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1. JOHDANTO

Lue varoitus huolellisesti ja noudata ohjeita. Perehdy myös tässä käyttöohjeessa oleviin turvalli-
suusohjeisiin ja noudata niitä.

1.2. TUOTTEEN ESITTELY

Promig 200 je Promig 300 ovat telakkateollisuuden ja raskaan konepajateollisuuden tarpeisiin 
suunniteltuja kannettavia langansyöttölaitteita. Promig langansyöttäjien virtalähteinä käytetään 
PRO-monitoimivirtalähteitä.
Langansyöttäjien käyttöominaisuuksien ja mekaanisen kestävyyden ansiosta Promig 200 ja 300 
laitteet soveltuvat hyvin täytelankahitsaukseen pitkillä välikaapeleilla. Langansyöttäjän toimin-
toja ohjataan ja säädetään mikroprosessorin avulla. Langansyöttömoottorin takogeneraattori 
mahdollistaa tarkan ja tasaisen langansyöttönopeuden säädön.
Promig 200 ja 300 perustuvat samoihin teknisiin perusratkaisuihin, erona on lähinnä käytettävän 
lisäainelankakelan koko. Promig 200 on suunniteltu halkaisijaltaan maks. 200 mm (5 kg) 
lisäainelankakelalle ja Promig 300 halkaisijaltaan maks. 300 mm (20 kg) kelalle.
Tämä käyttöohje käsittelee Promig 200 ja Promig 300 -langansyöttölaitteita, MIG-laitteiston 
kokoonpanoa, käyttöönottoa ja käyttötoimintoja

.Laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) on suunniteltu teollisuusympäristö-
käyttöön. A-luokan laitetta ei ole tarkoitettu asuinympäristöön jossa sähköteho syötetään 
yleisestä pienjännitteisestä sähköverkosta.

1.2.1. Keskeiset käyttötoiminnot

Pääkytkin 
Hitsausjännitteen (MIG/MAG), -virran (puikkohitsaus) säätö 
Langansyöttönopeuden säätö 
Hitsausmenetelmän valinta MIG/MAG / puikkohitsaus 
Suojakaasun virtauksen säädin/mittari 
Suojakaasun valvonta

1.1. LUKIJALLE
Onnittelemme Teitä valintanne johdosta. Huolella asennettuina ja käytettyinä Kemppi-tuotteet 
ovat luotettavia ja kestäviä laitteita, jotka lisäävät valmistuksenne tuottavuutta vähäisin 
huoltokustannuksin.
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on antaa yleiskuva Promig 200 ja 300 -langansyöttölaitteista 
ja niiden turvallisesta käytöstä. Ohjeen loppuosassa on tietoa myös laitteen huollosta sekä tekni-
set tiedot. Lukekaa käyttöohje ennen kuin otatte laitteen käyttöön tai huollatte sitä ensimmäistä 
kertaa. Lisätietoja Kemppi-tuotteista ja niiden käytöstä saatte Kempiltä tai Kemppi-jälleenmyy-
jältä.
Kemppi pidättää itselleen oikeuden muuttaa ohjeessa esitettyjä teknisiä tietoja.
Käyttöohjeessa tämä merkki varoittaa hengenvaarasta tai vaarasta terveydelle:
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S11 S13 S12
H11 Vikamerkkivalo 
H12 Suojakaasuvahdin varoitusvalo  
H13 Pääkytkimen merkkivalo 
X11 Ohjauskaapeliliitäntä Kaukosäädin 
X12 Hitsauspistoolin liitäntä Euro 
X13 Ohjauskaapeliliitäntä PRO-virtalähteet 
X14 Ohjauskaapeliliitin välisyöttölaitteelle / moottori- 
 pistoolille, lisävaruste 
 (PROSYNC 50 / Promig 300) 
X15 Hitsausvirtaliitäntä  PRO-virtalähde 
X16 Puikkohitsausliitäntä 
a Suojakaasuliitäntä (Pikaliitin) 
b Jäähdytysnesteliitäntä (Promig 300)  
c Jäähdytysnesteliitännät pistoolille (Promig 300) 
R11 Langansyöttönopeuden (MIG) / hitsausvirran (puikkohitsaus) säätö 
R12 Hitsausjännitteen (MIG) säätö 
S11 Langanajokytkin 
S12 Ilma-/nestejäähdytyksen valintakytkin 
S13 Kaasun kokeilukytkin 
S14 Pääkytkin 
S15 Hitsausmenetelmän valintakytkin 
S16 Säätötavan valintakytkin (lähi-/kaukosäätö) 
11 Suojakaasuvirtauksen säädin

1.2.2. Käyttösäätimet ja liittimet
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1.2.3. Lisälaitteet ja kaapelit

PRO Virtalähde 
Promig 200, 300 Langansyöttölaite 
R 20 Kaukosäädin 
1 Ohjauskaapeli 
8 Suojakaasuletku 
 Pikaliitin - 0 
9 Hitsausvirtakaapeli 
16d Kaukosäätöjatkokaapeli 
20 Paluuvirtakaapeli 
21 Puikkohitsauskaapeli 
22a MIG-pistooli ilmajäähdytteinen 

PRO Virtalähde 
PROCOOL 10/30 Nestejäähdytyslaite 
Promig 300 Langansyöttölaite 
R 20 Kaukosäädin 
1 Ohjauskaapeli 
5 Jäähdytysnesteletku 
 R3/8 - Pikaliitin    
8 Suojakaasuletku 
 Pikaliitin - 0   
9 Hitsausvirtakaapeli 
16d Kaukosäätöjatkokaapeli   
20 Paluuvirtakaapeli  
21 Puikkohitsauskaapeli  
22b MIG-pistooli nestejäähdytteinen
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1.2.4. Promig 300, Promig 100 välisyöttölaitteisto

PRO Virtalähde 
PROCOOL 10/30 Nestejäähdytyslaite 
Promig 300 Langansyöttölaite 
PROSYNC 50 Synkronointiyksikkö 
Promig 100 Välisyöttölaite 
R 20 Kaukosäädin 
1 Ohjauskaapeli     
5 Jäähdytysnesteletku R3/8 - Pikaliitin    
8 Suojakaasuletku  Pikaliitin - 0   
9 Hitsausvirtakaapeli 
12a (Promig 100)  MIG-välikaapeli  ilmajäähdytteinen 
12b (Promig 100) MIG-välikaapeli  nestejäähdytteinen

16d Kaukosäätöjatkokaapeli   
20 Paluuvirtakaapeli  
21 Puikkohitsauskaapeli  
22a MIG-pistooli ilmajäähdytteinen   
22b MIG-pistooli nestejäähdytteinen   
22c Moottoripistooli ilmajäähdytteinen 
22d Moottoripistooli nestejäähdytteinen
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1.2.5. Langansyöttömekanismin osat

* kuuluu toimitusvarustukseen
* * kuuluu toimitusvarustukseen asennettuna
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1.3. KÄYTTÖTURVALLISUUS

Perehdy alla oleviin turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

Valokaari ja hitsausroiskeet

Valokaari ja heijastuva valokaaren säteily vahingoittavat suojaamattomia silmiä. Suojaa silmäsi 
ja ympäristösi asianmukaisesti, ennen kuin aloitat hitsauksen. Valokaari ja hitsausroiskeet poltta-
vat suojaamattoman ihon. Käytä hitsatessa suojakäsineitä ja -vaatetusta.

Palo- ja räjähdysvaara

Ota huomioon paloturvallisuusmääräykset. Poista tulenarka materiaali hitsauspaikan läheisyy-
destä. Varaa hitsauspaikalle riittävä sammutuskalusto. Ota huomioon erityistyökohteista aiheu-
tuvat vaarat, kuten palo- ja räjähdysvaara säiliömäisten kappaleiden hitsauksessa. Huom! 
Kipinöiden aiheuttama palo voi syttyä jopa tuntien kuluttua!

Verkkojännite

Älä vie hitsauskonetta työkappaleen (esim. säiliön tai auton) sisään. Älä laske hitsauskonetta 
märälle alustalle. Vaihda vialliset kaapelit välittömästi, ne ovat  hengenvaarallisia ja voivat 
aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei liitäntäkaapeli joudu puristuksiin eikä kosketuksiin terävien 
särmien tai kuuman työkappaleen kanssa.

Hitsausvirtapiiri

Eristä itsesi käyttämällä kuivia ja ehjiä suojavaatteita. Älä työskentele märällä alustalla. Älä 
käytä vioittuneita hitsauskaapeleita. Älä laske MIG-pistoolia tai hitsauskaapeleita virtalähteen 
tai muun sähkölaitteen päälle.

Hitsaushuurut

Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Erityisiä varotoimia on noudatettava hitsattaessa lyijyä, kad-
miumia, sinkkiä, elohopeaa tai berylliumia sisältäviä metalleja.
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Promig 300

JUMPER
BLOCK

2. KÄYTTÖÖNOTTO

2.1. MIG-LAITTEISTON KOONTA

Kokoa laitteisto alla luetellussa järjestyksessä ja noudata pakkauksissa olevia asennus- ja käyttö-
ohjeita.

2.1.1. Virtalähteen käyttöönotto

Lue PRO-virtalähteen käyttöohjeesta 1913130N kohta: ”KÄYTTÖÖNOTTO” ja toimi sen 
mukaisesti.

2.1.2. PRO-virtalähteen asennus kuljetuskärryyn

P40 6185264, ilmajäähdytteinen MIG-laitteisto 
P40L 6185264L
P30W 6185262, nestejäähdytteinen MIG-laitteisto

2.1.3. Kaapelien kytkeminen

Kytke kaapelit sivuilla 5-6 olevien kuvien mukaisesti.
Ilmajäähdytteinen laitteisto sivulla 5.
Nestejäähdytteinen laitteisto sivulla 5.
Promig 300 välisyöttölaitteistot sivulla 6.
Voit muuttaa lisäainelangan polariteettia vaihtamalla Promig-hitsausvirtakaapelin ja paluuvirta-
kaapelin keskenään PRO-virtalähteestä.

2.1.4. Maksimi langansyöttönopeus (Promig 300)

Toimitustilassa maksimi langansyöttönopeus on 18 m/min, joka on riittävä useimpiin hitsauk-
siin. Lisäksi Promig 300:n maks. langansyöttönopeuden voi kasvattaa 25 m/min:ssa vaihtamalla 
moottorin akselilla oleva vetoratas suuremmaksi. Iso vetoratas D40 toimitetaan vain Promig 300 
-syöttölaitteen mukana. (Iso vetoratas ei mahdu Promig 200:aan.)
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Nopeus muutetaan tarvittaessa seuraavasti:
– Avaa sivulevy ja siirrä ohjauskortin A001 JUMPER BLOCK:in 10. koodauspala kohtaan 
 25 m/min.
– Avaa kiristysvipu (20). Poista alemmat syöttöpyörät (21). Irroita ruuvi (23) ja sen aluslevy. 
 Poista D28-vetoratas (24) moottorin akselilta.
– Löysää ruuveja (25) (3 kpl) 1 kierros. Asenna moottorin akselille D40-vetoratas. Kierrä ruuvi 
 (23) aluslevyineen takaisin.
– Laita syöttöpyörät (21) takaisin akseleilleen, älä kuitenkaan kiinnitä vielä syöttöpyörien 
 kiinnitysruuveja (22).
– Nosta moottoria niin, että hammasvälys vetorattaan ja molempien alempien syöttöpyörien 
 välissä on n. 0,2 mm.
– Kiristä ruuvit (25). Tarkista hammasvälykset, tarvittaessa korjaa moottorin asentoa. Kierrä 
 kiinni syöttöpyörien kiinnitysruuvit (22).
Huom! Liian pieni välys vetorattaan ja syöttöpyörien välissä lisäkuormittaa moottoria. 
Liian suuri välys taas voi aiheuttaa syöttöpyörien ja vetorattaan hampaiden nopean kulumisen.

2.1.5. Promig 200, 300:n asennus puomiin

 Langansyöttölaite on asennettava puomiin siten, että sen runko on galvaanisesti 
 erotettu sekä ripustimesta että puomista.
Puomiripustusta varten Promig 300:n toimituksen mukana on laitteen takaseinään asennettava 
muovikahva sekä metallinen ripustuskoukku.

2.2. MIG-LAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO

2.2.1. Lankahalkaisijan mukainen varustus

Promig-langansyöttöpyöriä on saatavana sileäuraisina, pyällysuraisina ja U-uraisina eri 
käyttötarkoituksiin.
Sileäuraiset syöttöpyörät: Yleissyöttöpyörä kaikkien lankojen hitsaukseen
Pyälletyt syöttöpyörät: Täytelankojen ja teräslankojen erikoissyöttöpyörä
U-uraiset syöttöpyörät: Alumiinilankojen erikoissyöttöpyörä
Promig-langansyöttöpyörissä on kaksi uraa eri lisäainelankahalkaisijoita varten. Oikean lankau-
ran valinta tehdään siirtämällä uran valintalevyä (28) syöttöpyörän puolelta toiselle.

väri ................................lisäainelanka  ø  mm  (tuumaa)                                     
valkoinen ...................... 0,6 ja 0,8   (0,030) 
punainen ....................... 0,9/1,0 ja 1,2   (0,035, 0,045 ja 0,052) 
keltainen ....................... 1,4, 1,6 ja 2,0   (1/16 ja 5/64) 
musta ............................ 2,4   (3/32) 

väri ................................lisäainelanka  ø  mm  (tuumaa)                                      
oranssi .......................... 0,6-1,6   (0,024-1/16) 
sininen .......................... yli 1,6   (yli 1/16)
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28        28

Syöttöpyörät ja ohjausputket on värikoodattu tunnistamisen helpottamiseksi (katso taulukko 
sivulla 7).
Promig 200 ja 300 on toimitettaessa varustettu punaisilla sileäuraisilla syöttöpyörillä ja orans-
seilla ohjausputkilla 0,9-1,2 mm (0,030”, 0,045” ja 0,052”) lisäainelankojen hitsausta varten.

2.2.2. MIG-hitsauspistoolin asennus

Häiriöttömän hitsauksen varmistamiseksi tarkista käyttämäsi pistoolin käyttöohjeesta, että pis-
toolin langanjohdin ja virtasuutin ovat valmistajan suosituksen mukaiset käyttämäsi hitsauslan-
gan halkaisijalle ja tyypille. Liian ahdas langanjohdin saattaa aiheuttaa syöttölaitteelle normaalia 
suuremman rasituksen ja langansyöttöhäiriöitä.
Kierrä pistoolin pikaliitin tiukalle, ettei liitospinnassa synny jännitehäviötä. Löysä liitos kuu-
mentaa pistoolia ja syöttölaitetta.
Käyttäessäsi nestejäähdytteistä pistoolia asenna jäähdytysnesteletkut sivulla 5 ja 6 olevien 
kuvien mukaisesti.
Promig 200 ja 300 -laitteiden vikamerkkivalolla H11 on toiminnat nestejäähdytteisen MIG-pis-
toolin ylikuumenemisen ja langansyöttömoottorin ylikuormituksen varalta. Merkkivalon 
toimiessa sen ns. lyhyet välähdykset ilmaisevat, mistä vikakoodista on kysymys (ks. myös 
vikamerkkivalon toiminta sivu 16):
8 lyhyttä välähdystä Err 8: Nestejäähdytteinen MIG-pistooli on lämmennyt liikaa.
9 lyhyttä välähdystä Err 9: Langansyöttömoottorin ylikuormitus, joka voi johtua 
  tukkeutuneesta pistoolin langanjohtimesta.
Virhekoodeista Err 8 ja Err 9 seuraava H11-valon vilkutus loppuu seuraavan startin yhteydessä, 
jos virhekoodin aiheuttaja on poistunut eli jos pistooli on jäähtynyt tai moottori ei enää ylikuor-
mitu.

2.2.3. Lankakelan asennus ja lukitus

– Vapauta lankakelan navan lukituskynnet kääntämällä lukitsinnuppia neljänneskierros
– Asenna kela paikoilleen.
Huomioi kelan pyörimissuunta!
– Lukitse kela lukitsinnupilla, navan lukituskynnet jäävät ulkoasentoon lukiten kelan.

LUKITTU AUKI
 Tarkista ettei lisäainekelassa ole ulkonevia esim. langansyöttölaitteen runkoon 
 tai oveen hankaavia osia. Laahaavat osat saattavat tehdä langansyöttölaitteen 
 rungon jännitteelliseksi.

2.2.4. Langan automaattipujotus pistooliin

Promigin automaattinen langanpujotus nopeuttaa lankakelan vaihtoa. Kelaa vaihdettaessa 
syöttöpyörien puristusta ei tarvitse vapauttaa ja lisäainelanka ohjautuu automaattisesti oikeaan 
lankalinjaan.
– Tarkista, että syöttöpyörän ura vastaa käyttämääsi hitsauslangan halkaisijaa. 

Syöttöpyörän ura valitaan uranvalintalevyä (28) siirtämällä.
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41

– Vapauta langan pää kelalta ja katkaise mutkallinen osuus pois.
Varo ettei lanka purkaudu kelan sivulle!
 Tarkista, että langan pää on suora 20 cm:n pituudelta ja kärki tylppä (viilaa 
 tarvittaessa). Terävä kärki saattaa vahingoittaa hitsauspistoolin langanohjaus- 
 putkea ja virtasuutinta.
– Vedä lankaan vähän löysää lankakelalta. Työnnä lanka takaohjaimen läpi syöttöpyörille. 
Älä vapauta syöttöpyörien puristusta!
– Paina langanajokytkintä S11 tai pistoolin kytkintä ja työnnä vähän langasta, kunnes lanka 
 kulkee syöttöpyörien urassa pistooliin.
Tarkista, että lanka on molempien syöttöpyörien urissa!
– Paina edelleen langanajo- tai pistoolin kytkintä kunnes lanka tulee virtasuuttimen läpi.
Automaattipujotus voi joskus epäonnistua ohuilla langoilla (Fe, Fc, Ss: 0,6 ja 0,8 mm (0,030”) 
(Al: 0,8 ja 1,0 mm (0,030” ja 0,035”). Tällöin voit joutua avaamaan syöttöpyörät ja pujottamaan 
langan käsin syöttöpyörien läpi.

Säädä jarruvoima niin suureksi, ettei lanka pääse löystymään niin paljon, että se purkautuisi 
kelalta, kun syöttöpyörät pysähtyvät. Jarruvoiman tarve kasvaa langansyöttönopeuden kasva-
essa.
Koska jarru kuormittaa osaltaan moottoria ei sitä ole syytä pitää tarpeettoman kireällä.

2.2.7. Jälkivirta-aika

Laitteen elektroniikka säätää hitsauksen lopetuksen automaattisesti siten, että langan pää ei 
sula virtasuuttimeen tai työkappaleeseen kiinni. Automatiikka toimii langansyöttönopeudesta 
riippumatta. Lopetusautomatiikka estää myös seuraavaa aloitusta haittaavan ns. ”pallon” muo-
dostumisen langan päähän.

2.2.6. Lankakelan jarrun kireyden säätö

Jarruvoima säädetään lankakelanavan lukitsimen reiän läpi ruuvitaltalla säätöruuvia (41) kier-
täen.

2.2.5. Puristuspaineen säätö

Säädä langansyöttöpyörästön puristus säätöruuvilla (20) sellaiseksi, että lanka työntyy tasaisesti 
langanohjausputkeen ja sallii syöttöpyörien luistamatta pienen jarrutuksen virtasuuttimesta tul-
lessaan.
 Liian suuri puristuspaine aiheuttaa lisäainelangan vaurioitumista ja siten langan 
 pinnoitteen irtoamista, sekä lisää syöttöpyörien kulumista ja kitkaa.
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2.2.8. Paluuvirtakaapeli

Kiinnitä paluuvirtakaapelin maadoituspuristin huolellisesti, (mieluiten suoraan) hitsattavaan 
kappaleeseen. Puristimen kosketuspinta-ala tulisi aina saada mahdollisimman suureksi.
Puhdista kiinnityskohta maalista ja ruosteesta!
Käytä MIG-laitteistossasi 70 mm2 kaapelia. Ohuempi poikkipinta saattaa aiheuttaa liittimien ja 
eristeiden ylikuumenemisen.
Varmista, että käytössäsi oleva hitsauspistooli on mitoitettu tarvitsemallesi maksimi hitsausvir-
ralle ja kuormitettavuudelle!
Älä koskaan käytä viottunutta pistoolia!

2.2.9. Suojakaasu

Käsittele kaasupulloa varovasti. Pullon tai pulloventtiilin vioiuttuminen saattaa 
aiheuttaa turvallisuusriskin!

Ruostumattoman teräksen hitsauksessa käytetään yleensä seoskaasuja. Tarkista, että kaasunvir-
taussäädin on kaasutyypille sopiva. Kaasun virtausnopeus säädetään työssä käytettävän hitsaus-
virran voimakkuuden mukaan. Sopiva virtaus on yleensä 8 – 10 l/min. Jos virtaus on riittämätön 
tai liian suuri, hitsaussaumasta tulee huokoinen. Kemppi-jälleenmyyjäsi neuvoo kaasun ja 
varusteiden valinnassa.

Kaasunvirtasäätimen osat

A Pulloventtiili
B Paineensäätöruuvi
C Liitosmutteri
D Letkukara
E Vaippamutteri
F Pullopainemittari
G Letkupainemittari

2.2.10. Kaasupullon asennus

 Kiinnitä kaasupullo aina tukevasti pystyasentoon sitä varten tehtyyn 
 seinätelineeseen tai pullokärryyn. Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen.
Nämä yleisohjeet soveltuvat useimpien säätimien asentamiseen:
1. Poista mahdolliset roskat pulloventtiilistä (A) ennen asennusta avaamalla venttiili hetkeksi. 
 Huom! Väistä purkautuvaa paineilmaa.
2. Kierrä paineensäätöruuvia (B), kunnes se pyörii vapaasti. 
3. Jos säätimessä on neulaventtiili,  sulje se.
4. Liitä säädin pulloventtiiliin ja kiristä liitosmutteri (C) kiintoavaimella.
5. Asenna säätimen letkukara (D) vaippamuttereineen (E) kaasuletkun sisälle. Varmista liitos 
 letkukiristimellä.
6. Liitä letku säätimeen ja koneeseen. Kiristä vaippamutteri.
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2.2.11. PRO-virtalähteen pääkytkin  I/O

Kun käännät PRO-virtalähteen pääkytkimen asentoon I syttyy sen vieressä oleva merkkivalo 
ja laitteistosi on hitsausvalmis. Laitteisto palautuu sille hitsausmenetelmälle millä viimeksi 
hitsattiin ennen pääkytkimen kääntämistä nollaan.
Käynnistä ja sammuta kone aina pääkytkimestä, älä käytä verkkopistoketta kytkimenä.

2.2.12. Jäähdytyslaitteen toiminta (PROCOOL 10, PROCOOL 30)

Jäähdytyslaite on käyntiohjattu siten, että pumppu käynnistyy, kun hitsaus aloitetaan. Hitsauksen 
loputtua pumppu pyörii n. 5 minuuttia jäähdyttäen nesteen ympäristön lämpötilaan. Toiminnan 
tarkoituksena on pidentää pumpun huoltoväliä.
Lue PROCOOL 10/30:n käyttöohjeesta nesteenkiertojärjestelmän vikatilanteet ja suojautuminen 
pistoolin- yms. vaurioita vastaan.

7. Avaa pulloventtiili hitaasti. Painemittari (F) osoittaa pullopaineen.  
 Huom! Älä koskaan käytä pulloa aivan tyhjäksi. Toimita pullo täytettäväksi, kun pullopaine 
 on vähintään 2 bar.
8. Jos säätimessä on neulaventtiili,  avaa se.
9. Kierrä säätöruuvia kiinni, kunnes letkupainemittari (G) osoittaa haluttua virtausmäärää tai 
 painetta. Virtausmäärää säädettäessä koneen on oltava toiminnassa ja samanaikaisesti on 
 painettava pistoolin kytkintä.
Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen. Jos kone jää pitemmäksi aikaa seisomaan, on 
hyvä kiertää myös paineensäätöruuvi auki.
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3. KÄYTTÖTOIMINNOT

3.1. PÄÄKYTKIN  S14
I - asento 
Laite hitsausvalmis ja sen merkkinä on vihreä merkkivalo H13.
O - asento  
MIG/MAG-hitsaus: Toiminnot estetty, virtalähde ja langansyöttömoottori eivät 
käynnisty eikä kaasun magneettiventtiili avaudu vaikka pistoolin start-kytkintä 
painetaan. Kelanvaihdon yhteydessä tarvittava langanajokytkin S11 toimii.

3.2. HITSAUSMENETELMÄN VALINTAKYTKIN S15
Puikko   
Puikkohitsaus portaattomalla hitsausvirran säädöllä
MIG 2T (normaali toiminto) 
MIG/MAG-hitsaus kaksitoimisella hitsauspistoolin käynnistyskytkimen 
toiminnalla 
1. kytkin kiinni: hitsaus alkaa  
2. kytkin auki: hitsaus loppuu

MIG 4T (pitokytkin) 
MIG/MAG-hitsaus nelitoimisella hitsauspistoolin käynnistyskytkimen toiminnalla 
1. kytkin kiinni: suojakaasun virtaus alkaa 
2. kytkin auki: hitsaus alkaa 
3. kytkin kiinni: hitsaus loppuu 
4. kytkin auki: suojakaasun virtaus loppuu

3.3. SÄÄTÖTAVAN VALINTAKYTKIN  S16
Lähisäätö: 
Käytetään paneelin säätöpotentiometrejä R11 ja R12
Kaukosäätö: 
Säädöt suoritetaan langansyöttölaitteen kaukosäätöliittimeen X11 liitetystä kauko-
säätimestä. Ks. R20 ja R10 kaukosäätimien toiminnot sivu 18.
Huom! Jos kaukosäädintä ei ole kytketty Promig-laitteeseen ja on valittu kauko-
säätö, säädöt toimivat lähisäätöpotentiometreistä kuten lähisäätö-asennossa.
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3.4. LÄHISÄÄDÖT
 - potentiometri  R11 
MIG/MAG: Langansyöttönopeuden lähisäätö 0...18 m/min tai 0...25 m/min 
(Promig 300)  
Puikkohitsaus: Hitsausvirran säätö, 10 A ... virtalähteen maksimivirta
 - potentiometri  R12 
MIG/MAG: PRO-virtalähteen jännitteen lähisäätö, 10 V ... virtalähteen 
max. MIG-jännite 
Puikkohitsaus: Ei toimintaa

3.5. SUOJAKAASUN VIRTAUKSEN SÄÄTÖ

Suojakaasun virtausta voidaan säätää virtaussäätimellä 5-25 l/min. Näyttö on kalibroitu Ar CO2 
seoskaasulle (75 % Ar, 25 % CO2). Muilla kaasuilla mittarin virhe pysyy ±10 %:n rajoissa 
todelliseen virtaamaan verrattuna.
 Kaasunvirtaussäädin näyttää ±10 %:n rajoissa oikein vain, jos langansyöttäjän 
 kallistuskulma on pienempi kuin 15° pystysuoraan nähden.
Säädä mittari aina laitteen ollessa pystysuorassa.

 Kaasunvirtaus luetaan uimurin keskeltä.

3.6. SUOJAKAASUN PUUTTUMISEN MERKKIVALO  H12
Laite on varustettu suojakaasuvahdilla, joka suojakaasun puuttuessa estää hitsauk-
sen aloituksen ja keskeyttää hitsauksen, jos suojakaasun tulo estyy hitsauksen 
aikana.
punainen merkkivalo palaa: 
hitsaus estetty, kunnes suojakaasun paine on riittävä
punainen merkkivalo ei pala: 
hitsaus sallittu

3.7. VIKAMERKKIVALO  H11
Promig 200 ja 300 laitteissa tutkitaan jokaisen startin yhteydessä, onko laitteistossa 
vikatiloja, jos vikatiloja havaitaan ko. vikatila osoitetaan vikamerkkivalon H11 vil-
kutuksella. Vikatilassa laite ilmoittaa ns. lyhyillä välähdyksillä, mistä vikakoodista 
on kysymys. Esim. yksi lyhyt välähdys tarkoittaa vikakoodia Err 1 ja kaksi lyhyttä 
välähdystä tarkoittaa vikakoodia Err 2 jne.
Esim.  Err4         

Vikakoodeja ovat mm:

1 lyhyt välähdys, Err 1: Promigistä on siirrytty puikkohitsaukselle, vaikka virtalähteen 
 paneelista on jo valittu puikkohitsaus.
2 lyhyttä välähdystä, Err 2:  Pistoolin start-kytkintä painetaan, kun tiedonsiirto Promigin ja 
 PROn välillä katkennut (ohjauskaapeli-, liitosvika) tai pistooli- 
 kytkintä painetaan, kun virtalähteen ohjauspaneelista on valittu 
 puikkohitsaus.
4 lyhyttä välähdystä, Err 4:  Pistoolin start-kytkintä painetaan, kun pistoolin jäähdytystavan 
 valintakytkin S12 on neste-asennossa ja PROCOOL-jäähdytys- 
 laite on unohdettu laittaa päälle tai unohdettu kytkeä laitteistoon.
5 lyhyttä välähdystä, Err 5: PROCOOL-jäähdytyslaite on keskeyttänyt hitsauksen. Syynä voi 
 olla syöttöjännitteen katkeaminen PROCOOLista, nesteenkierron 
 paine ei nouse tai jäähdytysnesteen lämpötila on noussut liikaa.
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6 lyhyttä välähdystä, Err 6: Langansyöttölaite on katkaissut hitsauksen Promigin ilma- 
 nestejäähdytteisen pistoolin valintakytkimen S12 
 neste-asennossa, koska tietoliikenneyhteys jäähdytyslaitteeseen 
 on katkennut (välikaapeli- tai liitosvika).
7 lyhyttä välähdystä, Err 7: Promigin ilma-/nestejäähdytteisen pistoolin valintakytkin S12 
 on ilma-asennossa, PROCOOL on päällä ja pistoolin 
 start-kytkintä painetaan. Toiminnon tarkoituksena on estää 
 nestejäähdytteisen pistoolin tuhoutuminen, jos ilma-/neste- 
 jäähdytyksen valintakytkin S12 on väärässä asennossa.
8 lyhyttä välähdystä, Err 8: Nestejäähdytteinen MIG-pistooli on lämmennyt liikaa.
9 lyhyttä välähdystä, Err 9:  Langansyöttömoottorin ylikuormitus, joka voi johtua esim. 
 tukkeutuneesta pistoolin langanjohtimesta tai liian jyrkillä 
 mutkilla olevasta pistoolin kaapelista.
10 lyhyttä välähdystä, Err 10: PRO-virtalähteen lämpösuojan toimiminen on pysäyttänyt 
 hitsauksen.

Vikakoodit poistetaan seuraavasti:

Vikakoodi Err 1 poistuu, kun Promig-langansyöttölaitteisto asetetaan MIG-tilaan.
Vikakoodien Err 2-4 vilkutus loppuu automaattisesti 5 s:n kuluessa, jos liipaisinta ei paineta.
Vian aiheuttaja tulee poistaa ennen seuraavaa starttia.
Vikakoodien Err 5-10 vilkutus loppuu seuraavan startin yhteydessä, jos vikakoodin aiheuttaja 
on poistunut.

3.8. LANGANAJOKYTKIN  S11

Lankatilassa on kytkin, jolla lisäainelankaa voidaan syöttää ilman virtalähteen käynnistymistä ja 
kaasuventtiilin avautumista. Toimintoa käytetään esim. kelan vaihdon yhteydessä.

3.9. KAASUN KOKEILUKYTKIN  S13

Lankatilassa on kytkin, jolla kaasuventtiili voidaan avata ilman virtalähteen ja langansyöttö-
moottorin käynnistymistä. Toimintoa käytetään esim. kaasunvirtauksen säädön yhteydessä.

3.10. MIG-PISTOOLIN JÄÄHDYTYSTAVAN VALINTA  S12

Lankatilassa on kytkin, joka asetetaan käytössä olevan MIG-pistoolin jäähdytystavan mukaan.

 Ilmajäähdytys

Käytetään kun käytössä on ilmajäähdytteinen MIG-pistooli. Laitteisto sallii hitsauksen kun 
laitteistoon ei ole kytketty päälläolevaa PROCOOL jäähdytyslaitetta (ks. myös vikamerkkivalon 
H11 toiminnat).

 Nestejäähdytys

Käytetään, kun käytössä on nestejäähdytteinen MIG-pistooli. Laitteisto estää hitsauksen jos 
laitteistoon ei ole kytketty päälläolevaa PROCOOL jäähdytyslaitetta, Err 4. (ks. myös vikamerk-
kivalon H11 toiminnat).
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R61

R63R20

R10
R61

4. KAUKOSÄÄTIMIEN TOIMINNOT PROMIG 200 
 JA 300 LANGANSYÖTTÖLAITTEISSA

...................R63 .................................................. R61
MIG ............Langansyöttönopeuden säätö: ......... Jännitteen säätö: 
................... I  1...18 m/min .................................. 10 V...virtalähteen maks. jännite (35...46 V)
................... II 1...25 m/min
PUIKKO .....Virran säätö:
...................10 A...virtalähteen maks. virta .......... EI TOIMINTAA

...................R61
MIG ............Langansyöttönopeuden säätö:
................... I  1...18 m/min
................... II 1...25 m/min 
PUIKKO .....Virran säätö:
...................10 A...virtalähteen maks. virta

5. HUOLTO JA TOIMINTAHÄIRIÖT
PROMIGin huollossa tulee huomioida käyttöaste ja ympäristöolosuhteet. Asianmukainen käyttö 
ja ennakoiva huolto takaavat laitteelle mahdollisimman häiriöttömän käytön ilman ennalta 
arvaamattomia käyttökeskeytyksiä.
Vähintään puolivuosittain tulisi suorittaa seuraavat huoltotoimenpiteet:

kaksi 
kertaa 
vuodessa

Tarkasta:
– Syöttöpyörien urien kuluneisuus. Urien liiallinen suurentuminen 
 aiheuttaa langansyöttöhäiriöitä.
– Syöttölaitteen langanohjausputkien kuluneisuus. Pahoin kuluneet 
 syöttöpyörät ja langanohjausputket tulee poistaa käytöstä.
– Lankalinjan viivasuoruus. Monitoimiliittimen langanohjausputken tulee 
 asettua mahdollisimman lähelle syöttöpyörästöä, kuitenkaan koskematta 
 niihin, sekä lankalinjan ohjausputken reiästä syöttöpyörien uriin tulee olla suora.
– Lankakelanavan jarrun kireys.
– Sähköiset liitokset 
 * hapettuneet puhdistettava 
 * löystyneet kiristettävä
Puhdista laitteisto pölystä ja liasta.
 Käyttäessäsi paineilmapuhdistusta suojaa silmäsi asianmukaisella 
 silmäsuojaimella.
Toimintahäiriöiden sattuessa ota yhteys valtuutettuun KEMPPI-konehuoltoon.
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6. TILAUSNUMEROT
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
Kaukosäädin R10 6185409
Kaukosäädin R20 6185419
Suojakaasuletku 1,5 m 4269030
Kaukosäätöjatkokaapeli 10 m 6185481
Paluuvirtakaapeli 5 m – 50 mm2 6184511
Paluuvirtakaapeli 5 m – 70 mm2 6184711
Puikkohitsauskaapeli 5 m – 50 mm2 6184501
Puikkohitsauskaapeli 25 m – 70 mm2 6184701
Kelakotelolämmitin (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-välikaapeli ilmajäähdytteinen 15 m 6260211
MIG-välikaapeli ilmajäähdytteinen 25 m 6260213
MIG-välikaapeli nestejäähdytteinen 15 m 6260225
MIG-välikaapeli nestejäähdytteinen 25 m 6260227
Maadoituskaapeli 70 mm2, 5 m 6184711 
Kaukosäädin RMT10 6185475
Pistoolinpidike GH20 6256020
Lankakelan napa  4289880

Kaasujäähdytteiset MIG-pistoolit:
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
MMT 42 4,5 m 6254214MMT
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7. TEKNISET TIEDOT
  Promig 200  Promig 300
Käyttöjännite (suojajännite)  50 VDC  50 VDC
Liitäntäteho  100 W  100 W
Kuormitettavuus  
(nimellisarvot) 60 % ED 460 A 460 A
 100 %  ED 355 A 355 A
Toimintaperiaate  4-pyöräsyöttö 4-pyöräsyöttö
Syöttöpyörän halkaisija  32 mm 32 mm
Langansyöttönopeus I 0...18 m/min 0...18 m/min
Langansyöttönopeus II ¹)  0...25 m/min
Lisäainelangat  ø Fe, Ss 0,6...1,6 0,6...1,6  
 ø Täytelanka 0,8...1,6 0,8...2,0
Lankakela maks. paino 5 kg 20 kg 
 maks. koko ø 200 mm  ø 300 mm
Pistooliliitin   Euro  Euro
Toimintalämpötila-alue  -20...+40 °C -20...+40 °C
Varastointilämpötila-alue  -40...+60 °C -40...+60 °C
Kotelointiluokka  IP 23 IP 23
Äärimitat ilman kahvoja 
                   pituus 500 mm 600 mm 
 leveys 230 mm 225 mm 
 korkeus 315 mm  415 mm
Paino   13 kg  17 kg

Laitteet täyttävät CE-merkkivaatimukset.
¹) Nopeusalue muutetaan vaihtamalla hammasratas ja piirikortilla A001 olevan 
 koodauspalan paikkaa.

Vesijäähdytteiset MIG-pistoolit:
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
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8. TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitetta kotitalousjätteen mukana!
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja siihen liittyvien 
kansallisten lakien mukaisesti käytöstä poistettu sähkö- ja elektroniikkalaite on kerättävä 
erikseen ja palautettava hyväksyttyyn jätteen käsittelypaikkaan. Laitteen omistaja 
on velvoitettu toimittamaan käytöstä poistettu laite viranomaisen tai edustajamme 
osoittamaan alueelliseen keräyspisteeseen.
Noudattamalla tätä EU-direktiiviä edistät ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyvien 
asioiden hoitoa!

9. TAKUUEHDOT
Kemppi Oy myöntää valmistamilleen ja myymilleen koneille ja laitteille takuun valmistus- ja 
raaka-ainevirheiden osalta. Takuukorjauksen saa suorittaa vain valtuutettu Kemppi-huoltokorjaamo. 
Pakkauksen, rahdin ja vakuutuksen maksaa tilaaja.
Takuu astuu voimaan ostopäivänä. Takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido 
takuunantajaa.

Takuun rajoitukset
Takuun perusteella ei korvata vikoja, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttöohjeiden 
vastaisesta käytöstä, ylikuormituksesta, huolimattomuudesta, huolto-ohjeiden laiminlyönnistä, 
väärästä verkkojännitteestä tai kaasunpaineesta, sähköverkon häiriöistä tai vioista, kuljetus- tai 
varastointivaurioista, tulipalosta tai luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista. Takuu ei korvaa 
takuukorjaukseen liittyviä välillisiä tai välittömiä matkakustannuksia (päivärahat, yöpymiskulut, 
rahdit yms.)
Takuun piiriin eivät kuulu hitsauspolttimet ja niiden kulutusosat, eikä langansyöttölaitteissa syöt- 
töpyörät ja langanohjaimet.
Takuun perusteella ei korvata viallisen tuotteen aiheuttamia välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
Takuu raukeaa, jos laitteeseen tehdään muutoksia, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä tai 
korjauksissa käytetään muita kuin alkuperäisvaraosia.
Takuu raukeaa, jos korjauksia tekee joku muu kuin Kempin valtuuttama huoltokorjaamo.

Takuukorjaukseen ryhtyminen
Takuuvioista on ilmoitettava takuuajan kuluessa viipymättä Kempille tai Kempin valtuuttamalle 
huoltokorjaamolle. 
Ennen takuukorjaukseen ryhtymistä on asiakkaan esitettävä takuutodistus tai muuten kirjallisesti 
osoitettava takuun voimassaolo. Siitä tulee ilmetä ostopäivä ja korjattavan laitteen valmistusnumero. 
Takuun perusteella vaihdetut osat jäävät Kempin omaisuudeksi ja ne on palautettava Kempille 
niin pyydettäessä.
Takuukorjauksen jälkeen korjatun tai vaihdetun koneen tai laitteen takuu jatkuu alkuperäisen 
takuuajan loppuun.
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KEMPPI NORGE A/S
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NORGE
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e-mail: sales.no@kemppi.com

KEMPPI DANMARK A/S
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DANMARK
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e-mail:sales.dk@kemppi.com

KEMPPI BENELUX B.V.
Postbus 5603
NL – 4801 EA BREDA
NEDERLAND
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Telefax (076) 5716 345
e-mail: sales.nl@kemppi.com

KEMPPI (UK) Ltd
Martti Kemppi Building
Fraser Road
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ENGLAND
Tel 0845 6444201
Fax 0845 6444202
e-mail: sales.uk@kemppi.com
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65 Avenue de la Couronne des Prés
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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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