud. Sørg for, at der ikke er nogen grat, på trådenden 
 (fil graten af, hvis nødvendigt). En skarp eller ru kant kan skade trådliner og 
 kontaktrør.
- Træk lidt tråd ud fra trådrullen. Før tråden gennem den bagerste indløbsstyr til trådrullerne.
Udløs ikke tilsændingstrykket på trådrullerne!
- Tryk på testknappen for trådfødning S11 eller på brænderkontakten, og skub så meget tråd 
frem, at den går gennem hjulene og frem til brænderen.
Pas på, at tråden ligger i begge trådrullers styrespor!
- Hold trådfødningsknappen eller brænderkontakten inde, til tråden er kommet gennem kon-
taktrøret.
Ved tynde svejsetråde kan det ske, at den automatiske trådfødning svigter (Fe, Fc, Ss: 0.6 og 0.8 
mm (0.030”) (Al: 0,8 og 1,0 mm (0.030”) og 0.035”). Da løsner man simpelthen tilspændings-
trykket på trådrullerne og fører tråden igennem manuelt.

2.2.5. Tryktilspænding

Tilspændingstrykket på trådrullerne indstilles med justeringsskruen (20). Tråden skal yde 
ganske svag modstand, dog ikke så svag, at den glider på trådrullerne.
 For stort tryk vil forårsage, at svejsetråden trykkes flad, og at overflade- 
 belægningen beskadiges. Det vil også give friktion mod hjulene og unødig slitage 
 på dem.

2.2.6. Regulering af bremsekraften

Bremsekraften reguleres gennem hullet i trådrullens låseanordning. Justeringsskruen (41) drejes 
ved hjælp af en skruetrækker.

Bremsekraften må reguleres, sådan at tråden ikke bliver liggende så løst på trådrullen, at den 
glider af, når rotationen stopper. Med større trådfødningshastighed bliver der også større behov 
for bremsekraft.
Eftersom bremsen på den anden side også belaster motoren, skal man ikke holde bremsen 
unødig hårdt spændt.

2.2.7. Burn-back-tid

Systemet er forsynet med en elektronisk burn-back sikring, der stopper svejsningen automa-
tisk og hindrer, at trådenden smelter fast til kontaktrøret eller til emnet. Automatikken fungerer 
uafhængig af trådhastigheden. Burn-back-automatikken hindrer også dannelsen af en såkaldt 
”kugle” på trådenden, hvilket kan gøre næste start problematisk.
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2.2.8. Returkabel

Returklemmen fastgøres omhyggeligt, helst direkte på emnet. Klemmens kontaktflade skal altid 
være så stor som mulig.
Fjern maling og rust fra kontaktområdet!
Benyt 70 mm2 kabler. Mindre tværsnit på kablerne kan forårsage overophedning af tilslutninger 
og isolering.
Pas på, at den brænder, du bruger, tåler den strømstyrke og belastning, som du har brug for ved 
maksimal strøm!
Anvend aldrig en beskadiget brænder!

2.2.9. Beskyttelsesgas

 Håndter gasflasken forsigtigt. Hvis gasflasken eller dens ventil er beskadiget, 
 er der risiko for uheld!
Til svejsning af rustfrit stål bruges der normalt gasblandinger. Kontrollér at gasflaskens ventil er 
egnet til den anvendte gas. Flowhastigheden indstilles i overensstemmelse med den svejseeffekt, 
der skal bruges til opgaven. En passende flowhastighed er normalt 8-10 l/min. Hvis gasflowet 
ikke er passende, vil svejsesømmen blive misfarvet og porøs. Kontakt din lokale Kemppi-for-
handler om valg af rigtig gas og udstyr.

2.2.10. Installation af gasflaske

 Fastgør altid gasflasken omhyggeligt i vertikal position i en speciel holder på 
 væggen eller på en vogn. Husk at lukke gasflaskens ventil efter brug.

Følgende monteringsinstrukser gælder for de fleste typer gasflowregulatorer.
1. Træd til side og åbn flaskeventilen (A) et lille stykke tid for at blæse eventuelle urenheder 
 ud af flaskeventilen.
2. Drej regulatorens trykregulatorskrue (B) indtil der ikke længere kan føles et fjedertryk. 
3. Luk nåleventilen hvis der findes en sådan på regulatoren.
4. Installér regulatoren på flaskeventilen og stram forbindelsesmøtrikken (C) med en 
 skruenøgle.
5. Sæt slangestudsen (D) med omløbersmøtrik  ind i gasslangen og stram til med 
 slangeklemmen.

Dele af gasflowregulator

A Gasflaskens ventil
B Trykregulatorskrue
C Kravemøtrik
D Slangestuds
E Omløber for slangestuds
F Indholdsmanometer
G Flowmeter
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6. Spænd omløbermøtrikken til på regulatoren og den anden ende af slangen til lynkoblingen 
 på trådboksen.
7. Luk flaskeventilen langsomt op. Gasflaskens trykmåler (F) viser flasketrykket. 
 Bemærk! Brug ikke hele flaskens indhold. Flasken skal genfyldes når flasketrykket er 
 omkring 2 bar. 
8. Åbn nåleventilen hvis der findes en sådan på regulatoren. 
9. Drej reguleringsskruen (B) indtil flowmeteret (G) viser det ønskede flow (eller tryk). 
 Flowmængden kan reguleres når strømkilden er tændt og ved samtidigt at give på 
 gastestknappen der er placeret på trådboksens manøvrepanel et enkelt tryk. 
Luk flaskeventilen efter at du er færdig med at svejse. Hvis maskinen ikke skal bruges i lang tid, 
skal trykregulatorskruen skrues ud til man ikke mærker nogen fjederbelastning.

2.2.11. Hovedafbryder I/O for PRO strømkilde

Når hovedafbryderen på PRO strømkilden sættes på ’I’, tændes indikeringslampen ved siden af 
den, og maskinen er klar for svejsning. Maskinen tilbagestilles samtidig til den svejsemetode, 
som den havde, da der sidst blev svejset med den, lige før der blev slukket for den.
Man skal altid bruge hovedafbryderen på maskinen, når man tænder og slukker for den - IKKE 
ved at sætte stikket i eller trække det ud, eller ved at bruge stikkontakten!

2.2.12. Drift af køleenheden (PROCOOL 10, PROCOOL 30)

Køleenheden er indrettet således, at pumpen starter, når du begynder at svejse. Efter at svejsnin-
gen er afsluttet, vil pumpen fortsat køre i ca. 5 minutter for at køle brænderkablet ned til omgi-
velsestemperatur. Formålet med dette er at forlænge serviceintervallerne for pumpen.
Evt. problemer med cirkulationssystemet og forebyggelse af skader på brænder osv. er behand-
let i brugsanvisningen til PROCOOL 10 / 30.
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3. DRIFTSFUNKTIONER

3.1. HOVEDAFBRYDER S14
”I”-stilling 
Maskinen er driftsklar, og grøn indikeringslampe H13 lyser.
”O”-stilling 
MIG/MAG svejsning: Maskinen standser; strømkilde og trådmotor starter ikke, 
og magnetventilen for gassen åbnes ikke, selv om brænderkontakten trykkes ind. 
Test-nappen for trådfødning, S11, som benyttes ved udskiftning af trådrulle, fun-
gerer imidlertid. MMA-svejsning:  Maskinen standser, og alle funktioner er døde.

3.2. VALG AF SVEJSEMETODE, S15
MMA 
MMA svejsning med trinløs regulering af svejsestrøm
MIG 2-taktsindstilling (normal funktion) 
MIG/MAG svejsning med 2-taktsindstilling, styret med brænderkontakten
1. Tryk på brænderkontakten: svejsningen starter 
2. Slip brænderkontakten: svejsningen standser

MIG 4-taktsindstilling 
MIG/MAG svejsning med 4-taktsindstilling, styret med brænderkontakten
1. Tryk på brænderkontakten: beskyttelsesgassen begynder at strømme 
2. Slip brænderkontakten: svejsningen starter 
3. Tryk på brænderkontakten: svejsningen standser 
4. Slip brænderkontakten: beskyttelsesgassen holder op med at strømme

3.3. VALG AF BETJENINGSMÅDE, S16
Panelbetjening: 
Potentiometrene R11 og R12 på panelet er i drift.
Fjernregulering: 
Styringen foregår ved fjernregulering. Denne er tilsluttet stik for styrekabel X11 
på trådboksen. For betjening af fjernreguleringsenheder R20 og R10 se s. 18.
Obs! Hvis fjernreguleringen ikke er tilsluttet PROMIG-enheden, men man allige-
vel har indstillet maskinen på fjernregulering, fungerer potentiometrene på panelet 
på samme måde, som når maskinen er indstillet på panelbetjening.
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3.4. PANELBETJENING
- potentiometer  R11 
MIG/MAG: Panelbetjening for trådhastighed 0...18 m/min eller 0...25 m/min 
(PROMIG 300) 
MMA-svejsning: Regulering af svejsestrøm 10 A ... maks. strøm fra strømkilde
- potentiometer  R12 
MIG/MAG: Panelbetjening for valg af spænding fra PRO strømkilde, 
10 V...maksimal MIG spænding 
MMA-svejsning: Ikke aktiv

3.5. REGULERING AF BESKYTTELSESGASFLOW

Beskyttelsesgasflowet reguleres med gasregulatoren. Reguleringsområde 5....25 l/min. Displayet er 
kalibreret for en Ar-CO2 gasblanding (75% Ar, 25% CO2). Bruger man andre gasarter, må man regne 
med ±10% afvigelse i forhold til reel flow.
 Gasregulatoren viser flow med ±10% afvigelse, hvis afbøjningsvinkelen er mindre 
 end 15° i forhold til vertikal orienteringsakse.

Indstil altid kun regulatoren, når enheden står lodret.
Gasflowet måles i centrum af den lille kulge.

3.6. INDIKERINGSLAMPE H12 AKTIVERES, 
 HVIS DER MANGLER BESKYTTELSESGAS

Enheden er forsynet med en gasvagt, som hindrer svejsestart ved manglende beskyt-
telsesgas, og som afbryder svejsningen, hvis beskyttelsesgassen forsvinder.
Rød advarselslampe tændes: 
Svejsning er umulig, indtil gastrykket er kommet op på rigtigt niveau.
Rød advarselslampe er slukket: 
Svejsning kan udføres.

3.7. INDIKERINGSLAMPE H11 FOR FEJL

Når man arbejder med PROMIG 200 og 300, bør man kontrollere udrustningen for 
fejl, hver gang man indleder en svejseopgave. Er der opstået en fejl, blinker indike-
ringslampe H11: Ét kort advarselsblink betyder fejlkode Err 1, to korte advarselsblink 
betyder fejlkode Err 2 osv.

Eksempel:  fejlkode Err4

Fejlkoder

1 kort advarselsblink Err 1 (fejlkode 1): PROMIG er gået over til MMA-svejsning, selv om du 
 allerede har valgt MMA-svejsning på strømkildens panel.
2 korte advarselsblink Err 2 (fejlkode 2): Du har trykket på brænderkontakten, mens dataover- 
 føringen mellem PROMIG og PRO har været afbrudt  
 (på grund af fejl i styrekabel eller tilslutning). Alterna- 
 tivt har du trykket på brænderkontakten, selv om du  
 havde stillet ind på MMA-svejsning på strømkildens  
 funktionspanel.
4 korte advarselsblink Err 4 (fejlkode 4): Du har trykket på brænderkontakten, samtidig med at 
 omskifter S12 for brænderkølemetode stod til  
 vandkøling, men du har glemt at tilslutte PROCOOL  
 køleenheden.
5 korte advarselsblink Err 5 (fejlkode 5): PROCOOL køleenhed har afbrudt svejsningen. Årsagen  
 kan være spændingstab eller -afbrud, eller at trykket, der  
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 driver væskecirkulationen, ikke stiger, som det skal, eller at  
 kølevandets temperatur er blevet for høj.
6 korte advarselsblink Err 6 (fejlkode 6): Med omskifter S12 i stilling ”vandkøling” har trådboksen  
 afbrudt svejsningen, på grund af at dataoverføringen til  
 køleenheden er blevet afbrudt (fejl i mellemkabel eller  
 tilslutning).
7 korte advarselsblink Err 7 (fejlkode 7): Omskifter S12 er sat på luftkøling, men PROCOOL er  
 tændt, og brænderkontakten er trykket ind. Formålet med  
 fejlmeldingen er at hindre den vandkølede brænder i at  
 blive ødelagt, når omskifter S12 for vand-/luftkøling står i  
 forkert stilling.
8 korte advarselsblink Err 8 (fejlkode 8): Vandkølet MIG-brænder er overophedet.
9 korte advarselsblink Err 9 (fejlkode 9): Overbelastning af trådmotor; dette kan f.eks. skyldes 
 blokering af trådliner i svejsebrænder, eller at svejsekablet  
 er rullet sammen eller bøjet alt for meget.
10 korte advarselsblink Err 10 Sikringsrelæet mod overophedning i PRO-strømkilden er 
(fejlkode 10): blevet aktiveret og har afbrudt svejsningen.

Fejlkoderne slettes således:

Fejlkode Err 1 fjernes ved at sætte PROMIG trådfødningssystemet i MIG-tilstand.
Blinkningen ved fejlkoderne Err 2-4 stopper automatisk inden for 5 sekunder, efter at man har slup-
pet brænderkontakten.
Årsagen til den opståede fejl må fjernes før næste start.
Blinkningen i forbindelse med fejlkoderne Err 5-10 vil stoppe ved næste start, hvis årsagen til den 
aktuelle fejlmelding er blevet fjernet.

3.8. KONTAKT FOR TRÅDFØDNING  S11

Med kontakt for trådfødning kan du føre tråd frem uden at starte strømkilde og åbne gasventil. 
Denne fremgangsmåde kan for eks. benyttes ved udskiftning af trådrulle.

3.9. GASTESTKNAP  S13

Med gastestknappen kan du åbne gasventilen uden at starte trådmotoren eller strømkilden. Denne 
fremgangsmåde kan for eks. benyttes ved flowregulering.

3.10. VALG (S12) AF KØLEMÅDE FOR MIG-PISTOL 

Indstillingen af S12 afhænger af, hvilken kølemåde for MIG-pistolen, der skal bruges.

  Luftkøling

Denne metode benyttes, når man disponerer over en luftkølet MIG-pistol. Du kan svejse uden at 
have tilsluttet en PROCOOL køleenhed. (Se også beskrivelse af indikeringslampe H11).

Vandkøling

Denne indstilling benyttes, når man arbejder med en vandkølet MIG-pistol. Svejsning er ikke mulig, 
uden at man har tilsluttet en PROCOOL køleenhed. Fejlkode Err 4. (Se også beskrivelse af indike-
ringslampe H11).
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R61

R63R20

R10
R61

4. FJERNREGULERINGSFUNKTIONER VED 
 PROMIG 200 OG 300 TRÅDBOKSE

 R63 ................................................R61
MIG Indstilling af trådhastighed: ............Indstilling af spænding:
 I  1...18 m/min ................................10 V...maks. spænding for strømforsyningskilden (35...46 V)
 II 1...25 m/min
MMA Indstilling af strømstyrke:
 10 A...maks. strømstyrke for 
 strømforsyningskilden ....................Ingen drift

 R61
MIG Indstilling af trådhastighed:
 I  1...18 m/min
 II 1...25 m/min 
MMA Indstilling af strømstyrke:
 10 A...maks. strømstyrke for strømforsyningskilden

5. SERVICE, DRIFTSFORSTYRRELSER
Når man planlægger vedligeholdelse af PROMIG-enheden, må man tage hensyn til, hvor meget 
den bruges, og under hvilke forhold den bruges. Man bør behandle maskinen med omtanke og 
sørge for god vedligeholdelse for at opnå optimal funktion og levetid.
Følgende former for vedligeholdelse bør udføres mindst hver sjette måned:
Kontrollér:
- Slitage på sporene i trådrullerne. Unødigt slid på sporene vil forårsage  
 problemer med trådfødningen.
- Slitage på trådlinerne. Nedslidte hjul og trådliner/styrerør bør kasseres.
- Trådliner i svejsebrænderen skal placeres så nær trådrullerne som  
 muligt, men der må ikke være direkte fysisk kontakt. Tråden skal løbe  
 langs en lige linie fra enden af røret til sporet på hjulet.
- Bremsejustering af trådrulle
- Elektriske forbindelser 
* Oxiderede tilslutninger skal rengøres 
* Løse forbindelser skal efterspændes
Rens udrustningen for støv og skidt.

 Sørg altid for at beskytte øjnene, når du bruger trykluft.
Hvis der opstår problemer, tag kontakt med KEMPPI eller med din lokale KEMPPI-forhandler.

to gange 
om året
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6. BESTILLINGSNUMRE
Promig 200  6231520
Promig 300  6231530
Kemppi Pro Evolution 3200  6131320
Kemppi Pro Evolution 4200  6131420
Kemppi Pro Evolution 5200  6131520
P20L  6185264L
P40  6185264
Fjernbetjeningsenhed R10 6185409
Fjernbetjeningsenhed R20 6185419
Beskyttelsesgasslange 1,5 m 4269030
Forlængerkabel til fjernbetjeningsenhed 10 m 6185481
Jordkabel 5 m – 50 mm2 6184511
Jordkabel 5 m – 70 mm2 6184711
MMA-svejsekabel 5 m – 50 mm2 6184501
MMA-svejsekabel 25 m – 70 mm2 6184701
Varmemodstand (Promig 200)  4299240
W1 = 1+9
W1 / 20 m – 70 mm2  6260327
PROCOOL 10  6262012
PROCOOL 30  6262016
P30W  6185262
W3 = 1+9+5+5
W3 / 20 m – 70 mm2  6260337
PROSYNC 50   6231530
MIG-mellemkabel, væskekølet 15 m 6260211
MIG-mellemkabel, væskekølet 25 m 6260213
MIG-mellemkabel, væskekølet 15 m 6260225
MIG-mellemkabel, væskekølet 25 m 6260227
Jordkabel 70 mm2, 5 m 6184711 
Fjernbetjening RMT10 6185475
Pistolholder GH20 6256020
Nav for trådrulle, komplet  4289880

MIG-svejsepistoler
Luftkølede:
PMT 32 3 m 6253213
PMT 32 4,5 m 6253214
PMT 35 3 m 6253513
PMT 35 4,5 m 6253514
PMT 42 3 m 6254213
PMT 42 4,5 m 6254214
MMT 32 3 m 6253213MMT
MMT 32 4,5 m 6253214MMT
MMT 35 3 m 6253513MMT
MMT 35 4,5 m 6253514MMT
MMT 42 3 m 6254213MMT
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MMT 42 4,5 m 6254214MMT
Vandkølede:
PMT 30W 3 m 6253043
PMT 30W 4,5 m 6253044
PMT 42W 3 m 6254203
PMT 42W 4,5 m 6254204
PMT 52W 3 m 6255203
PMT 52W 4,5 m 6255204
MMT 30W 3 m 6253043MMT
MMT 30W 4,5 m 6253044MMT
MMT 42W 3 m 6254203MMT
MMT 42W 4,5 m 6254204MMT
MMT 52W 3 m 6255203MMT
MMT 52W 4,5 m 6255204MMT

7. TEKNISKE DATA
  Promig 200  Promig 300
Arbejdsspænding (sikkerhedsspænding) 50 VDC  50 VDC
Mærkeeffekt  100 W  100 W
Maks. belastning 
(nominelle værdier) 60 % ED 460 A 460 A 
 100 %  ED 355 A 355 A
Antal hjul  4 stk. 4 stk.
Hjuldiameter  32 mm 32 mm
Trådhastighed I 0...18 m/min 0...18 m/min
Trådhastighed II ¹)  0...25 m/min
Trådt  ø Fe, Ss 0,6...1,6 0,6...1,6  
 ø kernetråd 0,8...1,6 0,8...2,0
Trådspole Maks. vægt 5 kg 20 kg 
 Maks. størrelse ø 200 mm  ø 300 mm
Svejsebrænderstik  Euro  Euro
Driftstemperaturområde  -20...+40 °C -20...+40 °C
Opbevaringstemperaturområde  -40...+60 °C -40...+60 °C
Beskyttelsesgrad  IP 23 IP 23
Mål inklusive sikkerhedsramme 
                   Længde 500 mm 600 mm 
 Bredde 230 mm 225 mm 
 Højde 315 mm  415 mm
Vægt   13 kg  17 kg

Produkterne opfylder kravene til CE-mærkning.
¹) Ændring af trådhastighed foregår ved at bytte drivhjul og flytte kodestykke (jumper) på 
 styrekort A001.
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8. BORTSKAFFELSE AF MASKINEN
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald!
Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
dets gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles separat 
og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du skaffe dig 
oplysninger fra vores lokale repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers 
sundhed!

9. GARANTIBESTEMMELSER
Kemppi Oy yder garanti på de produkter, der er produceret og solgt af Kemppi. Garantien omfatter 
produktionsfejl og defekter i materialerne. Garantireparationer må kun udføres af et autoriseret 
Kemppi serviceværksted. Emballage, fragt og forsikringsomkostninger betales af kunden. Garantien 
er gældende fra købsdatoen. Mundtlige løfter, udover det anførte i garantibestemmelserne, er ikke 
bindende for garatigiveren.

Begrænsninger i garantien
De følgende forhold er ikke dækket af garantien: 
Defekter som følge af naturlig slitage, anvendelse og vedligeholdelse i strid med brugsanvisningens 
retningsliner, tilslutning til forkert forsyningsspænding samt fejl eller skader på nettet (inklusiv 
spændingsforsyninger der ikke opfylder udstyrets specifikationer), forkert gastryk, overbelastning, 
transport- eller opbevaringsskader, brand og skader forårsaget af naturfænomener som f.eks. 
lynnedslag eller oversvømmelse. 
Denne garanti dækker hverken direkte eller indirekte rejseomkostninger, daglige tillæg eller logi. 
OBS: Garantibestemmelserne dækker ikke brændere og reservedele til disse, trådruller eller linere. 
Direkte eller indirekte skader forårsaget af et defekt produkt er heller ikke dækket af garantien. 
Garantien ophører, hvis maskinen er påført ændringer uden godkendelse af producenten, eller hvis 
maskinen ved reparation er blevet påført ikke-godkendte reservedele. 
Ligeledes bortfalder garantien, hvis reparationer udføres af andre end autoriserede Kemppi 
værksteder.

Garantireparationer
Fejl og defekter, der falder ind under garantien, skal indberettes til Kemppi eller et autoriseret 
Kemppi serviceværksted inden for garantiperioden. Inden der kan påbegyndes nogen form for 
garantireparation, skal kunden dokumentere garantiens gyldighed i form af et garantibevis, en 
kvittering eller anden form for bevis for køb (f.eks. følgeseddel eller købsfaktura) samt endelig 
maskinens serienummer.
Dele, der ombyttes indenfor garantiperioden, forbliver Kemppi’s ejendom.
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Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD, MK443WH
ENGLAND
Tel 0845 6444201
Fax 0845 6444202
e-mail: sales.uk@kemppi.com

KEMPPI FRANCE S.A.
S.A. au capital de 5 000 000 F.
65 Avenue de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
FRANCE
Tel (01) 30 90 04 40
Telefax (01) 30 90 04 45
e-mail: sales.fr@kemppi.com

KEMPPI  GmbH
Otto – Hahn – Straße 14
D – 35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel (06033) 88 020
Telefax (06033) 72 528
e-mail:sales.de@kemppi.com

KEMPPI SP.  z o.o.
Ul. Piłsudskiego 2
05-091 ZA̧BKI
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@kemppi.com.au
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