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1.  VOORWOORD
1.1.  INLEIDING

De specificaties en ontwerpen gepresenteerd in deze handleiding zijn onderworpen aan verande-
ring onder voorafgaande berichtgeving. 
In dit document, wordt voor levens- of letselgevaar, het volgende symbool gebruikt:

Gefeliciteerd met de aankoop van dit product. Op juiste wijze geïnstalleerde Kemppi producten 
bewijzen productieve machines te zijn die slechts met regelmatige tussenpozen onderhoud nodig 
hebben. Deze handleiding is opgezet om u een goed begrip van het equipement en veilige 
gebruik daarvan te geven. Deze bevat ook onderhoudsinformatie en technische specificaties. 
Lees deze handleiding van begin tot eind voor het voor de eerste keer installeren, gebruiken 
of onderhouden van het equipement. Voor verdere informatie over Kemppi producten neem 
alstublieft contact met ons op of met uw dichtstbijzijnde Kemppi distributeur. 

Lees de waarschuwingsteksten nauwkeurig en volg de instructies. Bestudeer alstublieft ook de 
instructies voor Veilig Gebruik en respecteer deze bij het installeren, gebruiken en onderhouden 
van de machine.

1.2. PRODUCT INLEIDING

De Promig 200 en de Promig 300 zijn mobiele draadaanvoerunits die speciaal zijn ontwor-
pen om te gebruiken op scheepswerven en in de zware machinebouw. Als stroombron voor de 
Promig draadaanvoerunits worden de multifunctionele PRO stroombronnen gebruikt. Door 
de functionele eigenschappen en de mechanische duurzaamheid zijn de Promig 200 en 300 
draadaanvoerunits zeer geschikt voor het lassen van gevulde draad met een lang kabelpakket. 
De draadaanvoerunits worden geregeld en gestuurd door een microprocessor. De tachogene-
rator van de draadaanvoermotor zorgt voor een nauwkeurige en gelijkmatige regeling van de 
draadaanvoersnelheid. Promig 200 en 300 zijn gebaseerd op dezelfde technische principes. De 
Promig 200 is geschikt voor spoelen van max. 200 mm (5 kg), en de Promig 300 is geschikt 
voor spoelen van max. 300 mm (20 kg). Deze gebruiksaanwijzingen gelden voor de Promig 
200 en voor de Promig 300. U vind hierin een beschrijving van de montage, de installatie en het 
gebruik van het MIG systeem.

De “electromagnetic compability (EMC)” is ontwikkeld voor industriele toepassingen. 
Apparatuur die is ontwikkeld volgens klasse A is niet bedoeld voor de 230 V lichtnet 
toepassing.

1.2.1. Belangrijkste functies 

Aan/uit-schakelaar 
Regeling van de lasspanning (MIG/MAG) en -stroom (MMA) 
Regeling van de draadaanvoersnelheid 
Kauze van de lasmethode MIG/MAG / MMA 
Reducerventiel voor beschermgas 
Sturing van beschermgas
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1.2.2. Bediening en aansluitingen    

H11 Signaallicht voor storingsituatie 
H12  Waarschuwingslicht voor beschermgas 
H13  Signaallicht voor hoofdschakelaar 
X11  Aansluiting voor stuurstroomkabel 
 Afstandsbediening 
X12  Aansluiting voor laspistool EURO 
X13  Aansluitning voor stuurstroomkabel 
 PRO-Stroombronnen 
X14  (PROSYNC 50 / Promig 300) 
 Stuurstroomkabelaansluiting voor draadaanvoer- 
 tussenstation / motor toorts, toebehoeren 
X15  Lasstroomaansluiting PRO-Stroombron 
X16  Aansluiting voor MMA-lassen  
a  Aansluiting voor beschermgas (Snelkoppeling) 
b  (Promig 300) Koelvloeistof-aansluiting 
c  (Promig 300) Aansluitingen voor koelvloeistof voor laspistool 
R11  Regeling voor draadaanvoer-snelheid (MIG) / lasstroom (MMA) 
R12  Regeling voor lasspanning (MIG) 
S11  Draaddoorvoerschakelaar 
S12  Keuzeschekelaar voor koelmethode: lucht-/vloeistof 
S13  Testschakelaar voor gasstroom  
S14  Hoofdschakelaar  
S15  Keuzeschakelaar voor lasmethode 
S16  Keuzeschakelaar voor bediening (paneel-/afstandsbediening) 
11 Regelaar voor hoeveelheid beschermgas
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1.2.3. Accessoires en kables

PRO  Stroombron 
Promig 200, 300  Draadaanvoerunit  
R 20  Afstandsbediening 
1  Stuurstroomkabel 
8  Gasslang 
 Snelkoppeling - 0 
9  Lasstroomkabel 
16d  Verlengkabel voor 
 afstandsbediening 
20  Werkstukkabel 
21  Kabel voor elektrodenlassen 
22a  MIG-pistool luchtgekoeld 

PRO  Stroombron 
PROCOOL 10/30  loeistofkoeunit 
Promig 300  Draadaanvoerunit  
R 20  Afstandsbediening 
1  Stuurstroomkabel 
5  Koelvloeistofslang  
 R3/8 - Snelkoppeling 
8  Gasslang 
 Snelkoppeling - 0 
9  Lasstroomkabel 
16d  Verlengkabel voor 
 afstandsbediening 
20  Werkstukkabel 
21  Kabel voor elektrodenlassen 
22b  MIG-pistool vloeistogekoeld
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1.2.4. Promig 300, Promig 100 
 Draadaanvoertussenstation 

PRO  Stroombron 
PROCOOL 10/30 Vloeistofkoeunit 
Promig 300  Draadaanvoerunit  
PROSYNC 50  Synchronisatieunit 
Promig 100  Draadaanvoer-tussenstation 
R 20  Afstandsbediening 
1  Stuurstroomkabel 
5  Koelvloeistofslang 
 R3/8 - Snelkoppeling 
8  Gasslang  
 Snelkoppeling - 0 
9  Lasstroomkabel 
12a (Promig 100)  MIG-tussenkabel luchtgekoeld 
12b (Promig 100)  MIG-tussenkabel vloeistofgekoeld 

16d  Verlengkabel voor afstandsbediening 
20  Werkstukkabel 
21  Kabel voor elektrodenlassen 
22a  MIG-pistool luchtgekoeld 
22b  MIG-pistool vloeistogekoeld 
22c  Motor pistool luchtgekoeld 
22d  Motor pistool vloeistogekoeld
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1.2.5. Onderdelen im het draadaanvoer-mechnisme
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1.3. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze waarschuwingen zorgvuldig en volg de voorschriften op. Lees ook deze aanwijzingen 
voor veilig gebruik, en volg ze op tijdens montage, bediening en onderhoud.

Lasboog en lasspatten

De lasboog beschadigt de ogen als deze niet beschermd zijn. Pas ook op voor reflectiestraling 
van de boog. Lasboog en lasspatten veroorzaken brandwonden als de huid niet beschermd wordt.

Brand- en explosiegevaar

Neem tijdens het lassen altijd de brandveiligheidsvoorschriften in acht. Verwijder brandbaar 
en explosief materiaal uit de buurt van de plaats waar gelast wordt. Zet altijd afdoende 
brandblusapparatuur gereed bij de plaats waar gelast wordt. Wees extra voorzichtig bij bepaalde 
speciale laswerkzaamheden, zoals het lassen in tanks. Let op! Lasspatten kunnen urenlang 
blijven smeulen en zo ook na het lassen nog brandgevaar opleveren!

Netspanning

Plaats de lasmachine nooit in een werkstuk (container, truck enz.). Plaats de lasmachine niet 
op een natte ondergrond. Controleer voor het werk altijd de kabels. Laat defecte kabels direct 
vervangen. Defecte kabels kunnen verwondingen of brand veroorzaken. De aansluitkabel mag 
nergens klem zitten of in aanraking komen met scherpe randen of hete werkstukken.

Lasstroomcircuit

Isoleer uzelf d.m.v. geschikte beschermende kleding; draag geen natte kleren. Werk nooit op een 
natte ondergrond. Gebruik nooit defecte kabels. Plaats het MIG-pistool of laskabels nooit op de 
lasmachine of andere elektrische apparatuur. Druk de schakelaar van het MIG-pistool alleen in 
als het pistool op een werkstuk gericht is.

Lasdampen

Zorg voor goede ventilatie tijdens het lassen. Wees extra voorzichtig met metalen die lood, 
cadnium, zink, kwik of beryllium bevatten.
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Promig 300

JUMPER
BLOCK

2. INSTALLATIE

2.1. MONTAGE VAN HET MIG SYSTEEM

Monteer de toestellen in de hierna vermelde volgorde. Voer de montage- en bedieningsinstruc-
ties uit die in de verpakking zijn bijn bijgeleverd. 

2.1.1. Installatie van de stroombron

Lees  paragraaf  ”installatie” in de gebruiksaanwijzing 1913130E van de PRO stroombronnen, 
en voer de installatie op basis daarvan uit. 

2.1.2. De PRO stroombron op de transportwagen monteren 

P40  6185264, luchtgekoeld MIG systeem 
P40L 6185264L
P30W  6185262, vloeistofgekoeld MIG systeem

2.1.3. Aansluitkabels 

Sluit de kabels aan zoals in de afbeeldingen op pagina 5-6.
Luchtgekoeld systeem op pagina 5.
Vloeistoefgekoeld systeem op pagina 5. Promig 300 draadaanvoerunits op pagina 6.
De polariteit kan worden omgekeerd door de Promig lasstroomkabel en de werkstukkabel om 
te wisselen op de PRO-stroombronnen. 

2.1.4. Max. aanvoersnelheid (Promig 300)

Bij levering is het toestel ingesteld op een max. aanvoersnelheid van 18 m/min, wat voldoende 
is voor het meeste laswerk. Als u een hogere snelheid wenst, kunt u de maximale aanvoersheild 
verhogen tot 25 m/min, door het tandwiel. Het grotere tandwiel (D40) wordt alleen bij de 
Promig 300 draadaanvoerunit. 
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Volg voor het veranderen van de maximale draadaanvoersnelheid de volgende instructies 
op:
- Open het deksel van het besturingsgedeelte en verplaats de ”jumper” WFS op de stuurprint 
 A001 naar het punt 25 m/min. 
- Maak de drukhevel (20) los. Verwijder de onderste draadaanvoerrol (21). Draai de schroef 
 (23) los en zijn sluitring. Verwijder de aandrijfrol D28 (24) van de motoras. 
- Draai de schroeven (25) (3 stucks) 1 slag los. Bevestig de D40 aandrijfrol op de motoras. 
 Schroef de schroef (23) met zijn sluitring weer vast. 
- Stop de aandrijfrollen (21) terug op hun assen, maar draai nog niet de bevestigingsschroeven 
 vast van de aandrijfrollen (22).
- Zet de motor zu dat de opening tussen de aandrijfrol en beide onderste rollen ongeveer 
 0.2 mm is. 
- Draai de schroeven (25) vast. Controleer de opening tussen de rollen, wanneer het nodig is 
 zet de motor dan in een positie. Scroef de bevestigingsschroeven op de aandrijfrollen (22). 
P.S.! Een te kleine opening tussen de aandrijfrol en de druckrol belast de motor te zwaar. Een te 
grote opening zorgt voor een snelle slijtage van de ”tanden” van de drukrol en de aandrijfrol. 

2.1.5. Monteren van de Promig 200 en 300 aan een zwenkarm

 De draadaanvoerunit moet zo gemonteerd worden dat de zwenkam galvanisch 
 van het chassis gescheiden is.
De ophanghoek van de draadaanvoerunit kan veranderd worden door de bevestigingspunten van 
het handvat, dat meegeleverd is, te verplaatsen. 

2.2. IN BEDRIJF STELLEN VAN HET MIG SYSTEEM
2.2.1. Uitrusting betreffende de draaddiameter

Promig draadaanvoerrollen zijn verkeijgbaar met gladde groef, getandegroef en met een U/groef 
voor verschillende doelen. 
Draadaanvoerrollen met gladde groef: Normale draadaanvoerrollen voor alle sorten draad.
Draadaanvoerrollen met getande groef: Speciale draadaanvoerrollen voor gevulde/ en massieve 
 draad. 
Draadaanvoerrollen met U groef:  Speciale draadaanvoerrollen voor aluminium draad. 
Promig draadaanvoerrollen hebben twee groeven voor verschillende draaddiameters. De juiste 
draadgroef wordt gekozen door het verplaatsen van de sluitring (28) van de ene zijde naar de 
anderezijde van de draadaanvoerrol.
kleur ................. toevoegdraad ø mm  (inch)                                     
wit ..................... 0,6 en 0,8  (0,030) 
rood .................. 0,9/1,0 en 1,2  (0,035, 0,045 en 0,052) 
geel ................... 1,4, 1,6 en 2,0  (1/16 en 5/64) 
zwart ................. 2,4  (3/32) 
kleur ................. toevoegdraad ø mm  (inch)                                      
oranje ............... 0,6-1,6  (0,024-1/16) 
blauw ................ over 1,6  (over 1/16)
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28        28

Draadaanvoerrollen en draaddoovoerpijpje van de draadaanvoerunit hebben kleurcodes om het 
onderscheid makkelijker te maken (zie tabel op pagina 7). Bij levering zijn de Promig 200 en 
300 uitgerust met rode doorvoer met gewone groef en met oranje draaddoorvoer pijpjes voor 
lasdraden van 0,9-1,2 mm (0,035” ,0,045” en 0,052”). 

2.2.2. Monteren van het MIG laspistool

Om er zeker van te zijn dat er probleemloos gelast kan worden, moet er nagegaan worden 
in de gebruiksaanwijzing van het gebruikte laspistool of het draaddoorvoerpijpje en het draad-
mondstuck van het laspistool volgens fabricage geschikt zijn voor de gebruikte draaddiameter en 
soortdraad. Een te smal doorvoerpijpje kan bij de draadaanvoerunit een te smal doorvoerpijpje 
kan bij de draadaanvoerunit een grotere weerstand geven dan normaal en dus problemen 
veroorzaken in de draadaanvoer. 
Draai laspistoolaansluiting goed vast zodat er geen spanningsverliezen optreden bij het aanslui-
toppervlak. Een slechte aansluiting zal het laspistool en de draadaanvoerunit varwarmen. 
Wanner er gebruik gemaakt wordt van vloeistoefgekoelde laspistoolen, monteer dan de vloeisto-
efslangen volgens fig op pagina 5, 6. 
Signaallamp H11 van de Promig 200 en 300 geeft oververhitting van het vloeistoefgekoeld MIG 
pistool of overbelasting van de draadaanvoermotor aan. De signallamp geeft met korte flitsen de 
foutcode in kwestie aan (zie ook Signallamp H11 voor fouten op pagina 16).
8 korte flitsen Err (Fout) 8: Vloeistoefgekoeld MIG pistool wordt te warm. 
9 korte flitsen Err (Fout) 9: Overbelasting van draadaanvoermotor, wat het govolg kan zijn 
 van een geblokkeerde draad. 
Het knipperen van lamp H11 na foutcodes Err (Fout) 8 en Err (Fout) 9 eindigt door de volgende 
start, op voorwaarde dat de oorzaak van de fout verholpen is, of als het pistool afgekoeld is of 
de motor niet meer oververhit is. 

2.2.3. Monteren en vastzetten van draadhaspel 

- Het losmaken van de draadhaspel geschiedt door de haspelsluiting een kwartslag te draaien. 
- Monteer de haspel op zijn plaats. 
Let op de draairichting van de haspel! 
-  Zet de haspel weer vast met de haspelsluiting. De haspelsluiting blijft aan de buitenzijde, en 
 vergrendelt de haspel. 

 Controleer bij de draadhaspel of geen draad uitsteekt die het chassis of de deur 
 van de draadaanvoerunits kan beschadigen. Slepende delen kunnen het chassis 
 van de draadaanvoerunit onder spanning zetten. 

2.2.4. Het automatische draadinvoersysteem

Het automatische draadinvoersysteem in de Promig draadaanvoerunits maakt het vervangen 
van de draadhaspel eenvoudiger. Bij het vervangen van de haspel hoeft de drukhevel van de 
aandrijfrollen niet losgemaakt te worden en de draad gaat automatisch in de draadgeleider. 
- Zorg er voor dat de groef van de aandrijfrol dezelfde diameter heeft als de lasdraad die 
 gebruikt wordt. De juiste groef van de aandrijfrol wordt gekozen door het verplaatsen van 
 de sluitring (28). 

GESLOTEN OPEN
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- Maak het draadeinde los van de haspel en knip de omgebogen lengte af. 
Wees voorzichtig dat de draad zich niet afwikkelt van de haspel! 
 Het draadeinde moet ongeveer 20 cm recht zijn. Zorg ervoor dat het draadeinde 
 geen scherpe kanten heeft (afvijlen indien nodig). Een scherp draadeinde kan de 
 draaddoorvoerpijp, de liner en het draadmondstuk van het laspistool beschadigen. 
- Trek een stukje draad los van de draadhaspel. Voer de draad door de achterste draaddoorvoer 
 naar de aandrijfrollen. 

Laat de drukhevel op de aandrijfrollen zitten! 
- Druk  de laspistoolschakelaar S11 in en leid een stuk draad door de aandrijfrollen naar het 
 laspistool. 
Zorg er voor dat de draad in de groeven van beide aandrijfrollen zit!
- Druk de pistoolschakelaar intot dat de draad uit het draadmondstuk komt. 

De autimatische invoering kan bij dunne draad soms mis gaan (Fe, Fc, Ss: 0,6 en 0,8 mm (0,030”) 
(Al: 0,8 en 1,0 mm (0,030” en 0,035”). Dan kan het mogelijk zijn dat de aandrijfrollen losgemaakt 
moeten worden en de draad met de hand door de aandrijfrollen gevoerd moet worden. 

2.2.5. Drukinstelling
Het aanpassen van de druk van de aandrijfrollen gebeurt d.m.v. schroef (20) zodat de draad-
doorvoerpijp gevoerd wordt. De draad die uit het draadmondstuck komt een kleine weerstand 
ondervindt-. 
 Een te grote druk veroorzaakt het platdrukken van de draad en het beschadigen 
 van de beschermlaag. Het veroorzaakt wrijving en onnodige slijtage aan de 
 aandrijfrollen. 

2.2.6. Instellen van de spanning van de draadhaspelrem 

De remkracht kan ingesteld worden door het aandraaien van een schroef met een schroefvedraa-
ier. Deze schroef (41) bevindt zich in het middelpunt van de haspel. De remkracht moet zo 

ingesteld zijn dat draad niet te ver afrolt van de draadhaspel wanneer de aandrijfrollen tot 
stilstand komen. De benodigde remkracht is erg afhankelijk van de draadaanvoersnelheid die 
man gebruikt. Wanneer men  de rem te strak zet, zal de motor onnodig worden belast. 

2.2.7. Afbrandvertraging

De electronica in de draadaanvoerunit is zo gemaakt dat, wanneer men stopt met lassen, het 
draadeine niet vastsmelt aan het draadmondstuk of het werkstuk. Dit werkt geheel automatisch, 
onafhankelijk van de draadaanvoersnelheid. 
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2.2.8. Werkstukkabel

Bevestig de klem van de werkstukkabel zorgvuldig, bij voorkeur direct op het te lassen werks-
tuk. Het contactoppervlak moet zo groot mogelijk zijn. 
Reinig het oppervlak van verf en roest!
Gebruik voor uw MIG installatie bij voorkeur kabels met een doorsnede van 70 mm². Te dunne 
kabels kunnen spanningsverlies en overhittig  veroorzaken. 
Wees er zeker van dat het gebruikte pistool ontworpen is om de max. lasstroom die man wil 
gebruiken aan kan! 
Gebruik nooit een beschadigt pistool!

2.2.9. Beschermgas

Gasflessen zijn hogedrukvaten. Zij kunnen ontploffen als het gevolg van 
(om)vallen!

Voor het lassen van roestvrij staal, worden normaal gesproken gemengde gassen gebruikt. Cont-
roleer of de afsluiter van de gasfles geschikt is voor het gas. De hoogte van de lasstroom is gezet 
overeenkomstig de lasstroom gebruikt in het werk. Een geschikte lasstroom is normaal gesp-
roken 8 - 10 l/min. Indien de gasstroom niet geschikt is, wordt de lasverbinding poreus. Neem 
contact op met uw lokale Kemppi-dealer voor het kiezen van gas en equipement

2.2.10. Installeren van gasfles

 Plaats de gascylinder altijd verticaal op een plaats of onderwagen die daar 
 speciaal voor ingericht is. Sluit de afsluiter van de cylinder na het lassen. 
De volgende installatie instructies zijn geldig voor de meeste gasstroom regulator types:
1. Stap opzij en open de flesafsluiter (A) gedurende een tijd om eventuele onzuiverheden weg 
 te blazen van de flesafsluiter.
2. Draai de druk regulatieschroef (B) van de regulator totdat er geen tegendruk meer gevoeld 
 kan worden. 
3. Indien aanwezig in de regulator, sluit naadventiel.
4. Instaleer de regulator op de flesafsluiter en maak deze vast door middel van de 
 verbindingsmoer (C) met een passende moersleutel.
5. Instaleer de slangspil (D) en hulsmoer (E) in de gasslang en maak deze vast met een 
 slangklem.

Onderdelen van gasstroming 
regulator 

A Gasfles afsluiter
B Druk regulatie schroef
C Verbindingsmoer
D Slangspil
E Hulsmoer
F Gasfles drukmeter
G Gasslang drukmeter
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2.2.11. Hoofdschakelaar I/O 

Indien de hoofdschakelaar in de positie I wordt gedraaid, dan zal de signallamp oplichten en 
de machine is gereed voor gebruik. De machine zal de lasmethode kiezen welke het  laatst is 
gebruikt voordat men de machine uitschakelde. 
Gebruik nooit de primaire steker om de machine aan of uit te schakelen!

2.2.12. Werking van de vloeistofkoelunit (PROCOOL 10, PROCOOL 30)

De vloeistofpomp zal starten op het moment dat met lassen begonnen wordt. Na het lassen zal 
de pomp ongeveer 5 min. nadraaien om vloeistoef te koelen. Het doel van deze interval is de 
levensduur van de pomp te verlengen. 
Lees de bedieningsinstructies van de PROCOOL 10/30 unit. Voor het oplossen van problemenin 
de vloeistofcirculatie. 

6. Verbind de slang met de regulator en het andere uiteinde met de draadaanvoereenheid. Maak 
 de hulsmoer vast. 
7. Open flesafsluiter langzaam. Gasfles drukmeter (F) toont de druk van de fles. 
 Let op! Gebruik nooit de hele inhoud van de fles. De fles moet worden gevuld tot de druk 
 van de fles 2 bar is. 

8. Indien aanwezig in de regulator, open naaldventiel.
9. Draai de regulatieschroef (B) totdat de drukmeter van de slang (G) de gewenste stroom (of 
 druk) aangeeft. Bij het reguleren van de stroomhoeveelheid, dient de stroombron 
 ingeschakeld te zijn en tegelijkertijd dient de pistoolschakelaar ingedrukt te worden.
Sluit de flesafsluiter na het lassen. Indien de machine gedurende langere tijd buiten gebruik is, 
ontschroef de druk regulatieschroef.



PROMIG 200, PROMIG 300 / 0537 – 15© KEMPPI OY

3. BEDIENINGSFUNCTIES

3.1. AAN/UIT/-SCHAKELAAR S14
Stand I 
Toestel is klaar om te lassen, wat wordt aangegeven met het groene lampje H13. 
Stand O 
MIG/MAG-lassen: Gebruik niet mogelijk. Stroombron en draadaanvoermotor star-
ten niet en de electromagnetische klep voor het gas gaat niet open, hoewel 
de schakelaar op het pistool wordt ingedrukt. De draadaanvoerschakelaar S11 
functionert wel. MMA lassen: Gebruik niet mogelijk, lasciruit is uitgescakeld. 

3.2. SCHAKELAAR VOOR KEUZE LASMETHODE S15 
MMA 
MMA-lassen met traploze stroomregeling
MIG 2-takt 
MIG/MAG-lassen met 2-takt functie 
1. schakelaar indrukken: lassen begint 
2. schakelaar loslaten:  lassen eindigt
MIG 4-takt  
MIG/MAG-lassen met 4-takt functie 
1. schakelaar indrukken:  beschermgas stroomt 
2. schakelaar loslaten:  lassen begint 
3. schakelaar indrukken:  lassen eindigt 
4. schakelaar loslaten:  beschermgas stopt

3.3. KEUZE VAN BEDIENINGSWIJZE S16
Paneelbediening: 
Hiervor gebruikt men potentiometers R11 en R12 op het paneel. 
Afstandsbediening: 
Afstelling wordt gedaan vanaf de afstandsbediening, die aangesloten wordt op de 
aansluiting voor afstandsbedieningen X11 op de draadaanvoerunit. Zie gebruik van 
afstandsbadieningen R20 en R10 op pagina 18. 
P.S.! Als de afstandsbediening niet aan het Promig-toestel is aangesloten en als 
u afstandsbediening selecteert, wrken de lokale potentiometers zoals in de lokale 
regeling. 
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3.4. FUNCTIES PANEELBEDIENING
/I-potentiometer R11  
MIG/MAG: Paneelbediening voor draadsnelheid 0…18 m/min of 0…25 m/min 
(Promig 300) 
MMA-lassen: Lasstromregeling van 10 A…max. lasstrom van de stroombron.
U/potentiometer R12  
MIG/MAG: Paneelbediening voor voltage van PRO-stroombron van 10 V…max. 
MIG-voltage van de stroombron. MMA-lassen: Geen functie

3.5. HOEVEELHEID BESCHERMGAS
De hoeveelheid beschermgas kan geregeld worden met een reduceerventiel (5…25 l/min). De 
flowbuis is geijkt voor Ar CO2 samengesteld gas (75% Ar, 25% CO2). Bij een andere samenstel-
ling van het gas zal de dan afgelezen hoeveelheid gas weergeven als deze niet meer dan ±10% 
afwijken van de actuele hoeveelheid gas. 
 Het reduceerventiel zal alleen dan de juiste hoeveelheid gas weergeven als deze 
 niet meer dan 15° uit de verticale lijn staat. 
Regel het reduceerventiel altijd als deze in verticale positie staat. 

De hoeveelheid gas wordt afgelezen in het midden van de reduceerventielbuis. 

3.6. SIGNALLAMP H12 VOOR ONTBREKEN VAN BESCHERMGAS
Het toestel is uitgerust met een speciale beveiling, waardoor het lassen niet kan 
worden gestart als het beschermgas niet vorhanden is, of het lassen stopt als het 
beschermgas tijdens het lassen niet meer kan worden aangevoerd. 
Rode signallamp aan: 
Lassen is onmogelijk totdat de bruk van het beschermgas voldoende is. 
Rode signallamp niet aan: 
Lassen signallamp niet aan: Lassen is mogelijk. 

3.7. SIGNALLAMP H11 VOOR FOUTEN
Ga bij elke start de Promig 200 en 300 na of er geen storingen in het toestel zitten. 
Als er storingen voorkomen, wordt dit aangegeven met de knipperede signallamp 
H11. B.v. één korte flits geeft foutcode Err (Fout) 1 aan, twee korte flitsen geven  
foutcode Err (Fout) 2 aan, enz.

Mogelijke foutcodes:

1 korte flits, Err (Fout) 1:  De Promig heeft overgeschakeld naar MMA-lassen, hoewel u reeds 
 MMA lassen heeft geselecteerd op het paneel van de stroombron. 
2 korte flitsen, Err (Fout) 2:  U drukt op de schakelaar van het pistool, terwijl de gegevenstransmissie 
 tussen Promig en PRO verbroken is (defect in stuurstroomkabel of in 
 connector), of u drukt op de schakelaar van het pistool als MMA-lassen 
 geselecteerd is op het bedieningspaneel van de stroombron. 
4 korte flitsen, Err (Fout) 4:  U drukt op de schakelaar van het pistool, terwijl keuzeschakelaar S12 voor 
 de koeling in de stand ”vloeistoef” staat, en u heeft vergeten de PROCOOL- 
 koeleenheid in the schakelen of u heeft vergeten deze eenheid aan te sluiten 
 op de appartur. 
5 korte flitsen, Err (Fout) 5:  De PROCOOL-koeleenheid heeft het lassen gestopt. De reden hiervoor 
 kan een onderbreking in de voedingsspanning van de PROCOOL zijn, 
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 de bruk van de vloeistoefcirculatie die wegvalt of de temperatuur van 
 de koelvloeistof die te hoog is gestegen. 
6 korte flitsen, Err (Fout) 6:  De draadaanvoerunit is gestopt met lassen in de stand ”vloeistof” van 
 keuzeschakelaar S12 van vloeistoef-/luchtgekoeld pistool voor 
 Promig, omdat de gegevenscommunicatie naar de koeleenheid 
 onderbroken is (defect in tussenkabel of in aansluiting). 
7 korte flitsen, Err (Fout) 7:  Keuzeschakelaar  S12 van vloeistoef-/luchtgekoeld pistool voor 
 Promig staat in stand ”lucht”, PROCOOL is ingeschakeld en schake- 
 laar van het pistool is ingedrukt. Het doel is voorkomen dat het lucht- 
 gekoelde pistool beschadigd raakt als keuzeschakelaar S12 voor vloeis- 
 toef-/luchtkoeling in de verkeerde stand staat. 
8 korte flitsen, Err (Fout) 8:  Vloeistoefgekoeld MIG-pistool wordt te warm.
9 korte flitsen, Err (Fout) 9:  Overbelasting van draadaanvoermotor, wat kan worden veroorzaakt 
 door b.v. geblokkeerde draadliner van het pistool of doortoorskabel die 
 te veel gebogen is. 
10 korte flitsen, Err (Fout) 10:  Thermische veiligheid van PRO-stroombron heeft gewerkt, waardoor 
 niet meer kan worden gelast. 
Foutcodes opheffen: 

3.9. GASTESTSCHAKELAAR S13

3.10. KEUZESCHAKELAAR S12 VOOR DE KOELING VAN HET 
 MIG-PISTOOL

Luchtgekoeld

Deze stand wordt gebruikt als u een luchtgekoeld MIG-pistool gebruikt. Lassen is mogelijk als 
een niet ingeschakelde PROCOOL-koelenheid op de apparatuur is aangesloten (zie ook Signaal-
lamp H11 voor houten)

Vloeistofgekoeld

Deze stand wordt gebruikt als u een vloeistofgekoeld MIG-pistool gebruikt. Het lassen stoptals 
een niet ingeschakelde PROCOOL-koelenheid op de apparatur is aangesloten, Err (Fout) 4. (zie 
ook Signallamp H11 voor fouten). 

3.8. DRAADAANVOERSCHAKELAAR S11 
De draadaanvoerunit is van een schakelaar voorzien, waarmee u de lasdraad kunt doorvoeren 
zonder de stroombron te starten en de gasklep te openen. Deze moglijkheid wordt b.v. gebruikt 
als de spoel wordt vervangen. 

In de draadaanvoerunit zit een schakelaar waarmee de gasklep kan worden geopend zonder de 
stroombron of de draadaanvoermotor te starten. Deze mogelijkheid wordt b.v. gebruikt voor de 
regeling van de hoeveelheid beschermgas. 

Foutcode Err (Fout) 1:wordt opgeheven als het Promig draadaanvoersysteem in de stand MIG 
wordt gezet.  
Foutcodes Err (Fout) 2-4 eindigen automatisch binnen 5 s als de toortsschakelaar 
niet wordt ingedrukt.  Verhelp de oorzaak van de fout vóór de volgende start. 
Foutcodes Err (Fout) 5-10 stoppen bij de volgende start, op voorwaarde dat de oorzaak van 
fout werd verholpen. 

In de draadaanvoerunit zit een schakelaar, warmee de koelmethode wordt ingesteld op basis van 
het gebruikte MIG-pistool.
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R61

R63R20

R10
R61

4. WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENINGEN OP 
 DE DRAADAANVOERUNITS PROMIG 200 EN 300

..................R63 .............................................................R61
MIG ........... Instelling voor  draadsnelheid .................... Instelling voor voltage van    
.................. I 1...18 m/min .............................................10 V...max. voltage van stroombron (35...46 V)
.................. II 1...25 m/min
MMA ......... Instelling van stroomsterkte van
..................10 A...max. vermogen van strommbron .....GEEN  FUNCTIE

................R61
MIG .........Instelling voor draadsnelheid:
................I    1...18 m/min
................II   1...25 m/min
MMA .......Instelling van stroomsterkte:
................10 A...max. vermogen van stroombron

5. ONDERHOUD EN STORINGEN
De mate van gebruik maar ook vooral de omgevins- en bedrijfsomstandigheden zijn bepalend 
voor de frequentie van het onderhoud. Zorgvuldig gebruik en preventief onderhoud dragen zorg 
voor probleemloos functioneren van de apparatuur.
De volgende onderhoudspunten moeten minstens elke zes maanden geschieden. 
Controleer:
- Slijtage van de groeven van de aandrijfrollen. Te veel slijtage van de 
 groeven zorgt voor problemen met de draadaanvoer. 
- Slijtage van de draadgeleidingspijp van de draadaanvoer. Erg versleten 
 aandrijfrollen en draaddoorvoerpijpjes moeten vervangen worden. 
- Het draadaanvoerpijpje moeten zo dicht mogelijk op de aandrijfrollen 
 gezet worden, maar mag deze niet aanraken en de draad moet een rechte lijn 
 volgen vanaf het einde van het pijpje tot aande groef van de aandrijfrollen. 
- Haspelrem instelling
- Elektrische aansluitingen 
 * Geoxideerde koppelingen moeten vervangen worden. 
 * Losse koppelingen moeten vervangen worden.
Verwijder stof en vuil van en uit de apparatuur. 
 Wanner er gebruik wordt van een luchtcompressor, bescherm dan 
 altijd de ogen met geschikte oogbescherming.
In geval van problemen neem dan kontakt op met KEMPPI of met uw KEMPPI-dealer.

twee 
keer per 
jaar
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6. BESTELNUMMERS
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
Afstandsbediening R10 6185409
Afstandsbediening R20 6185419
Gasslang 1,5 m 4269030
Verlengkabel voor afstandsbediening 10 m 6185481
Werkstukkabel 5 m – 50 mm2 6184511
Werkstukkabel 5 m – 70 mm2 6184711
Kabel voor elektrodenlassen 5 m – 50 mm2 6184501
Kabel voor elektrodenlassen 25 m – 70 mm2 6184701
Warmte weerstand (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-tussenkabel luchtgekoeld 15 m 6260211
MIG-tussenkabel luchtgekoeld 25 m 6260213
MIG-tussenkabel vloeistofgekoeld 15 m 6260225
MIG-tussenkabel vloeistofgekoeld 25 m 6260227
Aardingskabel  70 mm2, 5 m 6184711
Afstandsbediening RMT10 6185475
Pistoolhouder GH20 6256020
Draadspoel middelpunt  4289880

MIG-pistolen
Luchtgekoeld:
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
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De produkten voldoen aan de eisen conform de CE-norm. 
1) De snelheid wordt veranderd door het tandwiel te veranderen en door het jumperblok aan 
 te passen op print A001.

7. TECHNISCHE GEGEVENS
  Promig 200 Promig 300
Werkspanning (veiligheidsspanning) 50 VDC 50 VDC
Nominaal vermogen  100 W 100 W
Max. belasting (nominale waarden) 
 60 % ED 460 A 460 A 
 100 % ED 355 A 355 A
Draadaanvoermechanisme  4 rollen 4 rollen
Diameter van draadhaspel  32 mm 32 mm
Doorvoersnelheid  I  0...18 m/min 0...18 m/min
Doorvoersnelheid  II ¹)   0...25 m/min
Toevoegmateriaal ø Fe, Ss 0,6...1,6 0,6...1,6 
 ø Gevulde draad 0,8...1,6 0,8...2,0
Draadhaspel max. gewicht 5 kg 20 kg 
 max. diameter ø 200 mm ø 300 mm
Toortsaansluiting  Euro Euro
Bedrijfstemperatuur  -20...+40 °C -20...+40 °C
Opslagtemperatuur  -40...+60 °C -40...+60 °C
Beschermklasse  IP 23 IP 23
Afmetingen met beschermframe 
 lengte 500 mm 600 mm 
 breedte 230 mm 225 mm 
 hoogte 315 mm 415 mm
Gewicht  13 kg 17 kg

MMT 42 3 m 6254213MMT
MMT 42 4,5 m 6254214MMT
Watergekoeld:
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. RECYCLING VAN DE MACHINE
Gooi elektrische of elektronische apparatuur niet bij het normale huisafval!
In naleving van RICHTLIJN 2002/96/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de implementatie 
hiervan overeenkomstig de nationale wetgeving, moet afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur afzonderlijk worden ingezameld en ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Als eigenaar 
van de apparatuur krijgt u informatie over goedgekeurde inzamelingssystemen van de dealer.
Door deze Europese richtlijn toe te passen, draagt u bij aan een beter milieu en de volksgezond- 
heid!

9. GARANTIEBEPALINGEN
Kemppi Oy geeft garantie op fabricage- en materiaalfouten van machines en onderdelen die gefabriceerd 
en verkocht zijn door Kemppi. Reparaties onder garantie mogen alleen uitgevoerd worden door een erkend 
Kemppi-dealer. Vervoers- en verzekeringskosten komen voor rekening van de koper. De garantie gaat in op 
de dag van aankoop. Op mondelinge overeenkomsten, welke niet in de garantievoorwaarden zijn vermeld, 
kan geen aanspraak gemaakt worden.

Garantiebeperkingen:
Er wordt geen garantie verleend op defecten welke te wijten zijn aan natuurlijke slijtage, het niet opvolgen 
van de bedieningsinstructies, ongeschikte primaire voeding, verkeerde gasdruk, storingen of defecten in de 
primaire voeding, vervoers -of opslagschade en schade als gevolg van natuurverschijnselen.
(In)directe kosten (zoals reis- en vervoerskosten, werkuren, overnachtingskosten etc.) welke nodig zijn voor 
de reparatie vallen niet onder garantie. Ook lastoortsen en hun onderdelen, aandrijfrollen en doorvoerpijpjes 
van de draadaanvoer-units vallen niet onder garantie. 
Een defect veroorzaakt door een fout van de gebruiker valt niet onder garantie. De garantie vervalt indien 
de koper aanpassingen aan de machine verricht die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van de machine, 
indien bij reparatie of vervanging geen originele onderdelen gebruikt worden of de reparatie niet door een 
erkend Kemppi-dealer wordt uitgevoerd.
De garantieperiode op machines bedraagt één jaar. Dit is gebaseerd op een ploegendienst van 8 uur per dag. 
De garantieperiode voor een 2-ploegendienst (16 uur per dag) is 6 maanden en voor een 3-ploegendienst 
(24 uur per dag) 3 maanden.
De garantiereparatie zal uitgevoerd worden indien een garantiecertificaat, volledig ingevuld, in het bezit 
van Kemppi Benelux B.V. is.
De defecte onderdelen, die onder garantie vervangen zijn, worden eigendom van Kemppi Benelux B.V. Op 
de vervangen onderdelen is de volledige garantieperiode van toepassing.

Reclamaties:
Ontvangen goederen dienen onmiddellijk op zichtbare transportschade gecontroleerd te worden en deze 
dient per ommegaande gemeld te worden, evenals reclamaties omtrent manco leveringen.
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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

www.kemppi.com
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