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X8 MIG WELDER 1.1 Símbolos

1 Leia antes

A Kemppi é especialmente cuidadosa quanto a informar seus clientes sobre a segurança de nossos produtos.
Também cuidamos do meio ambiente e aspiramos o descarte de nossos produtos de acordo com as
Diretivas Europeias específicas.

1.1 Símbolos
Itens do manual que exigem atenção especial visando minimizar danos e ferimentos pessoais são indicados
com uma notificação de três níveis e um sistema de alerta.

Convenção Usado para

Nota:

Inserir texto da
anotação aqui.

Oferece ao usuário informações de importância particular.

Cuidado:

Inserir texto de cuidado
aqui.

Descreve uma situação que pode resultar em danos ao equipamento ou
sistema.

Aviso:

Inserir texto de
advertência aqui.

Descreve uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em
lesões pessoais ou ferimentos fatais.

Símbolos da Kemppi

Tabela 1: Símbolos da Kemppi usados nesta documentação

Símbolo Descrição
Marcação CE

Classe EMC A

Este símbolo indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
não devem ser descartados como resíduos não classificados e devem
ser coletados separadamente. Entre em contato com um representante
autorizado do fabricante para obter informações sobre o descarte de seu
equipamento.
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X8 MIG WELDER 1.1 Símbolos

Símbolo Descrição

Entrada de líquido refrigerante

Saída de líquido refrigerante

Entrada de gás

Saída de gás

Alta tensão

Aterramento de proteção

#
1-MIG

'
MIG duplo pulsado

8
Goivagem a arco de carbono

!
MIG

5
MMA
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Símbolo Descrição

%
MIG pulsado

DProcess

,
WiseRoot+

*
WiseThin+

+
WiseFusion

E
WiseSteel

ŕ
WisePenetration+

P
Arranque suave

S
Partida a quente

R
Elevação

T
Enchimento de cratera com inclinação descendente
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Símbolo Descrição

U
Enchimento de cratera com nível descendente

Ö
2T

Õ
4T

W
WP Switch

Ɔ
Touch Sense Ignition

O
Manual do usuário
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X8 MIG WELDER 2.1 Apresentação do sistema

2 X8 MIG Welder

Estas instruções descrevem o uso do X8 MIG Welder da Kemppi, o sistema de soldagem de classe superior
para uso industrial severo. O sistema é composto por uma fonte de energia, alimentador de arame, pistola
de soldagem, Control Pad e vários componentes de software de soldagem e conectividade aos serviços
baseados na nuvem da Kemppi. Leia todas as instruções cuidadosamente.

Declaração de isenção de responsabilidade

Embora tenham sido feitos todos os esforços para tornar as informações deste manual precisas e completas,
nenhuma responsabilidade por erros ou omissões será aceita. A Kemppi se reserva o direito de alterar a
especificação do produto descrito a qualquer momento sem prévio aviso. Não copie, grave, reproduza nem
transmita o conteúdo deste manual sem a permissão prévia da Kemppi.

2.1 Apresentação do sistema
O X8 MIG Welder é um equipamento de soldagem multiprocesso direcionado ao uso profissional exigente
na manufatura geral ou pesada. O sistema de soldagem é adequado para vários processos MIG/MAG (MIG,
1-MIG, Pulsado, Dpulse, WiseRoot+, WiseThin+) e também para soldagem e goivagem MMA, revestimento e
brasagem.

1. X8 Power Source 400/500/600

• Inclui todos os softwares, programas de soldagem e canais de memória para o sistema de soldagem
• Conecta-se a um ou dois X8 Wire Feeders

2. X8 Wire Feeder

• Funciona com vários tipos de bobina de arame (alguns deles exigem um adaptador)
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X8 MIG WELDER 2.1 Apresentação do sistema

• Conecta-se a um tambor de arame externo
• Inclui um painel de controle para ajustes básicos dos parâmetros de soldagem, canais de memória e

configurações

3. X8 MIG Gun 200/300/400-g, 420/520/600-w, X8 MIG Gun WS 420-w

• Conecta-se ao alimentador de arame com o adaptador de Pistola Kemppi
• Os modelos refrigerados a gás apresentam um pescoço cambiável e com rotação
• Controle remoto para selecionar canais de memória e ajustar configurações (opcional)
• Alça da pistola ergonômica

4. X8 Cooler (opcional)

• Pode ser incluído como opcional na compra da fonte de energia
• Também pode ser comprado separadamente
• Essencial para soldar com uma corrente acima de 400 A

5. Control Pad

• Interface de controle remoto sem fios para operar o X8 MIG Welder

6. Cabo de interconexão 70/95-w/-g (várias opções)

• Conjunto de cabos que conecta o alimentador de arame à fonte de energia
• Transfere a corrente de soldagem, controla os sinais, o gás de proteção e o líquido refrigerante da

fonte de energia para o alimentador de arame.

7. Conjunto de rodízios X8 Wheel Set (diversas opções)

• O conjunto de rodízios é fornecido com a fonte de energia
• O carrinho do cilindro de gás pode ser incluído como opcional na compra da fonte de energia

8. Serviços da web do My Fleet

• Serviço baseado na nuvem para visualizar e gerenciar várias informações sobre seu X8 MIG Welder
• Fornece o certificado de validação do fabricante

9. WeldEye (opcional)

• Serviço baseado na nuvem para criar e gerenciar documentos de WPS digital e outras informações
relacionadas à soldagem

Além disso:

• Vários acessórios (opcionais)
• Diversos produtos de software de soldagem (opcionais)

2.1.1 Introdução ao WeldEye for Welding Procedure and Qualification
Management

Procedimento de soldagem e gerenciamento de qualificação

O WeldEye for Welding Procedure and Qualification Management (WeldEye para o procedimento de
soldagem e gerenciamento de qualificação) é uma ferramenta baseada na nuvem para criar, gerenciar
e armazenar diversos documentos e certificados de qualificação relacionados à soldagem. O WeldEye é
uma solução completa para lidar com documentos pWPS, WPQR e WPS, e também com certificados de
qualificação de soldador. O software inclui modelos de procedimentos e certificados para atender a todas as
principais normas de soldagem. Em conjunto com sua ferramenta de desenho integrada, o WeldEye é rápido
e fácil de usar.
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

O software permite que você mantenha um acompanhamento dos certificados de qualificação e suas
datas de expiração para facilmente estender sua validade. O histórico de revisões ajuda a acompanhar as
alterações feitas aos documentos. Com uma funcionalidade de pesquisa flexível, você pode facilmente
encontrar os procedimentos de soldagem, funcionários e certificados dos quais precisa. É possível imprimir
documentos ou, por exemplo, uma lista de soldadores com determinado certificado de qualificação. Podem
ser adicionados anexos a qualquer documento.

Descubra o WeldEye: software de gerenciamento de soldagem universal

O WeldEye é a sua ferramenta e espaço de armazenamento primários para manter seus documentos
relacionados à soldagem em ordem.

O WeldEye oferece ainda mais do que gerenciamento de documentos de soldagem. O WeldEye é uma
solução universal para o gerenciamento da produção de soldagem. Ao se adequar a organizações de
qualquer porte e tipo que realizam soldagem dentro das exigências de normas de soldagem internacionais,
como ISO, ASME e AWS, o WeldEye oferece controle em todos os processos; inclusive em procedimentos
de soldagem, qualificações do soldador e do inspetor, documentação, relatórios e administração. O mais
importante: você obtém 100% de rastreabilidade para cada solda que faz.

A estrutura modular do WeldEye é baseada em diversas funções úteis que atendem às necessidades de uma
extensa gama de indústrias e tarefas relacionadas à soldagem:

Procedimento de soldagem
Inclui a biblioteca digital e o gerenciamento de modelos de pWPS, WPQR e WPS de acordo com as
normas de soldagem mais importantes.

Funcionários e Qualificações
Inclui o gerenciamento e os processos de renovação de todos os certificados de qualificação dos
funcionários — soldadores e inspetores.

Gerenciamento da qualidade
Inclui funcionalidades de verificação de qualidade com o WPS digital e o controle de conformidade de
qualificação sobre dados de soldagem digitais automaticamente coletados.

Gerenciamento de soldagem
Inclui funcionalidades e recursos de registro de documento para a documentação e gerenciamento
abrangente do projeto de soldagem.

Para mais informações sobre o sistema completo e outros módulos, consulte www.weldeye.com.

2.2 Estrutura do sistema
As peças do X8 MIG Welder estão em estreita cooperação. A transferência de informação é eficiente e rápida
e as diferentes funções, por exemplo, o uso dos visores, seguem os mesmos princípios.

Cuidado:

Não modifique o equipamento de soldagem de forma alguma, exceto as mudanças e ajustes
abordados nas instruções do fabricante.
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

Figura 1: Um gráfico das conexões entre as diferentes peças do X8 MIG Welder

2.2.1 X8 Power Source
Esta seção descreve a estrutura do X8 Power Source.

Frente

5

7

1

6

42 3

1. Painel indicador

2. Alças para transporte
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3. Conector USB
Conecte um pendrive USB para transferir os procedimentos de soldagem (WPS) ou recursos Wise para a
fonte de energia ou atualizar o firmware, se uma conexão sem fios não estiver disponível.

4. Conector do Control Pad
Conecte o Control Pad à fonte de energia com um cabo para carregar sua bateria ou usá-lo no modo
cabeado.

5. Página frontal

6. Trava do painel frontal
Puxe para abrir o painel frontal e revelar o recipiente de líquido refrigerante.

7. Botão de circulação de líquido refrigerante
Pressione para bombear o líquido refrigerante pelo sistema.

Traseira

6

2

3

3

2

44

8
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9

7

10

1
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1. Alças para transporte

2. Conectores do cabo de corrente de soldagem (polo positivo)

3. Conector do cabo de retorno de aterramento (polo negativo)

4. Conectores dos cabos de medição
Conectores para o alimentador de arame 1 à esquerda, alimentador de arame 2 à direita da fonte de
energia.

5. Conectores do cabo de controle
Conectores para o alimentador de arame 1 à esquerda, alimentador de arame 2 à direita da fonte de
energia.

6. Conector Ethernet

7. Chave de alimentação

8. Conector de saída da mangueira de líquido refrigerante

9. Conector de entrada da mangueira de líquido refrigerante
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

10. Painel traseiro

11. Cabo de alimentação

12. Suporte do alívio de tensão

Painel indicador

1. Indicador de unidade ligada
O LED acende verde quando a unidade está ligada.

2. Indicador do Dispositivo de redução de tensão (VRD)
O LED acende verde quando o VRD está ligado e a tensão em vazio está abaixo de 35 V.
O LED pisca em vermelho quando o VRD está ligado e a tensão em vazio é superior a 35 V.
O LED fica apagado quando o VRD está desativado durante a soldagem.

Nota:

O VRD está em uso com os modos MMA e de Goivagem.

3. Indicador de superaquecimento
O LED acende amarelo quando a unidade está superaquecendo.

Cuidado:

Se a fonte de energia superaquecer, um interruptor térmico desliga a unidade e não permite o
religamento até que ela tenha esfriado.

4. Conexão à nuvem da Kemppi
O LED acende azul quando o alimentador de arame ou a fonte de energia está conectada aos serviços
baseados na nuvem da Kemppi.
O LED pisca azul quando o alimentador de arame ou a fonte de energia está se conectando aos serviços
baseados na nuvem da Kemppi.

5. Alerta de nível do líquido refrigerante
O LED acende amarelo quando o nível de líquido refrigerante está baixo.
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

6. Alerta de temperatura do líquido refrigerante
O LED acende amarelo quando o resfriador está superaquecendo.

Cuidado:

Se o líquido refrigerante superaquecer, um interruptor térmico desliga o sistema de soldagem e
não permite que ele seja usado até que o líquido refrigerante tenha esfriado.

7. Alerta da circulação de líquido refrigerante
O LED está aceso verde quando a circulação de líquido refrigerante está funcionando corretamente.
O LED acende vermelho quando há um problema na circulação de líquido refrigerante.
O LED pisca verde e vermelho quando a circulação do líquido refrigerante foi obstruída por muito tempo.

Cuidado:

Se a circulação do líquido refrigerante for obstruída, um interruptor térmico desliga o sistema de
soldagem. Verifique e corrija o erro antes de voltar a usar o sistema de soldagem.

Se o erro foi causado em um abastecimento mal sucedido do resfriador, reabasteça o resfriador.
Para outros casos, o erro desaparecerá automaticamente em 30 segundos.

8. Botão de pareamento sem fio
Para parear o alimentador de arame ou a fonte de energia com o Control Pad, pressione o botão. Caso a
fonte de energia esteja conectada ao alimentador de arame, ele fará o pareamento com o Control Pad.
Caso a fonte de energia não esteja conectada a um alimentador de arame, a fonte de energia pareia com
o Control Pad.
O LED acende azul quando o alimentador de arame ou a fonte de energia está conectada sem fio ao
Control Pad.
O LED pisca azul quando o alimentador de arame ou a fonte de energia está pareando com o Control
Pad.

Cabo de interconexão

7

1

4

2

3

65

1. Mangueira do gás de proteção
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

2. Mangueira de entrada de líquido refrigerante

3. Mangueira de saída de líquido refrigerante

4. Cabo de corrente de soldagem

5. Cabo de controle

6. Cabo de medição

7. Pino de alívio de tensão

2.2.2 X8 Wire Feeder
Esta seção descreve a estrutura do X8 Wire Feeder.

Partes principais

1. Tampa superior

Cuidado:

Mantenha a tampa superior do alimentador de arame fechada durante a soldagem para reduzir
o risco de ferimentos ou de choque elétrico. Mantenha a tampa superior fechada também em
outros momentos para manter o interior do alimentador de arame limpo.

2. Alça

Cuidado:

A alça destina-se apenas para o transporte manual de curta distância. Use o suporte para haste
do alimentador de arame para suspender ou pendurar o alimentador de arame.

3. Trava da tampa superior

4. Porta do gabinete do cabo
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

5. Trava do gabinete do cabo

6. Painel de controle

7. Alívio de tensão

8. Trava do alívio de tensão

9. Montagem do suporte da pistola

15

12

13

14

1011

Figura 2: O adesivo de aviso no interior do alimentador de arame

10. Bobina de arame

11. Tampa com trava da bobina de arame

12. Rolos de tração

13. Alavanca de pressão

14. Guia de arame

15. Botões de controle interno
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

Painel de controle

O painel de controle na frente do alimentador de arame permite o fácil controle de seus recursos básicos.
Embora o Control Pad seja o controle principal do sistema de soldagem, também é possível usar o painel de
controle do alimentador de arame ou o controle remoto da pistola de soldagem.

5
6

2

1

4
3

5
6

2

1

4
3

As partes do painel de controle do alimentador de arame são:

1. Botão de travamento
Mantenha pressionado durante 2 segundos para travar ou liberar o visor e os botões.

2. Botão de canal
O botão acende azul quando a visualização é ativada.
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

3. Botão de configurações
O botão acende laranja quando a visualização é ativada.

4. Botão de controle da esquerda

5. Botão de controle da direita

6. Botões esquerda e direita

Para mais informações sobre o uso e recursos do painel de controle, consulte Visualizações do alimentador
de arame  on page 98.

Botões de controle no interior

O alimentador de arame tem botões de controle dentro do gabinete de arame.

1. Botão de retração do arame
Movimenta o arame de preenchimento para trás com o arco desligado.

2. Botão de teste de gás
Para testar o fluxo de gás de proteção, ou descartar o restante do gás anterior.

3. Botão Avanço do arame
Movimenta o arame de preenchimento para frente com o arco desligado.
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

Conectores do cabo de interconexão

1. Corrente de soldagem
Fornece corrente da fonte de energia para o alimentador de arame.

2. Gás de proteção
Fornece gás de proteção à pistola de soldagem.

3. Medição
Fornece os parâmetros de soldagem medidos durante a soldagem.

4. Controle
Fornece dados e tensão de operação para o alimentador de arame.

5. Entrada e saída do líquido refrigerante
Circula o líquido refrigerante para e da pistola de soldagem.

Para obter informações sobre a instalação dos cabos, consulte Instalação dos cabos on page 51.

Conectores de componentes externos

1. Adaptador para pistola Kemppi

Conecta-se à pistola de soldagem.

Nota:

O alimentador de arame é fornecido com o adaptador de Pistola Kemppi.

2. Subalimentador
Fornece controle ao subalimentador SuperSnake opcional ou a uma pistola de soldagem motorizada.
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

3. Controle remoto
Conecta-se a dispositivos de controle remoto (Control Pad). Fornece alimentação e conexão de dados
com tensão de 12 V.

4. Detecção de tensão
Conecta-se à peça a soldar e mede a tensão do arco em tempo real.

5. Saída de líquido refrigerante
Fornece líquido refrigerante frio à pistola de soldagem.

6. Entrada de líquido refrigerante
Recebe o líquido refrigerante aquecido da pistola de soldagem.

2.2.3 X8 MIG Guns

Pistola refrigerada a gás

11

754 6 8

3

9

2

10

1

1. Bocal de gás

2. Bucha de isolamento

3. Bico de contato

4. Adaptador do bico de contato

5. Pescoço

6. Prendedor do pescoço
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

7. Iluminação de trabalho
Pressione o gatilho ligeiramente para acender a luz.

8. Chapa da tampa de alça
Cobre a alça se o controle remoto não for usado.

9. Gatilho

10. X8 Gun Remote Control
O controle remoto é um acessório opcional.

11. Gatilho na alça da pistola

12. Alça da pistola
Rápido para conectar e desconectar.

13. Conector para pistola Kemppi

Pistola de soldagem refrigerada a líquido

1. Bocal de gás

2. Bucha de isolamento

3. Bico de contato

4. Adaptador do bico de contato

5. Pescoço

6. Iluminação de trabalho
Pressione o gatilho ligeiramente para acender a luz.

7. Chapa da tampa de alça
Cobre a alça se o controle remoto não for usado.

8. Gatilho
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X8 MIG WELDER 2.2 Estrutura do sistema

9. X8 Gun Remote Control
O controle remoto é um acessório opcional.

10. Gatilho na alça da pistola

11. Alça da pistola
Rápido para conectar e desconectar.

12. Conector para pistola Kemppi

13. Mangueira de entrada de líquido refrigerante

14. Mangueira de saída de líquido refrigerante

2.2.4 Control Pad
Esta seção descreve a estrutura do Control Pad.
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1. Botão liga/desliga
O botão acende laranja quando o Control Pad é ligado.

2. Botão de controle da esquerda

3. Botão de controle da direita

4. Botões esquerda e direita
Quando o botão acender verde, você pode pressioná-lo para confirmar uma ação.

5. Visor
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6. Botões Visualização

7. Botão de canal
O botão acende azul quando a visualização é ativada.

8. Botão Menu
O botão acende branco quando a visualização é ativada.

9. Botão Configurações
O botão acende laranja quando a visualização é ativada.

14
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11
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10. Leitor NFC

11. Leitor de código de barras

12. Botão liga/desliga para os leitores NFC e de códigos de barras
O botão também atua como uma tecla de atalho para a leitura de um código de barras em qualquer
visualização do Control Pad.

13. Gancho para alça de ombro

14. Gancho

Ao conectar ou desconectar o carregador, o Control Pad exibe o nível de carga.
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Quando o Control Pad está carregando, os LEDs verdes na lateral esquerda do visor indicam o
carregamento em progresso. O LED mais abaixo fica vermelho quando o nível de carga está baixo.
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15. Porta do cabo do carregador
Um limitador blinda a porta do cabo do carregador.

16. Porta micro USB
Uma tampa protege a porta micro USB e a porta do cabo USB.

17. Porta do cabo USB

18. Porta do cabo combinado
A porta do cabo combinado transfere dados e alimentação. Um limitador blinda a porta do cabo
combinado.

2.3 Instalação
Realize este procedimento de instalação para preparar seu X8 MIG Welder para o uso.

Leia as instruções com cuidado e siga-as rigorosamente.

2.3.1 Antes de instalar
Conheça e siga as exigências locais e nacionais sobre instalações e uso de unidades de alta tensão.

Antes da instalação, verifique o conteúdo das embalagens e assegure que as peças não estejam danificadas.

Antes de remover completamente a fonte de energia da embalagem, instale o conjunto de rodízios.

Antes de instalar a fonte de energia no local, observe as seguintes exigências quanto ao tipo de cabo de
alimentação e especificação do fusível.

Aviso:

O cabo de alimentação deve ser instalado por um eletricista autorizado.
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Aviso:

Uma vez que a potência de curto circuito de baixa tensão da rede pública no ponto de acoplamento
comum é maior ou igual a 5,1 MVA, este equipamento está em conformidade com a IEC 61000-3-11
e a IEC 61000-3-12 e pode ser conectado a sistemas de baixa tensão da rede pública. É
responsabilidade do instalador ou do usuário do equipamento assegurar, consultando a operadora
da rede de distribuição, caso necessário, se a impedância do sistema é compatível com as restrições
de impedância.

Tabela 2: Especificações do tipo de cabo e do fusível

Versão de alta tensão (380–460 V) Versão multitensão (220–230/380–460 V)Corrente da
unidade

Tipo de cabo Valor do fusível Tipo de cabo Valor do fusível
400 A 6 mm2 25 A - -

500 A 6 mm2 32 A 16 mm2 63 A

600 A 6 mm2 35 A 16 mm2 63 A

2.3.2 Instalação da fonte de energia
Para ver as conexões de cabos da fonte de energia, consulte  Instalação do cabo de interconexão e 
Instalação ou substituição do cabo de alimentação. Para operar a fonte de energia, consulte  Preparação do
sistema de soldagem para o uso.

2.3.2.1 Instalando os rodízios
Para ter rodízios livres na frente e na traseira, instale o conjunto de rodízios na dianteira da unidade. Para ter
rodízios fixos na frente, instale o conjunto de rodízios na dianteira da unidade. Consulte também Instalação
de carrinho de cilindro de gás opcional.

Proceda da seguinte forma:

Instale os rodízios traseiros:

1. Remova a embalagem das laterais, mas deixe a fonte de energia sobre o pallet.
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2. Empurre o eixo traseiro pela abertura no fundo do lado traseiro da unidade e posicione-o no meio.

3. Deslize os dois espaçadores de rodízio (1) sobre o eixo.

4. Deslize os dois rodízios (2) sobre o eixo.

5. Deslize as duas arruelas (3) sobre o eixo.

6. Deslize os dois anéis retentores (4) sobre o eixo, até que travem no chanfro do eixo.
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1 2 3 4

Instale os rodízios dianteiros:

7. Empurre o eixo frontal pela abertura no fundo do lado dianteiro da unidade e posicione-o no meio.

8. Coloque a alça de transporte no sulco do conjunto do rodízio e alinhe os orifícios no conjunto com as
extremidades do eixo.

9. Fixe o conjunto de rodízios frontal à extremidade do eixo com um parafuso (1) e uma arruela (2) em
ambos os lados.
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21
Max. 20 Nm

10. Quando os rodízios estiverem fixos, tire a fonte de energia do pallet.

Nota:

Se sua configuração inclui o carrinho de cilindro de gás X8 Gas Cylinder Cart, prossiga para
Instalação do carrinho de cilindro de gás opcional.

2.3.2.2 Instalação de carrinho de cilindro de gás opcional
Para transportar um cilindro de gás maior com a fonte de energia, instale o X8 Gas Cylinder Cart. Para
instruções detalhadas, consulte as Instruções de montagem do X8 Gas Cylinder Cart. Se sua configuração não
inclui o carrinho de cilindro de gás, prossiga para Instalação do X8 Cooler opcional.

1. Remova a embalagem das laterais, mas deixe a fonte de energia sobre o pallet.
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2. Fixe um conjungo de rodízios na parte frontal da unidade.

• Para ter rodízios livres na frente e na traseira, instale o conjunto de rodízios na dianteira da unidade.

Para mais informações, acesse Instalando os rodízios on page 26.
• Para ter rodízios fixos na frente, instale o conjunto de rodízios na dianteira da unidade.

Para mais informações, acesse Instalando os rodízios on page 26.

Fixe o carrinho do cilindro de gás à parte traseira da unidade:

3. Empurre o eixo por meio da abertura no fundo do lado traseiro da unidade.

4. Fixe o conjunto de rodízios do carrinho do cilindro do gás ao eixo com um parafuso (1) e arruelas (2, 3,
4) de ambos os lados.

4321

5. Insira plugues de fechamento nas extremidades abertas do rodízio ajustado.

MANUAL DE OPERAÇÃO | PT 30 © KEMPPI | 2018-09-28



X8 MIG WELDER 2.3 Instalação

6. Coloque a parte superior do carrinho de cilindro de gás sobre o conjunto de rodízios e pressione-o até
que a garra esteja fixada sobre a alça de transporte.

3 2 1

7. Fixe a parte superior do carrinho do cilindro de gás ao conjunto de rodízios com dois parafusos (1) e
arruelas (2, 3) em ambos os lados.

8. Fixe a parte inferior do carrinho do cilindro de gás ao conjunto de rodízios com seis parafusos (1) e
arruelas (2, 3).
A parte inferior do carrinho de cilindro de gás tem duas alternativas de configuração (a mais baixa é a
exibida na figura). A configuração mais alta proporciona uma menor ocupação do piso, mas é necessário
levantar mais o cilindro de gás.
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3 2 1

Max. 20 Nm

9. Coloque o cilindro no carrinho.

10. Aperte as cintas do carrinho em volta do cilindro.

2.3.2.3 Instalação do X8 Cooler opcional
Se sua configuração não inclui o X8 Cooler, você pode ignorar estas instruções.

Cuidado:

O X8 Cooler deve ser instalado por funcionários de serviços autorizados. Não abra as tampas da X8
Power Source.

MANUAL DE OPERAÇÃO | PT 32 © KEMPPI | 2018-09-28



X8 MIG WELDER 2.3 Instalação
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1

3

2

1. Página frontal

2. Trava do painel frontal

3. Botão de circulação de líquido refrigerante

4. Resfriador

5. Recipiente do líquido refrigerante

6. Conectores para a unidade de resfriamento a líquido

Proceda da seguinte forma:

1. Solte os parafusos do painel frontal da fonte de energia.
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2. Puxe o painel frontal para fora pela borda mais baixa.

3. Remova a tampa inferior esquerda da parte traseira da fonte de energia.

4. Empurre o resfriador para dentro da fonte de energia pela abertura na parte da frente.

Nota:

Não force, mas garanta que os conectores no resfriador e na fonte de energia estejam
conectados adequadamente.

5. Abasteça o recipiente de líquido refrigerante com a solução de líquido refrigerante adequada. Para mais
informações, consulte Abastecimento do resfriador on page 105.

6. Aperte os dois parafusos no painel frontal da fonte de energia.

2.3.2.4 Instalar ou substituir o cabo de alimentação
A fonte de energia é fornecida com um cabo de alimentação de cinco metros, sem um plugue instalado.

Aviso:

O cabo de alimentação deve ser instalado por um eletricista autorizado.

Para versões de alta tensão, instale o cabo de 6 mm2. Para versões multitensão, instale o cabo de 16 mm2.

O cabo de alimentação inclui a seguinte fiação:

1. Marrom: L1
2. Preto: L2
3. Cinza: L3
4. Amarelo-verde: Aterramento de proteção

2.3.3 Instalação do alimentador de arame
Este capítulo descreve a instalação do alimentador de arame.

Para obter informações sobre as conexões do cabo do alimentador de arame, consulte  Instalação do cabo
de interconexão. Para informações sobre a operação do alimentador de arame, consulte Painel de controle
do alimentador de arame on page 97.

Cuidado:

A qualidade e a eficiência da soldagem dependem em grande parte das peças consumíveis usadas
no conduíte do arame. Isto inclui os tubos guias de arame, roldana de alimentação, conduítes de
arame, bocais de gás e bicos de contato. Verifique sempre se você está usando as peças consumíveis
corretas para o tamanho do arame de enchimento e o material.

Para mais informações, acesse o site de seleção de kit de consumíveis em kitselect.kemppi.com.

2.3.3.1 Instalação do alimentador de arame
A instalação do Prato giratório do alimentador de arame e do Prato giratório duplo do alimentador de
arame é idêntica, assim como instalar um ou dois alimentadores de arame.

Instale o alimentador de arame na fonte de energia com um Prato giratório do alimentador de arame. Para
instalar dois alimentadores de arame, use um Prato giratório duplo do alimentador de arame.

Nota:  Para preparar o sistema para a configuração de alimentador de arame duplo, são necessárias
certos conjuntos de peças. Para mais informações, consulte Conjunto de peças do alimentador de
arame duplo.
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Proceda da seguinte forma:

1. Coloque o prato giratório ou o prato giratório duplo do alimentador de arame em cima da fonte de
energia, com a garra laranja na parte traseira da unidade.

2. Puxe a alavanca de liberação na frente do prato giratório do alimentador de arame e vire o topo de lado
para permitir o acesso à metade inferior.

3. Conecte a parte inferior do prato giratório do alimentador de arame à fonte de energia com quatro
parafusos (1) e arruelas (2).
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2

1

5 Nm

4. Com o painel de controle virado para o mesmo lado que o painel frontal da fonte de energia, coloque o
alimentador de arame nas ranhuras correspondentes no prato giratório do alimentador de arame.

5. Deslize o alimentador de arame da frente para trás até que a barra na parte de trás da unidade trave na
garra laranja na traseira do prato giratório do alimentador de arame.

2.3.3.2 Instalação de suporte da pistola de soldagem
Instale o suporte da pistola de soldagem em ambos os lados do alimentador de arame.
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Proceda da seguinte forma:

1. Instale o suporte da pistola de soldagem no alimentador de arame com dois parafusos nos respectivos
orifícios na dobradiça da tampa superior do alimentador de arame.

2. Fixe o suporte da pistola de soldagem aos dois parafusos de montagem.

2.3.3.3 Substituição das roldanas de alimentação
Substitua as roldanas de alimentação quando o material e o diâmetro do arame de enchimento forem
alterados.

Proceda da seguinte forma:

1. Abra a tampa superior e levante a alavanca de pressão.
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2. Empurre os colares nos pinos de montagem das roldanas de alimentação para puxar os pinos de
montagem para fora.
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Nota:

Os pinos de montagem são diferentes: Os pinos de montagem dos rolos de tração têm uma
marca circular na parte de cima, enquanto os pinos de montagem dos rolos de pressão não
têm marcas. Os pinos de montagem dos rolos de pressão têm eixos centrais fixados a eles. Isto
evita que os pinos de montagem de rolos de tração e de pressão sejam confundidos um com o
outro.

3. Puxe os rolos de tração para cima (1) e os rolos de pressão para fora de seus espaços (2).
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1

2

4. Selecione as roldanas de alimentação de acordo com as tabelas abaixo.

Roldana de alimentação, plástico
Material do
arame de
enchimento

Perfil da
roldana de
alimentação

Diâmetro do
arame de
enchimento
(mm)

Identificação
da roldana de
alimentação

Código da
roldana de
alimentação

Código do
rolete de
pressão

0,6 W001045 W001046

0,8–0,9 W001047 W001048

Fe, Ss (Al, Mc,
Fc)

Ranhura em V

1,0 W000675 W000676
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Roldana de alimentação, plástico
1.2 W000960 W000961

1,4 W001049 W001050

1,6 W001051 W001052

2,0 W001053 W001054

2,4 W001055 W001056

1,0 W001057 W001058

1.2 W001059 W001060

1,4–1,6 W001061 W001062

2,0 W001063 W001064

Fc, Mc (Fe) Ranhura em V,
serrilhada

2,4 W001065 W001066
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Roldana de alimentação, plástico
1,0 W001067 W001068

1.2 W001069 W001070

Al (Fc, Mc, Ss,
Fe)

Ranhura em U

1,6 W001071 W001072

Roldana de alimentação, metal
Material do
arame de
enchimento

Perfil da
roldana de
alimentação

Diâmetro do
arame de
enchimento
(mm)

Identificação
da roldana de
alimentação

Código da
roldana de
alimentação

Código do
rolete de
pressão

0,8–0,9 W006074 W006075

1,0 W006076 W006077

1.2 W004754 W004753

Fe, Ss (Al, Mc,
Fc)

Ranhura em V

1,4 W006078 W006079

1,0 W006080 W006081

1.2 W006082 W006083

1,4–1,6 W006084 W006085

Fc, Mc (Fe) Ranhura em V,
serrilhada

2,0 W006086 W006087

1,0 W006088 W006089

1.2 W006090 W006091

Al (Fc, Mc, Ss,
Fe)

Ranhura em U

1,6

Veja o texto no
rolete

W006092 W006093

5. Coloque as roldanas de alimentação de volta em seus lugares. Alinhe o corte na parte inferior de uma
roldana de alimentação com o pino no eixo do acionador.
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6. Fixe novamente os pinos de montagem para travar o acionador e os roletes de pressão em suas
posições. Alinhe um dos cortes na parte inferior do pino de montagem dos roletes de pressão com o
prisioneiro na montagem.

7. Abaixe a alavanca de pressão das roldanas de alimentação e feche a tampa superior.

2.3.3.4 Substituição das guias de arame
O mecanismo de alimentação de arame inclui dois tubos guias de arame. Substitua-os quando o diâmetro
do arame de enchimento aumentar ou o material do arame for trocado.

2

1
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1. Tubo de entrada
Puxe o tubo de entrada e insira um novo. Não há trava adicional.

2. Tubo intermediário
Uma peça metálica trava o tubo guia de arame intermediário em seu lugar. Gire a peça para o lado para
liberar o tubo guia de arame intermediário para substitui-lo. Gire-o de volta para travar o novo tubo guia
de arame intermediário.

2.3.3.5 Troca da bobina de arame
Nota:

Instale a pistola de soldagem no alimentador de arame antes de instalar a bobina de arame.

Cuidado:

Se o diâmetro ou material do arame de enchimento for alterado, troque as roldanas de alimentação
para que estejam de acordo.

Proceda da seguinte forma:

Retire a bobina de arame:

1. Abra a trava da tampa superior.

2. Levante a tampa superior.

3. Corte e lixe a ponta do arame de enchimento.
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Nota:

A borda afiada do arame de enchimento pode causar danos ao conduíte do arame, se não for
lixada.

4. Pressione Retração de arame para puxar o arame de enchimento restante da pistola de soldagem.

5. Empurre a tampa de fechamento da bobina de arame para o lado.

6. Levante a bobina de arame do alimentador de arame.

7. Solte e puxe as metades do freio da bobina de arame e as separe.

Instale uma nova bobina de arame:

8. Fixe as metades do freio da bobina de arame à nova bobina de arame pressionando-as dentro da
bobina de arame. Aperte, se necessário.

Nota:

O freio da bobina é equipado com um recurso de tensionamento do arame opcional, que
mantém a alimentação de arame estável em soldas curtas repetitivas e com bobinas de arame
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pesadas. Para ativar o tencionamento do arame, fixe o cubo do freio da bobina à bobina de
arame de forma que o botão de aperto fique à direita quando visto pela frente.

9. Abaixe a bobina de arame até seu encaixe.

Nota:

Verifique se a bobina de arame está na direção correta, o arame de enchimento que vai da parte
superior da bobina às roldanas de alimentação.

10. Levante a alavanca de pressão das roldanas de alimentação.

Instale o arame de enchimento:

11. Solte os braços de pressão para colocar as roldanas de alimentação à parte. Isto abre um espaço entre
as roldanas de alimentação.

12. Solte a ponta do arame da bobina do carretel e corte qualquer seção que esteja deformada, para que a
extremidade esteja reta.

Nota:

Verifique se o arame de enchimento não escapa do carretel ao ser liberado.

13. Prepare a ponta do arame de enchimento deixando-a lisa.

Cuidado:

Bordas afiadas na ponta do arame de enchimento podem danificar o conduíte.

14. Guie o arame de enchimento pelo tubo de entrada e pelo tubo guia de arame para a saída que alimenta
o arame de enchimento à pistola de soldagem. Empurre o arame de enchimento com as mãos para
dentro da pistola para que o arame alcance o conduíte do arame (cerca de 20 cm).
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15. Feche os braços de pressão para que o arame de enchimento seja travado entre as roldanas de
alimentação. Certifique-se de que o arame esteja assentado nos sulcos das roldanas de alimentação.

16. Abaixe a alavanca de pressão das roldanas de alimentação.

17. Ajuste a pressão das roldanas de alimentação com as rodas de ajuste. A pressão é a mesmo para ambos
os pares de roldanas de alimentação.
A escala graduada na alavanca de pressão indica a pressão aplicada às roldanas de alimentação. Ajuste a
pressão das roldanas de alimentação de acordo com a tabela abaixo.

Material do arame de
enchimento

Perfil da roldana de
alimentação

Diâmetro do arame de
enchimento (mm)

Ajuste (x100N)

Fe/Ss sólido Ranhura em V 0,8−1,0

≥ 1,2

1,5−2,0

2,0−2,5

Metal e fluxado Ranhura em V,
serrilhada

≥ 1,2 1,0−2,0

Autoprotegido Ranhura em V,
serrilhada

≥ 1,6 2,0−3,0

Alumínio Chanfro em U 1,0

1.2

1,4

≥ 1,6

0,5 1,0

1,0−1,5

1,5−2,0

2,0−2,5

Cuidado:

Pressão excessiva provoca achatamento do arame de enchimento e pode danificar arames
revestidos ou tubulares. Isso também causa desgaste desnecessário às roldanas de alimentação
e aumenta a carga na caixa de redução.

18. Pressione o Avanço do arame para alimentar o arame de enchimento ao bico de contato da pistola de
soldagem. Para acelerar a velocidade de alimentação do arame, gire o botão de controle da esquerda no
painel de controle.
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Nota:

O painel de controle exibe o quanto de arame de enchimento foi alimentado.

Finalize a instalação:

19. Selecione o gás de proteção e conecte o cilindro de gás ao alimentador de arame.

20. Pressione Teste de gás para purgar o gás de proteção anterior do sistema.

Nota:

Também é possível usar este botão para testar se o gás flui pelo sistema corretamente.

21. Feche a tampa superior.
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 Bobinas de arame

O X8 MIG Welder apresenta três opções de eixos de bobina de arame diferentes disponíveis para diversas
bobinas de arame:
A. Bobina padrão

B. Eixo de bobina de arame para bobinas pequenas
Conecte as peças de extensão às metades da bobina padrão.

C. Eixo de bobina de arame com furo central grande

Todas as peças são fornecidas com o alimentador de arame.

Solte e puxe as metades da bobina para desconectá-las.

2.3.3.6 Fixar o cabo de interconexão ao alívio de tensão
Para facilitar a instalação do cabo de interconexão e evitar qualquer tensão física desnecessária sobre os
conectores do cabo, fixe ambas as extremidades do feixe de cabos de interconexão a um alívio de tensão.

Proceda da seguinte forma:

1. Conecte o suporte do alívio de tensão à alça de transporte na parte traseira da fonte de energia. Fixe o
suporte do alívio de tensão com um parafuso por baixo.

2. Pegue a extremidade do cabo de interconexão da fonte de energia e insira o pino de alívio no suporte
do pino de alívio.

Nota:

Se o alimentador de arame estiver desconectado da fonte de energia, insira o pino de alívio no
suporte por baixo.
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Nota:

Se o alimentador de arame estiver na fonte de energia, insira o pino de alívio no suporte por
cima.

3. Insira o pino de travamento fornecido no orifício do pino do alívio de tensão.

4. Direcione o feixe de cabos pela parte traseira da fonte de energia e fixe o alívio de tensão na outra
extremidade do cabo, à esquerda do alimentador de arame. Para mais informações, consulte .
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2.3.4 Instalação dos cabos
Para uma descrição detalhada do cabeamento da fonte de energia e do alimentador de arame, consulte
Instalação do cabo de interconexão. Para uma visão geral completa do cabeamento, consulte Diagrama de
cabeamento.

2.3.4.1 Instalação do cabo de interconexão
Instale o cabo de interconexão primeiro no alimentador de arame e depois na fonte de energia.

Proceda da seguinte forma:

Conecte o cabo de interconexão ao alimentador de arame:

1. Levante a trava do gabinete do cabo para revelar os conectores.

2. Conecte o cabo de corrente de soldagem ao alimentador de arame. Empurre o cabo até o fim e gire o
conector no sentido horário para prender o cabo no lugar.

Cuidado:

Aperte o cabo de corrente de soldagem até onde for possível usando as mãos. Se a conexão do
cabo de corrente de soldagem estiver frouxa, ela pode superaquecer.

3. Pressione a mangueira de gás de proteção em direção à base do conector da mangueira de gás de
proteção até que ela trave.

4. Conecte o alívio de pressão à abertura no alimentador de arame.

5. Acione a trava do alívio de tensão para fixá-lo.

6. Conecte o cabo de controle ao conector. Gire o colar no sentido horário para travá-lo no lugar.

7. Conecte o cabo de medição ao conector. Gire o colar no sentido horário para travá-lo no lugar.

8. Se o resfriador opcional estiver instalado, puxe a tampa sobre a abertura das mangueiras de líquido de
resfriamento para removê-la.
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9. Conecte a mangueira de líquido de resfriamento à abertura.

10. Feche e trave a porta do gabinete do cabo.

Nota:

Ao conectar os cabos ao alimentador de arame, direcione-os organizadamente para que a porta
do gabinete de cabos feche sem problemas.

Conecte o cabo de interconexão à fonte de energia:
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11. Conecte o cabo de corrente de soldagem ao conector (1) positivo (+) na fonte de energia.
O cabo de interconexão cruza diagonalmente do alimentador de arame ao conector da fonte de
energia.

Nota:

Se dois alimentadores de arame estiverem conectados a uma fonte de energia, conecte o cabo
de interconexão diretamente: do alimentador de arame à esquerda ao conector (1) à esquerda.

12. Conecte o cabo de retorno de aterramento ao conector negativo (–) (2).

13. Conecte o cabo de medição ao conector do cabo de medição (4).

14. Conecte o cabo de controle a seu respectivo conector (3) no mesmo lado do cabo de medição.

15. Se houver um resfriador a líquido presente, use o conector vermelho (5) para a mangueira que vai ao
resfriador.

16. Se houver um resfriador a líquido presente, use o conector azul (6) para a mangueira que vem do
resfriador.

17. Caso precise de gás de proteção, conecte a mangueira de gás de proteção ao cilindro de gás.
A fonte de energia pode ser conectada a dois alimentadores de arame ao mesmo tempo.

Cuidado:

Verifique se todos os cabos foram conectados e apertados adequadamente.

2.3.4.2 Diagrama de cabeamento
Conectar os cabos de interconexão à fonte de energia e ao alimentador de arame. A figura abaixo exibe com
cores para facilitar a identificação.
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Figura 3: Cabeamento de interconexão para a fonte de energia e o alimentador de arame

Tabela 3: Códigos de cores

Cabo de corrente de soldagem

Mangueira do gás de proteção

Cabo de controle

Cabo de medição

Mangueiras de entrada e saída de líquido refrigerante
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Cabo de retorno de aterramento

2.3.5 Instalação do Control Pad
Este capítulo descreve a instalação do Control Pad.

Para informações sobre a operação do Control Pad, consulte Control Pad on page 85.

2.3.5.1 Conexão sem fio
O Control Pad se conecta sem fio ao X8 Wire Feeder Se houver dois alimentadores de arame no sistema,
selecione a qual deseja se conectar. O Control Pad pode ser conectado à X8 Power Source nas aplicações em
que não seja necessário um alimentador de arame, como na soldagem com eletrodo ou goivagem.

Para configurar uma conexão cabeada entre o Control Pad e a fonte de energia ou o alimentador de arame,
consulte Conexão cabeada on page 57.

Se o Control Pad não estiver conectado, observe esta mensagem de informação no visor.

Proceda da seguinte forma:

1. Para conectar o Control Pad sem fios a um alimentador de arame ou fonte de energia:
a) Pressione o botão de pareamento sem fio no painel indicador da fonte de energia.
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O LED na fonte de energia começa a piscar quando ela está procurando o Control Pad.
Os números de série dos alimentadores de arame ou fontes de energia disponíveis na proximidade
são exibidos no visor do Control Pad.

Nota:

Quando há alimentadores de arame conectados ao sistema de soldagem, pressionar o botão
de pareamento permite conectar o Control Pad a um alimentador de arame. Quando não
há alimentadores de arame conectados ao sistema, o Control Pad permite a conexão a uma
fonte de energia.

Figura 4: Conexão ao alimentador de arame Figura 5: Conexão à fonte de energia

b) Mova o foco para selecionar a conexão e pressione o botão verde.

Nota:
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A lista de conexão exibe os números de série dos alimentadores de arame e uma fonte de
energia disponíveis. Verifique o número de série na placa de identificação do dispositivo.

É criada uma conexão entre o alimentador de arame ou a fonte de energia e o Control Pad. O LED na
fonte de energia fica aceso permanentemente.

Nota:

Após criar a conexão, o Control Pad tenta se reconectar caso seja afastado da distância de
conexão. Selecione Desconectar no Control Pad para desativar a conexão.

2. Também é possível conectar o Control Pad ao alimentador de arame pelo painel de controle do
alimentador de arame se o alimentador de arame estiver distante da fonte de energia.
a) Acesse Configurações > Dispositivos sem fios > Conectar.

O alimentador de arame se conecta automaticamente ao Control Pad.

3. Se os botões da fonte de energia e do alimentador de arame não estiverem ao alcance:
a) Acesse Configurações > Dispositivos sem fios disponíveis no Control Pad.

b) Mova o foco para um alimentador de arame ou fonte de energia.
c) Pressione o botão verde.

2.3.5.2 Conexão cabeada
O Control Pad pode se conectar por cabo com a X8 Power Source e o X8 Wire Feeder. Conecte o Control Pad
a uma conexão cabeada, quando a conexão sem fios não estiver disponível.

Proceda da seguinte forma:

1. Para fazer uma conexão cabeada entre o Control Pad e a fonte de energia:
a) Conecte o cabo combinado ao conector do Control Pad da fonte de energia.

O conector é identificado com um ícone do Control Pad.
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b) Conecte o cabo combinado à respectiva porta na parte inferior do Control Pad.

2. Para fazer uma conexão cabeada entre o Control Pad e o alimentador de arame:
a) Conecte o cabo combinado ao conector de controle remoto do alimentador de arame.

O conector é identificado com um ícone do Control Pad.

b) Conecte o cabo combinado à respectiva porta na parte inferior do Control Pad.

Nota:

Use exclusivamente o carregador externo para carregar o Control Pad.

2.3.5.3 Suspensão do Control Pad
O Control Pad tem um gancho, que pode ser usado para pendurá-lo sobre o equipamento de soldagem ou
em outro lugar adequado. O Control Pad também tem um laço em cada canto, que pode ser usado para a
alça de ombro.
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2.3.6 Instalação da pistola de soldagem

2.3.6.1 Preparação e conexão da pistola de soldagem
A X8 MIG Gun foi pré-montada pelo fabricante: o conduíte de arame, o bico de contato e o bocal de gás
estão pré-montados. Para começar a usar a pistola, proceda da seguinte forma:

1. Verifique se o conduíte do arame, o bico de contato e o bocal de gás são adequados para o trabalho.
Troque se for necessário. Se sua configuração inclui uma pistola resfriada a gás, também é possível
trocar o pescoço.

2. Fixe a alça da pistola, se for adequado para o trabalho.

3. Conecte o X8 Gun Remote Control, se for adequado para o trabalho (acessório opcional).

4. Conecte a pistola de soldagem ao alimentador de arame: Encaixe o conector da pistola de soldagem no
adaptador de pistola do alimentador de arame e aperte o colar com as mãos.
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Nota:

As X8 MIG Guns de conectam ao X8 Wire Feeder com um Adaptador para pistola Kemppi que
permite, entre outras coisas, a medição precisa da tensão do arco real e o uso do controle
remoto. Por isso, as X8 MIG Guns são compatíveis apenas com o X8 Wire Feeder.

5. Se sua configuração inclui uma pistola resfriada a líquido, conecte as mangueiras de refrigeração
ao alimentador de arame. A mangueira de entrada de líquido refrigerante é marcada com azul e a
mangueira de saída de líquido refrigerante é marcada com vermelho.

6. Prepare a ponta afiada do arame de enchimento antes de carregar para melhorar o carregamento e a
durabilidade dos consumíveis.

7. Pressione o botão Avanço do arame para carregar o arame.
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8. Corte o excesso de arame de enchimento com um ângulo suave para melhorar a ignição.

9. Verifique a taxa de fluxo de gás.

A pistola de soldagem agora está pronta para o uso. Quando não estiver usando a pistola, mantenha-a no
suporte da pistola de soldagem no alimentador de arame.

2.3.6.2 Substituição das partes consumíveis da pistola de soldagem
Selecione um bico de contato, um bocal de gás, um pescoço e o conduíte do arame de acordo com o
trabalho. Veja também como trocar as roldanas de alimentação do alimentador de arame corretamente:
Substituição das roldanas de alimentação on page 37.

 Conjunto padrão de peças consumíveis fornecidas com o equipamento

As tabelas abaixo listam os consumíveis que são entregues com a pistola de soldagem. Para encontrar
outras peças compatíveis para diversos materiais, use o Seletor de kit de consumíveis da Kemppi, em
kitselect.kemppi.com.

Pistolas refrigeradas a gás

X8 MIG Gun 200-g (3,5 m) X8301203500

X8 MIG Gun 200-g (5,0 m) X8301205000

X8 MIG Gun 300-g (3,5 m) X8301303500

X8 MIG Gun 300-g (5,0 m) X8301305000
Bico de contato W012132

Adaptador do bico de contato W011483

Bocal de gás W011478

Tubo guia de arame SP011868

X8 MIG Gun 200-g (3,5 m) X8301203500

X8 MIG Gun 300-g (3,5 m) X8301305000

Conduíte do arame W012361

X8 MIG Gun 200-g (5,0 m) X8301205000
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X8 MIG Gun 200-g (3,5 m) X8301203500

X8 MIG Gun 200-g (5,0 m) X8301205000

X8 MIG Gun 300-g (3,5 m) X8301303500

X8 MIG Gun 300-g (5,0 m) X8301305000
X8 MIG Gun 300-g (5,0 m) X8301305000

Conduíte do arame W012362

X8 MIG Gun 400-g (3,5 m) X8301403500

X8 MIG Gun 400-g (5,0 m) X8301405000
Bico de contato W012134

Adaptador do bico de contato W011483

Bocal de gás W011472

Tubo guia de arame SP011869

X8 MIG Gun 400-g (3,5 m) X8301403500

Conduíte do arame W012361

X8 MIG Gun 400-g (5,0 m) X8301405000

Conduíte do arame W012362

Pistolas refrigeradas a líquido

X8 MIG Gun 420-w (3,5 m) X8300423500

X8 MIG Gun 420-w (5,0 m) X8300425000
Bico de contato W012132

Adaptador do bico de contato W011483

Bocal de gás W011478

Tubo do conduíte do arame SP011868

X8 MIG Gun 420-w (3,5 m) X8300423500

Conduíte do arame W013628

X8 MIG Gun 420-w 5,0 m X8300425000

Conduíte do arame W013632

X8 MIG Gun 520-w (3,5 m) X8300523500

X8 MIG Gun 520-w (5,0 m) X8300525000
Bico de contato W012134
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X8 MIG Gun 520-w (3,5 m) X8300523500

X8 MIG Gun 520-w (5,0 m) X8300525000
Adaptador do bico de contato W011483

Bocal de gás W011472

Tubo do conduíte do arame SP011869

X8 MIG Gun 520-w (3,5 m) X8300523500

Conduíte do arame W013628

X8 MIG Gun 520-w (5,0 m) X8300525000

Conduíte do arame W013632

 Substituir conduíte de arame (pistola refrigerada a gás)

Cuidado:

Use o conduíte de arame correto. A ponta do arame de enchimento pode danificar um conduíte
incorreto.

1. Coloque o cabo da pistola de soldagem reto sobre uma superfície plana.

2. Afrouxe o prendedor do pescoço girando-o girar meia volta e remova o pescoço.

3. Remova a porca-guia da ponta do bocal.
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4. Remova o bocal e puxe o conduíte. Verifique se o cone e a vedação deslizam para fora com o conduíte.
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1 2

5. Coloque o novo conduíte através do conector da pistola de soldagem até onde puder empurrá-lo.
Verifique se o empurrou o bastante: o conduíte deve estar visível na ponta da pistola.

6. Monte o cone (1), a vedação (2) e o bocal (3) (fornecidos com o novo conduíte) sobre a parte do
conduíte que sai do conector da pistola de soldagem. Aperte o bocal o máximo possível com uma chave
inglesa.
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1 2 3

7. Corte o excesso de conduíte deixando 1–2 mm. Use as laterais cortantes do alicate para o conduíte em
espiral e a faca de carpete para o conduíte DL Chili.

1-2 mm

8. Fixe a porca-guia na ponta do bocal.
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9. Monte novamente o pescoço e aperte o prendedor do pescoço para segurar.

 Substituição do pescoço (pistola refrigerada a gás)

É possível trocar o pescoço sem o uso de ferramentas.

1. Gire o prendedor do pescoço meia volta no sentido anti-horário para soltá-lo e puxe-o.

2. Empurre o novo pescoço e gire o prendedor do pescoço meia volta no sentido horário para prendê-lo.
Verifique se empurrou o pescoço o suficiente: Quando o pescoço está corretamente inserido, o chanfro
no pescoço fica completamente escondido embaixo do prendedor do pescoço.
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Nota:

Você pode girar o pescoço em diferentes posições sem afrouxar o prendedor do pescoço.

 Troca do bocal de gás (pistola resfriada a gás)

Parafuse o bocal de gás no lugar.

 Troca do bico de contato (pistola resfriada a gás)

1. Remova o bico de contato.
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2. Substitua o adaptador do bico de contato/difusor de gás, se necessário. Parafuse usando as mãos o
novo adaptador o mais apertado possível (não é necessário o uso de ferramenta). Verifique se não há
espaço entre o adaptador do bico de contato e a tampa plástica preta.

Nota:

É importante apertar o adaptador corretamente para obter uma conexão firme do bico de
contato com a pistola.

3. Parafuse um novo bico de contato e aperte-o com uma ferramenta apropriada. Alguns filetes da rosca
do bico de contato permanecem visíveis quando o bico de contato está corretamente conectado à
pistola.
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 Trocar o conduíte do arame (pistola resfriada a líquido)

Cuidado:

Use o conduíte de arame correto. A ponta do arame de enchimento pode danificar um conduíte
incorreto.

1. Coloque o cabo da pistola de soldagem reto sobre uma superfície plana.

2. Remova a porca-guia da ponta do bocal.

MANUAL DE OPERAÇÃO | PT 70 © KEMPPI | 2018-09-28



X8 MIG WELDER 2.3 Instalação

3. Remova o bocal e puxe o conduíte junto com o cone.
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4. Coloque o novo conduíte através do conector da pistola de soldagem até onde puder empurrá-lo. O
conduíte deve estar apenas visível, a uns poucos milímetros da ponta da pistola.

Nota:

Verifique se o conduíte está adequadamente dentro do adaptador do bico de contato antes de
cortar o conduíte na extremidade do conector.

5. Monte o cone (1) e o bocal (2) (fornecidos com o conduíte) sobre a parte do conduíte que sai do
conector da pistola de soldagem. Aperte o bocal com uma chave inglesa para fixar.
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1 2

6. Corte o excesso de conduíte deixando 1–2 mm. Use as laterais cortantes do alicate para o conduíte em
espiral e a faca de carpete para o conduíte DL Chili.
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1-2 mm

7. Fixe a porca-guia na ponta do bocal.

 Troca do bocal de gás (pistola resfriada a líquido)

Parafuse o bocal de gás no lugar.
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 Troca do bico de contato (pistola resfriada a líquido)

1. Remova o bico de contato.

2. Substitua o adaptador do bico de contato/difusor de gás, se necessário. Parafuse usando as mãos o
novo adaptador o mais apertado possível (não é necessário o uso de ferramenta).

Nota:

É importante apertar o adaptador corretamente para obter uma conexão firme do bico de
contato com a pistola.
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3. Parafuse um novo bico de contato e aperte-o apropriadamente com uma ferramenta. Alguns filetes da
rosca do bico de contato permanecem visíveis quando o bico de contato está corretamente conectado à
pistola.

2.3.6.3 Instalação da alça da pistola
A alça da pistola é adequada para todas as pistolas X8 MIG Gun. A alça melhora a ergonomia de muitas
posições de soldagem.

Para fixar a alça da pistola, alinhe as ranhuras e puxe a alça para a frente para fixar o lado dianteiro (1), e
depois empurre a alça para trás para travá-la no lugar (2).
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2

1

Para desconectar a alça da pistola, pressione o botão da trava atrás da alça.

2.3.6.4 Instalação do controle remoto
O X8 Gun Remote Control é um acessório opcional para a X8 MIG Gun.

Para instruções de operação, consulte Controle remoto da pistola on page 100.

1. Solte os dois parafusos que conectam a tampa à pistola.

2. Remova a tampa protetora da pistola empurrando para frente e levantando-a.
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TORX 20

3. Remova a placa de interface que cobre os conectores.

Nota:

Guarde a placa de interface caso queira remover o controle remoto depois. Se você remover o
controle remoto, reinstale a interface e a tampa na pistola.

4. Conecte o controle remoto pressionando-o para baixo e para trás em seu lugar para que os conectores
se alinhem.
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5. Aperte os dois parafusos.

2.3.7 Içamento do X8 MIG Welder
Se for necessário suspender o X8 MIG Welder, preste atenção especial às medidas de segurança. Siga as
regulamentações locais.

Aviso:

Não suspenda o soldador com o cilindro de gás.

Proceda da seguinte forma:
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1. Passe duas cintas de içamento pela alça frontal e duas cintas pela alça traseira da fonte de energia.

Cuidado:

Coloque as cintas o mais perto da fonte de energia possível.

2. Suspenda gradualmente em posição reta.

2.3.8 Comprar e gerenciar software de soldagem
Você pode comprar licenças de software de soldagem da Kemppi para o X8 MIG Welder. As licenças
instaladas podem ser visualizadas com o Control Pad.

Para mais informações, acesse www.kemppi.com.

2.3.9 Acessórios opcionais
O X8 MIG Welder tem vários acessórios para facilitar seu uso e melhorar a qualidade de soldagem.

Kit do tambor de arame

Para usar o conjunto de tambor de arame, faça um orifício atrás da tampa transparente do X8 Wire Feeder.
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Suporte para haste do alimentador de arame

O suporte para haste do alimentador de arame facilita soldar onde é difícil levar o sistema de soldagem X8
MIG Welder completo. O suporte permite transições mais fluidas em espaços restritos.

Cuidado:

Não suspenda o alimentador de arame pela alça. Use o suporte do alimentador de arame para isso.
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Braço de contrapeso do alimentador de arame

O braço de contrapeso do alimentador de arame reduz o peso do conjunto de cabos sobre a área de
trabalho.

Proceda da seguinte forma:
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1. Trave o prato giratório em sua posição.
2. Ajuste o comprimento do braço. Aperte os parafusos para travar na posição.
3. Gire para ajustar a tensão da mola do contrabalanço.
4. Gire para ajustar o amortecimento do movimento para cima e para baixo.

Aquecedor de gabinete do alimentador de arame

O aquecedor do gabinete de alimentador de arame impede que a umidade se condense dentro do gabinete,
de forma que a bobina de arame permaneça seca.

Prato giratório duplo do alimentador de arame

O prato giratório duplo do alimentador de arame permite o uso de dois alimentadores com uma fonte de
energia.
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X8 Cable Rack (prateleira do cabo)

A prateleira de cabo suporta o cabo de interconexão durante o transporte ou armazenamento.

Nota:

Este acessório é uma alternativa ao carrinho de cilindro de gás. Eles não podem ser instalados ao
mesmo tempo.

X8 Accessory Tray (bandeja de acessório)

A prateleira acessória serve para segurar as peças pequenas e as ferramentas necessárias para a soldagem.
Instale-o ao lado do equipamento de soldagem.
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2.4 Operação
Siga estas instruções de operação com cuidado para ter todas as vantagens de seu X8 MIG Welder e
minimizar o risco de mau funcionamento.

2.4.1 Dispositivos de controle do X8 MIG Welder
A soldagem com o X8 MIG Welder pode ser controlada por três painéis de controle diferentes, que oferecem
recursos ligeiramente diferentes para ajustar os parâmetros de soldagem.

Os recursos reais variam de acordo com as funções e a usabilidade do painel de controle.

2.4.1.1 Control Pad
O Control Pad é uma janela para o X8 MIG Welder: O Control Pad exibe todas as configurações e licenças
instaladas no sistema de soldagem.

É possível ajustar os parâmetros de soldagem e seus valores remotamente com a navegação pelo botão
giratório e conectar o Control Pad a qualquer X8 MIG Welder próximo.

 Navegação

Acima do visor, o Control Pad tem três botões de visualização. Pressione estes botões para alterar a
visualização no visor do Control Pad. Pressione o botão Menu duas vezes para abrir o menu Exibir.

Use os botões giratórios sob o visor para navegar e ajustar os valores. Quando há uma luz verde no centro
do botão giratório, este botão também funciona como um botão de pressão.

MANUAL DE OPERAÇÃO | PT 85 © KEMPPI | 2018-09-28



X8 MIG WELDER 2.4 Operação

Figura 6: O menu Exibir

Na visualização Soldagem, ajuste a potência de soldagem com o botão da esquerda e faça o ajuste fino
com o botão da direita. Na maioria dos processos de soldagem, este parâmetro secundário é a tensão.

Em todas as outras visualizações, mova-se para cima e para baixo nos menus usado o botão da direita.
Pressione o botão verde no centro do botão para abrir um item.

Se for necessário realizar uma ação de reversão, como Cancelar ou Padrão, pressione o botão verde para
aceitar.

Cabeçalho e rodapé

O cabeçalho do Control Pad exibe o número de série do equipamento de soldagem, o alimentador de arame
selecionado e o nome do usuário:

Quando o botão giratório tem uma função específica, o rodapé acima dele exibe uma instrução. Um círculo
verde no rodapé indica pressionar o botão no centro do botão de controle. O parâmetro ou valor ajustável
no foco é destacado em laranja.
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Figura 7: O visor do Control Pad com o rodapé
Ajustar

Figura 8: O visor do Control Pad com o rodapé Selecionar

Se a seleção do botão entra em vigor imediatamente, o comando do rodapé muda para Fechar. Se a
modificação entra em vigor após pressionar o botão verde, o comando do rodapé muda para OK.

 Visualizações do Control Pad

Há três visualizações principais no visor do Control Pad: Canal (canais de memória), Soldagem, e
Configurações. Alterne entre as visualizações com os botões de Visualização. O menu Exibir dentro de
Soldagem é exibido quando o botão Menu é pressionado novamente na visualização Soldagem.

Figura 9: O botão Canal

Figura 10: O botão Menu
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Figura 11: O botão Configurações

 Visualização Soldagem

Na visualização Soldagem, é possível:

• Ter uma visão geral das configurações do programa de soldagem selecionado
• Ajuste os principais parâmetros (potência de soldagem e ajuste fino)

Dependendo do processo de soldagem, da função e do programa selecionados, algumas ou todas as
informações a seguir serão exibidas:

1. Canal de memória, seu número e o programa de soldagem
A primeira linha exibe o nome do canal de memória.
A segunda linha exibe o nome do programa de soldagem, que é composto pelo material e diâmetro do
arame de enchimento e o gás de proteção.
Caso você tenha modificado as configurações de soldagem, o número do canal é exibido inclinado
para a direita. Para salvar as alterações, mantenha pressionado o botão Canal até que o número volte à
posição normal.

2. Modo de operação da pistola de soldagem (lógica de gatilho)
2T, 4T ou WP Switch. Para mais informações, consulte Funções de Lógica de disparo on page 136.
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3. Ignição por detecção de toque
Opção para ignição suave com menos respingos.

4. Elevação
Início e parada lógicas selecionadas.

5. Corrente de soldagem estimada

6. Espessura de material da chapa estimada

7. Velocidade de alimentação do arame

8. O número de série da fonte de energia, o número de alimentadores de arame (1 ou 2) e o nome do
usuário

9. Processo de soldagem

10. Partida a quente
Início e parada lógicas selecionadas.

11. Enchimento de cratera
Início e parada lógicas selecionadas.

12. Tensão

13. Tensão/Ajuste fino

Ajuste a potência de soldagem com o botão de controle esquerdo.

Faça o ajuste fino do parâmetro de soldagem secundário com o botão giratório de controle da direita. O
parâmetro secundário ajustável varia conforme o processo de soldagem e a função.

O gráfico de potência de soldagem exibe com um padrão cinza a área na qual os valores selecionados
resultam em transferência globular.

Figura 12: Padrão Raster no arco de alimentação de arame

Em duplo pulsado, WP Switch e DProcess, é possível ajustar dois conjuntos de valores: o primeiro nível e o
segundo nível de potência. Pressione o botão verde da esquerda para alternar entre eles. Ajuste os valores
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com os botões de controle. O outro nível de potência é exibido como uma linha cinza no diagrama de
velocidade de alimentação do arame.

Figura 13: Alternar Duplo pulsado (1) Figura 14: Alternar Duplo pulsado (2)

É possível especificar os valores máximo e mínimo da velocidade de alimentação do arame. Eles são exibidos
como limitadores brancos junto ao diagrama de velocidade de alimentação do arame.

Figura 15: Os limitadores mínimo e máximo

A faixa de valores da potência de soldagem e os gráficos de tensão especificados pelo WPS são exibidos
com um arco verde entre os limitadores. Os limitadores, por padrão, estão nas partes superior e inferior da
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área especificada pelo WPS, mas é possível ajustá-los de acordo com suas preferências: para estreitar a área
ou soldar fora da área especificada.

Figura 16: Os limitadores mínimo e máximo para o WPS

Caso você ajuste a velocidade de alimentação do arame ou a tensão para um nível fora da faixa do WPS, o
gráfico de parâmetros fica vermelho e um símbolo de advertência é exibido no visor.

Nota:

Caso tenha instalado o WeldEye, ele salvará os dado como uso impróprio, mesmo se o trabalho de
soldagem exigir tais valores.

Figura 17: Valores fora da faixa especificada pelo WPS
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 Visualização Configurações

As Configurações exibem todos os parâmetros de soldagem e outras configurações do programa
selecionado. Por padrão, os conteúdos sob os títulos estão recolhidos. Pressione o botão verde para
expandir as colunas. Há dois modos: o Básico e o Avançado. Esta seção descreve a visão Configurações no
modo Avançado.

Figura 18: O menu Configurações no modo Avançado

Para mais informações sobre programas de soldagem, consulte Programas de soldagem no Control Pad on
page 94.

Menu Duplo pulsado

Com o processo duplo pulsado em um programa de soldagem, as Configurações apresentam um menu
adicional, Duplo pulsado.

Para mais informações, consulte Processos de soldagem MIG padrão no X8 MIG Welder on page 122.

Menu DProcess

Se o programa de soldagem incluir o processo DProcess, o menu DProcess será exibido na visualização
Configurações.

Para mais informações, consulte Processos de soldagem MIG padrão no X8 MIG Welder on page 122.

Menu Recurso Wise

O Recurso Wise exibe os recursos Wise disponíveis para uso com o programa de soldagem.

Para mais informações, acesse Recursos Wise on page 130.
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Menu de Lógica de disparo

A Lógica de disparo exibe as opções de lógica de disparo: 2T, 4T e WP Switch.

Para mais informações, consulte Funções de Lógica de disparo on page 136.

Menu Início e parada lógica

O Início e parada lógica exibe diversas opções. Para mais informações, acesse Funções de iniciar e parar on
page 137.

Parâmetros

Os parâmetros disponíveis variam conforme o processo de soldagem usado:

• Velocidade de alimentação do arame

Além da velocidade de alimentação do arame, aqui é possível ajustar os valores máximo e mínimo da
velocidade de alimentação do arame.

• Tensão
• Ajuste fino
• Dinâmicas
• Percentual da corrente do pulso
• Potência de arranque
• Nível inicial
• Potência de parada

Para mais informações, consulte as descrições dos processos.

Configurações do sistema

As opções nas Configurações do sistema são:
1. Resfriamento a líquido

Configure o resfriamento a líquido como ligado (ON), desligado (OFF) ou AUTO.
No modo ligado (ON), o resfriamento a líquido é contínuo. No modo desligado (OFF), o resfriamento a
líquido é totalmente interrompido. No modo AUTO, o resfriamento a líquido é ligado quando necessário.

2. Seleção de subalimentador
Selecione o subalimentador que está usando e seu comprimento, ou a pistola motorizada.

3. Nível de advertência do motor do AR
Selecione um limite para a corrente de soldagem. O sistema avisa se o valor exceder o limite.

4. Modo de visor de tensão
Selecione a tensão de soldagem: terminal ou tensão do arco.

5. Avanço do arame seguro
Defina o avanço do arame seguro como ON ou OFF. Se o avanço do arame seguro estiver ligado (ON),
o alimentador de arame alimenta no máximo 5 cm de arame, se não acontecer a ignição do arco. Se o
avanço do arame seguro estiver desligado (OFF), o alimentador de arame alimenta no máximo 5 cm de
arame. A função disto é evitar que o arame bata no soldador.
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6. Dispositivo de redução de tensão (VRD)
Defina o VRD como ligado (ON) ou desligado (OFF) se estiver usando o processo MMA ou de goivagem.
O VRD reduz a tensão em vazio descarregada máxima ao longo dos terminais de saída do equipamento
de soldagem para uma tensão segura.

7. Padrão de fábrica
Restaure as configurações às configurações padrão de fábrica.

Configurações do painel

As Configurações do painel exibem as configurações mecânicas do Control Pad:
1. PIN de trava

Trave o Control Pad com um código PIN de quatro dígitos. Quando o PIN de trava está ativo, o código
PIN é solicitado toda vez que o Control Pad é ligado. O PIN de trava não impede a soldagem.

2. Alteração de código PIN
Altere o código PIN de quatro dígitos.

3. Idioma
Escolha o idioma entre as 13 opções.

4. Modo Básico/Avançado
(Modo da interface do usuário)

5. Brilho
Brilho do visor, em percentual.

6. Uso de potência
As configurações disponíveis são Mínimo, Econômico e Normal.

 Programas de soldagem no Control Pad

Selecione o modo em Configurações > Modo. Selecione um dos programas de soldagem em Programa de
soldagem. Os modos MMA e GOIVAGEM têm um programa de soldagem para cada um, e é possível ajustar
suas configurações em Parâmetros.
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Figura 19: O menu do Programa de soldagem em Configurações

É possível usar os filtros no Programa de soldagem para filtrar os programas de soldagem na lista de
seleção. Também é possível selecionar o programa de soldagem necessário sem usar os filtros.

Os parâmetros disponíveis e, Configurações variam conforme o processo de soldagem selecionado e o
modo Básico/Avançado.

Menu Programa de soldagem

Os filtros disponíveis no Programa de soldagem são:
1. Material

Selecione o material da peça a soldar.
2. Material do arame

3. Diâmetro do arame

4. Gás de proteção

5. Tipo
Selecione soldagem/brasagem ou revestimento.

6. Processo

7. Polaridade
Não está disponível para todos os materiais.
Qual a polaridade em uso. Se a polaridade for positiva (+), conecte o lado + ao alimentador de arame.

8. Programa de soldagem
Após a filtragem, esta coluna exibe os programas de soldagem adequados.

 Visualizar Canal
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Os parâmetros de soldagem são armazenados nos canais de memória. O canal de memória exibe a mesma
informação dos parâmetros de soldagem que a visualização de Soldagem. Para colocar um canal em uso,
mova o foco para ele. Cada usuário tem seus próprios canais de memória.

Figura 20: A visualização de Canal

Para ajustar os parâmetros de soldagem do canal em foco, pressione o botão Menu ou Configurações.
Quando ajusta um parâmetro, o número do canal de memória inclina-se ao direito de indicar uma diferença
das configurações salvadas.

Um WPS define uma faixa de valores para os parâmetros de soldagem. Se um WPS for usado para criar um
canal de memória, os parâmetros serão definidos no meio da faixa.

 Menu Exibir

Na visualização Soldagem, pressione o botão Menu novamente para exibir a lista de visualizações adicionais
disponíveis.
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Figura 21: A lista de visualizações adicionais

O menu Exibir exibe as seguintes visualizações:

1. Soldagem
Pressione para retornar à visualização Soldagem.

2. Dados de soldagem
Exibe informações sobre as últimas soldagens.

3. WPS
Para mais informações sobre WPSs, consulte Uso de WPSs digitais on page 141.

4. Licenças
Exibe as licenças instaladas no sistema de soldagem.

5. Registro de erro
Exibe o erro ocorrido e o horário em que ocorreu. Selecione o erro e pressione o botão verde para
visualizar os detalhes.

6. Data e hora
Ajusta a data, a hora e o fuso horário.

7. Sistema
Exibe informações sobre o sistema de soldagem.

8. Serviço de Nuvem
Conecta aos serviços baseados na nuvem da Kemppi

2.4.1.2 Painel de controle do alimentador de arame
O painel de controle do alimentador de arame tem uma navegação por botão giratório e botões de pressão
para a seleção de parâmetros ou valores. É possível, por exemplo, ajustar os parâmetros de soldagem e
salvar as configurações nos canais de memória.
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 Navegação do Alimentador de arame

As três visualizações principais no visor do alimentador de arame são as mesmas do Control Pad: Canal,
Soldagem e Configurações.

Nota:

É possível travar o alimentador de arame ao pressionar o botão Força para evitar o início acidental
da soldagem.

O alimentador de arame tem um botão de canais de memória à esquerda e o botão Configurações no
lado direito do visor. Pressione estes botões para alterar a visualização no visor do alimentador de arame.
Pressione o botão novamente para retornar à visualização Soldagem.

Use os botões giratórios sob o visor para mover o foco no visor e ajustar os valores. Quando há uma luz
verde no centro do botão giratório, este botão também funciona como um botão de pressão.

Na visualização Soldagem, ajuste a potência de soldagem com o botão da esquerda e faça o ajuste fino
com o botão da direita. Na maioria dos processos de soldagem, este parâmetro secundário é a tensão.

Em todas as outras visualizações, mova-se para cima e para baixo nos menus usado o botão da direita.
Pressione o botão verde no centro do botão para abrir um item.

 Visualizações do alimentador de arame

Soldagem visualizar

Na visualização Soldagem, é possível:

• Ter uma visão geral das configurações do programa de soldagem selecionado
• Ajuste os principais parâmetros (potência de soldagem e ajuste fino)

1. Canal de memória
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2. Potência de soldagem
A unidade do parâmetro varia conforme o processo de soldagem.

3. Tensão

Nota:

Nem todos os processos têm este parâmetro.

4. Ajuste fino
A unidade do parâmetro varia conforme o processo de soldagem.

5. Configurações aplicadas exibidas em símbolos
Para mais informações sobre os símbolos, consulte Símbolos da Kemppi.

Ajuste a potência de soldagem com o botão de controle esquerdo.

Nota:

O parâmetro de soldagem exibido é a Velocidade de alimentação do arame, a Corrente ou a
Espessura da chapa.

Faça o ajuste fino do parâmetro de soldagem secundário com o botão giratório de controle da direita. O
parâmetro secundário ajustável varia conforme o processo de soldagem e a função.

Visualização de Canais de memória

Os parâmetros de soldagem são armazenados nos canais de memória. O canal de memória exibe a mesma
informação dos parâmetros de soldagem que a visualização de Soldagem. Cada usuário tem seus próprios
canais de memória.

Pressione o botão Canal à esquerda para ver a Visualização de Canal. Um menu de canais de memória
é exibido no lado esquerdo do visor. Para colocar um canal em uso, mova o foco para ele com o botão
giratório de controle da direita. Um número inclinado do canal de memória indica que os parâmetros do
canal de memória original foram modificados.

Para salvar um canal modificado, mantenha pressionado o botão Canal ou pressione o botão Salvar no
botão verde do botão giratório da direita.

Visualização Configurações

Para mais informações sobre configurações do alimentador de arame, consulte Visualização de
configurações do alimentador de arame on page 99.

 Visualização de configurações do alimentador de arame

É possível ajustar o canal de memória selecionado ou as configurações do alimentador de arame na
visualização de Configurações.

Pressione o botão Configurações para acessar as configurações do alimentador de arame. Quando a
visualização de Configurações está aberta, o botão Configurações acende laranja.

Modifique os parâmetros com o botão direito. Pressione o botão verde no centro do botão giratório para
selecionar e gire o botão da direita para ajustar um parâmetro.
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Tabela 4: Configurações do alimentador de arame

Gatilho Altera o modo de gatilho da pistola de soldagem
(2T/4T).

WP Switch ON/OFF Liga e desliga o recurso WP Switch.

Dinâmicas Ajusta a configuração de dinâmicas para MIG, MIG
sinérgico, Pulsado, Duplo pulsado e WiseThin+.

Duplo pulsado e WP Switch também têm uma
configuração Dinâmicas2 para ajustar a dinâmica
de segundo nível.

Ignição por detecção de toque Aciona o recurso de ignição otimizada ON ou OFF
(liga/desliga).

Partida a quente Aciona o recurso HotStart ON ou OFF (liga/desliga).

Enchimento de cratera Aciona o recurso de enchimento de cratera ON ou
OFF (liga/desliga).

Dados de soldagem Exibe as informações da solda mais recente.

Pressione o botão verde no botão à direita para ver
mais informações.

Informações do dispositivo Exibe o número de série e as versões dos softwares
do sistema de soldagem.

Pressione o botão verde no botão à direita para ver
mais informações.

Dispositivos sem fios Pressione o botão Conectar à direita para
configurar uma conexão sem fios com o Control
Pad.

2.4.1.3 Controle remoto da pistola
Com o controle remoto, é possível selecionar os canais de memória e WPSs e ajustar a velocidade de
alimentação do arame, o ajuste fino e as dinâmicas.
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Figura 22: Botões de controle do controle remoto

1. Botão de canal

2. Botões de setas

3. Rolo de ajuste

O controle remoto tem duas visualizações: As visualizações Canal e Configurações. Use o botão Canal para
se mover entre as visualizações.

Figura 23: Movimentação entre as visualizações Canal e Configurações

Selecione um canal de memória ou WPS

Na visualização Canal, use os botões de seta para se mover entre os canais. Há dois tipos de canais:
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• Canais de memória. A visualização exibe o número do canal de memória, o nome do programa de
soldagem e o símbolo do processo.

• Canais WPS. A visualização exibe o nome do WPS e o nome do passo. Se o WPS abrange vários passos,
use os botões de seta para se mover entre eles.

Figura 24: Visualização de canal: canal de memória e canal de WPS

Ajuste de parâmetros de soldagem

Na visualização Configurações, é possível ver e ajustar a velocidade de alimentação do arame, o ajuste fino
e as dinâmicas. Use os botões de seta para se mover entre os parâmetros. Use os botões de Rolo de ajuste
para ajustar o valor do parâmetro.

Figura 25: Parâmetros na visualização de Configurações

É possível salvar as modificações no canal ao manter pressionado o botão do canal por mais de 3 segundos.

Exemplo

Para selecionar um canal e ajustar suas configurações, prossiga da seguinte forma:

1. Pressione o botão Canal para abrir a visualização de Canal.

2. Navegue pelos canais com os botões de seta até encontrar o canal que deseja usar.

3. Pressione o botão Canal para abrir a visualização de Configurações.
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4. Use os botões de seta para acessar o parâmetro que deseja ajustar.

5. Use os botões de Rolo de ajuste para alterar o valor do parâmetro.

Nota:

O controle remoto é desativado se o modo MMA ou de Goivagem forem selecionados.

Nota:

Para obter informações sobre ícones de avisos e erros, consulte Códigos de erro on page 174.

2.4.2 Preparação do sistema de soldagem para o uso

Como ligar o sistema de soldagem

Para ligar a fonte de energia e o alimentador de arame, coloque o interruptor principal da fonte de energia
na posição ON (I). Quando a fonte de energia estiver ligada, o LED indicador de unidade ligada no painel
indicador acenderá verde.

Figura 26: Como ligar o sistema de soldagem

O alimentador de arame inicializará no mesmo estado operacional no qual estava antes de ser desligado.
Gire o interruptor principal para iniciar e desligar o soldador. Não desligue o equipamento diretamente pelo
plugue de alimentação.

Nota:

Caso o soldador vá ficar sem uso durante um período mais longo, desconecte o plugue da rede
elétrica.

Como ligar o Control Pad

Para ligar o Control Pad, mantenha pressionado o botão liga/desliga durante alguns segundos.

Preparação do resfriador

Encha o recipiente de líquido refrigerante dentro do resfriador com o líquido refrigerante da Kemppi. Para
soldar, é necessário bombear o líquido refrigerante pelo sistema. Pressione o botão do circulador de líquido
refrigerante no painel frontal da fonte de energia. Isto ativa o motor que bombeia o líquido refrigerante às
mangueiras e à pistola de soldagem.

Ao manter pressionado o botão de circulação de líquido refrigerante, a bomba começa a circular o
líquido refrigerante. As mangueiras da linha de circulação continuam a encher automaticamente mesmo
ao ser liberado o botão. Pressione o botão de circulação de líquido refrigerante novamente durante o
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abastecimento automático para interrompê-lo, por exemplo, se algum acoplamento estiver solto. Se a linha
não encher durante um minuto após o botão ser liberado, o abastecimento automático é interrompido e o
LED indicador pisca verde e vermelho.

O painel indicador também inclui LEDs indicadores que acendem em amarelo se o nível do líquido
refrigerante estiver muito baixo ou se a temperatura do líquido refrigerante estiver muito alta. Quando a
circulação não apresenta problemas, o LED indicador acende verde.

Pressione o botão de circulação de líquido refrigerante sempre após trocar a pistola de soldagem.

Para instruções sobre o abastecimento do resfriador, consulte Abastecimento do resfriador.

Conexão do cabo de retorno de aterramento

Aviso:

Mantenha a peça a soldar em contato ou conectada ao aterramento para reduzir o risco de
ferimentos aos usuários ou danos a equipamentos elétricos.

MANUAL DE OPERAÇÃO | PT 104 © KEMPPI | 2018-09-28



X8 MIG WELDER 2.4 Operação

Figura 27: Conector do cabo de retorno de aterramento na fonte de energia.

Conecte a garra do cabo de retorno de aterramento à peça de trabalho de soldagem.

Garanta que a superfície de contato com a mesa esteja isenta de oxidação e tinta e que a garra esteja
firmemente presa.

2.4.2.1 Abastecimento do resfriador
Coloque entre 20–40% de solução de líquido refrigerante no resfriador, por exemplo, o líquido refrigerante
da Kemppi.

Proceda da seguinte forma:

1. Puxe a trava do painel frontal e abra o painel frontal da fonte de energia.

2. Desparafuse a tampa de cima do resfriador.
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3. Encha o resfriador com a solução de líquido refrigerante. Não encha acima da linha.

4. Parafuse a tampa de volta no resfriador.
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5. Empurre para fechar o painel frontal da fonte de energia.

2.4.2.2 Calibração de tensão do arco
O X8 MIG Welder mede a tensão do arco de soldagem e a perda de tensão no cabo de interconexão e na
pistola de soldagem. Após a calibração, a fonte de energia calcula a tensão do arco se o cabo de detecção
de tensão não estiver conectado.
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Figura 28: Calibração dos cabos de soldagem

Proceda da seguinte forma:

1. Verifique se o cabo de medição conecta o alimentador de arame à fonte de energia.

2. Conecte o cabo de detecção de tensão do alimentador de arame à peça a soldar.

3. Ajuste os parâmetros de soldagem.

4. Faça pelo menos quatro soldas de cinco segundos.
Com várias soldas, o resultado da medição é mais preciso.
O soldador se calibra de acordo com o comprimento do cabo de interconexão. Os valores são salvos,
portanto só é necessário calibrar uma vez depois de instalar o pacote do soldador.

5. Após a calibração, a tensão do arco pode ser vista no Control Pad e no painel de controle do
alimentador de arame durante e depois da soldagem. Para visualizar a tensão do arco no visor do
Control Pad, selecione o Modo de visor de tensão. Tensão do arco é a configuração padrão.

Nota:

Recomenda-se manter o cabo de detecção de tensão sempre conectado. Porém, se o cabo não
estiver conectado, a fonte de energia calcula a tensão do arco de acordo com os valores de
calibração.

Nota:

Repita os passos 1 a 4 toda vez que alterar o comprimento do cabo de interconexão ou de
retorno de aterramento.

2.4.2.3 Conexão aos serviços baseados na nuvem da Kemppi
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Para usar os serviços baseados na nuvem da Kemppi, conecte o equipamento de soldagem à Internet por
uma WLAN ou por uma conexão cabeada. Crie a conexão usando a visualização Serviços de nuvem no
menu Exibir. Neste menu também é possível consultar o status dos Serviços de Nuvem.

Nota:

A comunicação com a nuvem exige que o firewall de sua rede permita dados de saída pelas portas
80 (HTTP), 123 (NTP), 443 (HTTPS) e 8883 (Secure MQTT).

Os serviços de nuvem da Kemppi incluem, por exemplo, My Fleet e WeldEye.

Para mais informações sobre o My Fleet, consulte My Fleet. Para mais informações sobre o WeldEye, consulte
Introdução ao WeldEye for Welding Procedure and Qualification Management on page 9. Para mais
informações sobre a operação do Control Pad, consulte Control Pad on page 85.

Conexão WLAN

Proceda da seguinte forma:

1. Acesse o menu Exibir > Serviço de Nuvem > Configurações de Wifi.

2. Ligue o WiFi.
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3. Selecione a rede WLAN.

4. Digite a senha, se necessário.
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5. Os detalhes da rede são exibidos em Configurações WiFi, quando a conexão WLAN é criada.

Conexão cabeada

A conexão Ethernet é criada automaticamente ao conectar o cabo Ethernet ao X8 MIG Welder. Os
detalhes da conexão Ethernet são exibidos em Configurações Ethernet quando a conexão é criada.

Configure o DHCP como desligado (OFF) para definir as configurações de Ethernet manualmente.

MANUAL DE OPERAÇÃO | PT 111 © KEMPPI | 2018-09-28



X8 MIG WELDER 2.4 Operação

Status do serviços de nuvem

Os diferentes ícones dos serviços de nuvem estão na tabela abaixo.

Tabela 5: Ícones dos serviços de nuvem

Conexão ao serviço

Sem conexão ao serviço

Sem direitos de usuário para o serviço
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2.4.3 Como usar o sistema de soldagem
Escolher o programa de soldagem ideal com o processo mais adequado e outros parâmetros facilita o uso
do X8 MIG Welder. Os programas podem ser salvos em canais de memória para facilitar o acesso. Os WPSs
digitais ajustam as configurações do equipamento de soldagem automaticamente.

2.4.3.1 Uso dos canais de memória
Ao começar a usar o X8 MIG Welder, selecione o canal de memória no qual o programa de soldagem
correto, com o processo pré-selecionado e os valores de parâmetros estão armazenados e ajuste os
parâmetros.

Para informações gerais sobre canais de memória, consulte Visualizar Canal on page 95.

Para selecionar um canal de memória pelo Control Pad ou pelo visor do alimentador de arame, consulte
Seleção do canal de memória on page 113.

Para criar um canal de memória, consulte Criação de configurações do novo canal de memória on page
116.

 Seleção do canal de memória

É possível selecionar um canal de memória pelo Control Pad, pelo visor do alimentador de arame ou pelo
controle remoto da pistola.

Proceda da seguinte forma:

1. Para selecionar um canal de memória pelo Control Pad ou pelo visor do alimentador de arame:
a) Pressione o botão Canal.
b) Role com o botão da direita até um canal de memória.

A seleção é ativada imediatamente.

2. Para selecionar um canal de memória pelo controle remoto da pistola, consulte Controle remoto da
pistola on page 100.

 Salvar configurações de canal de memória modificadas
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Proceda da seguinte forma:

1. Para salvar as configurações modificadas no Control Pad ou no visor do alimentador de arame sobre as
configurações atuais de um canal de memória:
a) Na visualização de Soldagem, mantenha pressionado o botão Canal.

OU

2. Para salvar as configurações modificadas no Control Pad sobre as configurações atuais de um canal de
memória:
a) Pressione Canal.
b) Abra Ações.
c) Selecione Salvar alterações e pressione o botão verde.

3. Para salvar as configurações modificadas no Control Pad em um canal de memória diferente:
a) Pressione Canal.
b) Abra Ações.
c) Selecione Salvar para e pressione o botão verde.
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d) Role até o canal no qual deseja salvar as novas configurações.

e) Pressione o botão verde.
O nome do canal de memória muda para o nome do programa de soldagem.
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 Criação de configurações do novo canal de memória

Ao criar um programa de soldagem em um canal de memória, sempre selecione um programa existente
como base para modificações.

Proceda da seguinte forma:

1. Vá até Canais e selecione um canal de memória no qual iniciar as modificações.

2. Pressione o botão verde para abrir o menu Ações.

3. Selecione Salvar para e pressione o botão verde.
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4. Selecione o canal alvo e pressione o botão verde.

Ao salvar os parâmetros de soldagem, o nome do canal é alterado para o nome do programa.

5. Modifique os parâmetros.

6. Salve os parâmetros modificados. Consulte Salvar configurações de canal de memória modificadas on
page 113.

 Salvar novos programas de soldagem

Ao instalar novos programas de soldagem, é necessário criar um canal de memória para cada um deles antes
do uso.

Proceda da seguinte forma:

1. Instale os novos programas de soldagem conforme as orientações.
Os programas de soldagem são transferidos automaticamente para a memória do sistema de soldagem.

Nota:

Também é possível transferir os programas de soldagem pela porta USB da fonte de energia,
caso uma conexão sem fios não esteja disponível.

2. Selecione a visualização de Canal.

3. Selecione um canal de memória.

4. Pressione o botão verde para abrir o menu Ações.

5. Selecione Criar tudo e pressione o botão verde.
O Control Pad cria um canal de memória para cada novo programa de soldagem.
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 Renomear canal

Proceda da seguinte forma:

1. Acesse a visualização de Canal.

2. Pressione o botão verde para abrir Ações.

3. Selecione Renomear e pressione o botão verde.

O Control Pad exibe um teclado.
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4. Use o botão giratório para acessar a borracha e pressione Apagar caractere no botão giratório da
direita para excluir o nome anterior.

5. Gire o botão da direita e pressione o botão verde sobre ele para selecionar as letras.
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6. Mova o foco para OK e pressione o botão verde para retornar à Visualização de Canal.

2.4.3.2 Uso de processos de soldagem, programas e recursos
 Como selecionar um programa de soldagem

Um programa de soldagem combina as configurações ideias para um determinado trabalho de soldagem.
Os programas de soldagem são salvos na memória da fonte de energia. Os programas de soldagem e os
canais de memória são gerenciados pelo Control Pad. Para mais informações sobre como salvar programas
de soldagem, consulte Salvar novos programas de soldagem on page 117.

Os programas de soldagem no X8 MIG Welder aceitam os mais comuns tipos de arames, diâmetros, gases
de proteção e diferentes materiais de base. Os programas podem ser comprados na Kemppi DataStore. A
Kemppi também oferece programas de Soldagem Sinérgicos Personalizados, que são projetados e criados
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de acordo com aplicações de soldagem específicas do cliente. Para mais informações, entre em contato com
o representante local da Kemppi.

Como selecionar um programa de soldagem com a visualização de Canais

O modo mais fácil de selecionar um programa de soldagem é pesquisar pelos canais de memória, na
visualização Canais, e selecionar o canal de memória que contenha o programa apropriado salvo. Para mais
informações, consulte Uso dos canais de memória on page 113.

Como selecionar um programa de soldagem com a visualização de Configurações

É possível encontrar o programa de soldagem ideal para o trabalho que temos com o uso dos filtros de
pesquisa.

Primeiro, selecione o modo de soldagem (MIG/MAG/GOIVAGEM) em Configurações > Modo.

Se o modo MIG for selecionado, você poderá ver uma lista de filtros (por exemplo, Material e Material do
arame) sob o título Programa de soldagem.

Selecione os filtros adequados para reduzir a lista de programas de soldagem. Você verá os programas
que correspondem à sua seleção de filtros como o último item na lista. É possível que haja somente um
programa que corresponda à sua seleção de filtros.
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Os modos MMA e GOIVAGEM têm somente um programa de soldagem pré-instalado cada um.

 Processos de soldagem MIG padrão no X8 MIG Welder

Os processos descritos neste capítulo ficam disponíveis quando o modo MIG é selecionado. Para mais
informações sobre a seleção do modo MIG, consulte Seleção de um programa de soldagem.

O modo mais fácil de colocar determinado processo em uso é selecionar um canal de memória com um
programa de soldagem que use tal processo. Para mais informações, acesse Visualizar Canal on page 95.

A lista de parâmetros de soldagem ajustáveis em Configurações > Parâmetros varia de acordo com o
programa de soldagem selecionado.

MIG

!

O MIG é um processo de soldagem MIG/MAG convencional com dois botões giratórios que permitem
ajustar a velocidade de alimentação do arame e a tensão independentemente. O MIG não é compatível com
os recursos Wise.

Para ajustar a velocidade de alimentação do arame, use o botão giratório da esquerda na visualização de
Soldagem do Control Pad.

Para ajustar a tensão, use o botão giratório da direita na visualização de Soldagem do Control Pad.
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Figura 29: Visualização de soldagem MIG

Ao usar o MIG, é possível ajustar os seguintes parâmetros de soldagem em Configurações > Parâmetros:

• Velocidade de alimentação do arame

• mín: ajusta o valor mínimo para a velocidade de alimentação do arame
• máx: ajusta o valor máximo para a velocidade de alimentação do arame

• O ajuste fino afeta a tensão de arco (comprimento do arco).
• Dinâmicas: -10...+10. Ajusta o comportamento de curto-circuito. No lado negativo, o arco é mais suave

(menos respingos). No lado positivo, o arco é mais duro (o arco é mais estável).
• Potência Arranque: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a ignição do arco.

MIG Sinérgico

Nº

O 1-MIG é um processo de soldagem MIG/MAG sinérgico: ao ajustar a velocidade de alimentação do arame,
a fonte de energia ajusta a tensão de forma equivalente. O processo é adequado para todos os materiais,
gases de proteção e posições de soldagem. O MIG sinérgico é compatível com os recursos WiseSteel,
WisePenetration+ e WiseFusion, além de diversos programas de soldagem otimizados.

Para ajustar a potência de soldagem/velocidade de alimentação do arame durante a soldagem, use o botão
giratório da esquerda na visualização de Soldagem do Control Pad.

Para fazer o ajuste fino da tensão durante a soldagem, use o botão giratório da direita na visualização de
Soldagem do Control Pad.
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Figura 30: Visualização de Solda MIG convencional

Ao usar o MIG sinérgico, é possível ajustar os seguintes parâmetros de soldagem em Configurações >
Parâmetros:

• Velocidade de alimentação do arame

• mín: ajusta o valor mínimo para a velocidade de alimentação do arame
• máx: ajusta o valor máximo para a velocidade de alimentação do arame

• O ajuste fino afeta a tensão de arco (comprimento do arco).
• Dinâmicas: -10...+10. Ajusta o comportamento de curto-circuito. No lado negativo, o arco é mais suave

(menos respingos). No lado positivo, o arco é mais duro (o arco é mais estável).
• Potência Arranque: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a ignição do arco.
• Potência Arranque: -30 a +30. Faz o ajuste fino do comprimento do arco para a ignição do arco.
• Potência Arranque: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a extinção do arco.

Pulsado

%

O processo Pulsado é um processo de soldagem MIG/MAG sinérgico, no qual a corrente é pulsada entre
a corrente de base e a corrente de pulso. As vantagens do Pulsado são a velocidade de soldagem e a
taxa de deposição mais altas em comparação com a soldagem de arco curto, menor aporte térmico em
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comparação com a soldagem de pulverização a arco, um arco globular sem respingos e aparência de solda
lisa. O processo pulsado é adequado a todas as soldagens posicionais. Ele é excelente para soldagem de aço
inoxidável e alumínio, sobretudo para materiais de pequena espessura.

O processo pulsado aceita recursos WisePenetration+ e WiseFusion, além de diversos programas de
soldagem otimizados.

Para ajustar a potência de soldagem/velocidade de alimentação do arame durante a soldagem, use o botão
giratório da esquerda na visualização de Soldagem do Control Pad.

Para fazer o ajuste fino da tensão durante a soldagem, use o botão giratório da direita na visualização de
Soldagem do Control Pad.

Figura 31: Visualização de Soldagem pulsada

Quando a velocidade de alimentação do arame é definida, a fonte de energia ajusta a tensão e outros
parâmetros adequadamente (por exemplo, corrente de base, corrente de pulso e frequência). Além disso, é
possível ajustar os seguintes parâmetros em Configurações > Parâmetros:

• Velocidade de alimentação do arame

• mín: ajusta o valor mínimo para a velocidade de alimentação do arame
• máx: ajusta o valor máximo para a velocidade de alimentação do arame

• O ajuste fino afeta a tensão de arco (comprimento do arco).
• Percentual de pulso da corrente: Ajusta a corrente de pico do pulso. Use para controlar a liberação da

gota.
• Dinâmicas: Ajusta o comportamento de curto-circuito. No lado negativo, o arco é mais suave (menos

respingos). No lado positivo, o arco é mais duro (o arco é mais estável).
• Potência Arranque: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a ignição do arco.
• Potência Arranque: -30 a +30. Faz o ajuste fino do comprimento do arco para a ignição do arco.
• Potência Arranque: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a extinção do arco.
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DPulse

'

O processo duplo pulsado é um processo de soldagem pulsada com dois níveis de potência separados.
A potência de soldagem varia entre estes dois níveis e os parâmetros de cada nível são controlados
independentemente. Na visualização de Soldagem, alterne entre o nível 1 e o nível 2 pressionando o
botão Control Pad esquerdo. O nível de potência em vazio é exibido como uma linha cinza no diagrama de
velocidade de alimentação do arame.

Figura 32: Visualização de Soldagem duplo pulsado

Para ajustar a potência de soldagem/velocidade de alimentação do arame durante a soldagem, use o botão
giratório da esquerda na visualização de Soldagem do Control Pad.

Para fazer o ajuste fino da tensão durante a soldagem, use o botão giratório da direita na visualização de
Soldagem do Control Pad.

Ao usar o duplo pulsado, é possível ajustar os seguintes parâmetros de em Configurações > Parâmetros:

• Velocidade de alimentação do arame: ajusta a velocidade de alimentação do arame para o nível 1.

• mín: ajusta o valor mínimo para a velocidade de alimentação do arame
• máx: ajusta o valor máximo para a velocidade de alimentação do arame

• O ajuste fino afeta a tensão de arco (comprimento do arco).
• Dinâmicas: Ajusta o comportamento de curto-circuito. No lado negativo, o arco é mais suave (menos

respingos). No lado positivo, o arco é mais duro (o arco é mais estável).
• Percentual de pulso da corrente % -10 a +15. Ajusta a corrente de pico do pulso. Use para controlar a

liberação da gota.
• Potência Arranque: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a ignição do arco.
• Potência Arranque: -30 a +30. Faz o ajuste fino do comprimento do arco para a ignição do arco.
• Potência Arranque: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a extinção do arco.
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É possível ajustar os seguintes parâmetros em Configurações > Duplo pulsado:

• Frequência de duplo pulsado: a frequência com a qual a potência oscila entre os níveis.
• Percentual de tempo de duplo pulsado: o tempo relativo do nível de potência no nível 1 de velocidade de

alimentação do arame.
• Velocidade de alimentação do arame 2: ajusta a velocidade de alimentação do arame para o nível 2.

• mín: ajusta o valor mínimo para a velocidade de alimentação do arame
• máx: ajusta o valor máximo para a velocidade de alimentação do arame

• Ajuste fino nº 2: faz o ajuste fino da tensão para o nível 2

O processo duplo pulsado aceita o recurso WiseFusion e diversos programas de soldagem otimizados.

 Processos Wise

Os produtos Wise da Kemppi são processos e recursos projetados para facilitar o trabalho do
usuário e aumentar a produtividade ao controlar o arco de soldagem. Para mais informações, acesse
www.kemppi.com.

 Antes de soldar com o WiseRoot+ ou o WiseThin+

Antes de soldar, conecte o cabo de detecção de tensão à peça de trabalho. Para obter a medição de tensão
ideal, conecte os cabos de retorno de aterramento e de detecção de tensão próximos um ao outro e longe
de outros cabos de outras unidades. Se o cabo de medição de tensão não estiver conectado ou estiver
interrompido, será exibida uma mensagem de erro.
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Figura 33: Cabo de detecção de tensão

 Como usar o DProcess

O DProcess é um processo de soldagem que permite combinar dois conjuntos completamente diferentes de
parâmetros de soldagem que podem até mesmo incluir diferentes processos de soldagem. Assim, é possível
otimizar o arco de soldagem para a aplicação desejada, como a soldagem vertical ascendente.

Para usar o DProcess é necessário definir um conjunto alternativo de parâmetros de soldagem (conjunto 2),
que será combinado com os valores atualmente selecionados (conjunto 1). Para fazer isso, selecione o menu
DProcess na visualização Configurações de seu Control Pad:

• Frequência do DProcess: Define a frequência de ciclo do DProcess.
• Percentual de tempo do DProcess: Define a porção de tempo relativa do conjunto 1 ao longo de todo o

ciclo do DProcess.
• Programa de soldagem nº 2: Seleciona o processo de soldagem a ser utilizado no conjunto 2. A lista

contém todos os programas de soldagem que são baseados nos materiais adequados.
• Velocidade de alimentação do arame nº 2: Define a velocidade de alimentação do arame para o conjunto

2.

• mín: Define o valor mínimo de ajuste para a velocidade de alimentação do arame.
• máx: Define o valor máximo de ajuste para a velocidade de alimentação do arame.

• Ajuste fino nº 2: Ajuste fino da tensão para o conjunto 2.

• Dinâmicas: -10...+10. Ajusta o comportamento de curto-circuito. No lado negativo, o arco é mais suave
(menos respingos). No lado positivo, o arco é mais duro (o arco é mais estável).

Durante a soldagem, o X8 MIG Welder usa ambos os conjuntos de parâmetros de soldagem da maneira
como você escolheu nas configurações de frequência e percentual de tempo.

Na visualização Soldagem, é possível alterar os valores de soldagem separadamente para os conjuntos 1 e 2.
Para selecionar qual conjunto está ativo, pressione o botão giratório da esquerda.

A melhor forma de obter todos os benefícios do processo DProcess é usar as tabelas de parâmetros de
soldagem prontas da Kemppi.

Nota:
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Com o DProcess, é possível usar os seguintes processos de soldagem e suas combinações: MIG
Sinérgico, processo pulsado, WiseRoot+ e WiseThin+. Além disso, a função WiseFusion pode ser
usada se você estiver usando o MIG Sinérgico ou Pulsado ou suas combinações.

 Uso do WiseRoot+

O WiseRoot+ é um processo MIG/MAG sinérgico, otimizado para a soldagem de passe de raiz de fenda
aberta. O processo é baseado na medição precisa da tensão entre o bocal da pistola de soldagem e a
peça de trabalho. Os dados de medição funcionam como entrada para o controle de corrente. O processo
é adequado para soldagem de passe de raiz em todas as posições e oferece um arco suave e isento de
respingos.

Para ajustar a potência de soldagem/velocidade de alimentação do arame, use o botão giratório da
esquerda na visualização de Soldagem do Control Pad.

Para fazer o ajuste fino da temperatura durante a soldagem, use o botão giratório da direita na visualização
de Soldagem do Control Pad.

Figura 34: Visualização WiseRoot+ Welding

Ao usar o WiseRoot+, dependendo do programa de soldagem, é possível ajustar os seguintes parâmetros
em Configurações > Parâmetros:

• Velocidade de alimentação do arame

• mín: ajusta o valor mínimo para a velocidade de alimentação do arame
• máx: ajusta o valor máximo para a velocidade de alimentação do arame

• Ajuste fino: ajusta a temperatura do arco.
• Dinâmicas: -10...+10. Ajusta o comportamento de curto-circuito. No lado negativo, o arco é mais suave.

No lado positivo, o arco é mais duro.
• Potência Arranque: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a ignição do arco.
• Potência Arranque: -30 a +30. Faz o ajuste fino do comprimento do arco para a ignição do arco.
• Potência Parada: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a extinção do arco.

 Uso do WiseThin+
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O WiseThin+ é um processo MIG/MAG sinérgico, cujas características de arco curto são ótimas para a
soldagem de chapas metálicas (espessura da chapa entre 0,8 e 3,0 mm). Ele é baseado na medição precisa
da tensão entre o bocal da pistola de soldagem e a peça de trabalho. Os dados de medição funcionam
como entrada para o controle de tensão. O processo reduz o aporte térmico, a deformação e respingos. O
WiseThin+ também é ótimo para a soldagem posicional com chapas mais espessas.

Para ajustar a potência de soldagem/velocidade de alimentação do arame, use o botão giratório da
esquerda na visualização de Soldagem do Control Pad.

Para fazer o ajuste fino da tensão durante a soldagem, use o botão giratório da direita na visualização de
Soldagem do Control Pad.

Figura 35: Visualização do WiseThin+ Welding

Ao usar o WiseThin+, dependendo do programa de soldagem, é possível ajustar os seguintes parâmetros de
soldagem em Configurações > Parâmetros:

• Velocidade de alimentação do arame

• mín: ajusta o valor mínimo para a velocidade de alimentação do arame
• máx: ajusta o valor máximo para a velocidade de alimentação do arame

• O ajuste fino afeta a tensão de arco (comprimento do arco).
• Dinâmicas: -10...+10. Ajusta o comportamento de curto-circuito. No lado negativo, o arco é mais suave

(menos respingos). No lado positivo, o arco é mais duro (o arco é mais estável).
• Potência Arranque: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a ignição do arco.
• Potência Arranque: -30 a +30. Faz o ajuste fino do comprimento do arco para sua ignição.
• Potência Parada: -30 a +30. Ajuste o nível de potência para a extinção do arco.

 Recursos Wise

Os recursos Kemppi Wise melhoram a qualidade das soldas. Para mais informações sobre o Wise, acesse
www.kemppi.com.
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 Introdução ao WiseFusion

A função de soldagem WiseFusion permite o controle de comprimento do arco adaptável, o que mantém o
arco idealmente curto e focado. O WiseFusion aumenta a velocidade de soldagem e a penetração e reduz
o aporte térmico. O WiseFusion pode ser usado em toda a faixa de potência (arco curto, arco globular, arco
de pulverização e arco pulsado). O WiseFusion é compatível com MIG sinérgico, processo pulsado e duplo
pulsado.

 Uso do WiseFusion

+

Para usar o WiseFusion, selecione Configurações > Recursos Wise > WiseFusion.

Para ajustar a potência de soldagem/velocidade de alimentação do arame, use o botão giratório da
esquerda na visualização de Soldagem do Control Pad.

Para fazer o ajuste fino da saída de calor, use o botão giratório da direita na visualização de Soldagem do
Control Pad.

Figura 36: Visualização de soldagem WiseFusion

 Introdução ao WiseSteel

A função WiseSteel é baseada na modificação dos arcos MIG/MAG convencionais para permitir qualidade
de soldas mais alta. O WiseSteel melhora o controle de arco, reduz os respingos e ajuda a criar uma poça de
soldagem otimamente formada.

Usando o WiseSteel, diferentes métodos de ajuste são aplicados a diferentes faixas de potência (arcos
diferentes). Dentro da faixa de arco curto, o WiseSteel é baseado no controle de arco curto adaptável; isto
é, o processo ajusta a proporção do curto-circuito. Isto cria um arco facilmente ajustável e menos respingos.
Dentro da faixa de arco curto, a forma da corrente é semelhante à da soldagem a arco curto tradicional.
Quando um arco curto é usado na soldagem vertical, na qual a oscilação de movimento é aplicada, o
WiseSteel garante a boa qualidade por meio da adaptação às mudanças no comprimento do eletrodo.
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Usar o WiseSteel na faixa de arco globular significa que o WiseSteel flutua a potência entre o arco curto e
o arco de pulverização em uma baixa frequência, para que a potência média fique dentro da faixa de arco
globular. Isto resulta em menos respingos do que a soldagem a arco globular convencional e uma poça de
soldagem que permite durabilidade estrutural excelente.

Dentro da faixa de arco de pulverização, o WiseSteel é baseado no controle de comprimento do arco
adaptável, que mantém o arco idealmente curto. O WiseSteel também utiliza a corrente de soldagem
micropulsada. Isto cria uma poça de soldagem bem formada, que permite excelente geometria de cordão
e ótima penetração, com juntas lisas e duráveis, e acelera o trabalho. A pulsação não é perceptível para
o soldador. A forma e o controle da corrente são próximos aos da soldagem a arco de pulverização
convencional.

 Uso do WiseSteel

Para usar o WiseSteel, selecione Configurações > Recursos Wise > WiseSteel.

Para ajustar a potência de soldagem/velocidade de alimentação do arame durante a soldagem, use o botão
giratório da esquerda na visualização de Soldagem do Control Pad.

Para fazer o ajuste fino da saída de calor durante a soldagem, use o botão giratório da direita na visualização
de Soldagem do Control Pad.

Figura 37: Visualização WiseSteel Welding

Nota:

O indicador de velocidade de alimentação do arame/corrente exibe a faixa do arco.

1. Arco curto
2. Arco globular
3. Arco pulverizado

O método de ajuste é diferente para cada faixa.
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 Introdução ao WisePenetration+

Na soldagem MIG/MAG padrão, mudanças no comprimento do eletrodo causam flutuações na corrente
de soldagem. O WisePenetration+ mantém a corrente de soldagem constante ao controlar a velocidade
de alimentação do arame de acordo com o comprimento do eletrodo. Isto assegura a penetração estável e
eficaz e evita que a peça seja atravessada. O WisePenetration+ também oferece uma regulagem de tensão
adaptativa, que mantém o arco concentrado e curto de forma ideal. O WisePenetration+ permite soldar com
a Reduced Gap Technology (RGT) e é compatível com MIG sinérgico e processos de soldagem pulsados.

 Uso do WisePenetration+

Para usar o WisePenetration+, selecione Configurações > Recursos Wise > WisePenetration+.

Para ajustar a corrente de soldagem, use o botão giratório da esquerda na visualização de Soldagem do
Control Pad.

Para fazer o ajuste fino da saída de calor, use o botão giratório da direita na visualização de Soldagem do
Control Pad.

Figura 38: Visualização WisePenetration+ Welding

 Soldagem MMA

5

Para usar o X8 MIG Welder em modo MMA, no Control Pad:

1. Selecione Configurações > Modo > MMA.
2. Selecione o programa de soldagem MMA. Um programa de soldagem MMA universal pré-instalado.
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Nota:

O X8 MIG Welder é equipado com um dispositivo de redução de tensão (VRD). Quando o
equipamento de soldagem está ligado mas o arco de soldagem não está aceso, o equipamento
apresenta a tensão em vazio (50 V). Se o VRD estiver em uso, ele manterá a tensão em vazio a um
nível mais baixo, pré-ajustado (20 V/12 V).

Para a soldagem MMA, ambos os modos DC+ e DC- estão disponíveis.

Para ajustar a corrente de soldagem durante a soldagem, use o botão giratório da esquerda na visualização
de Soldagem do Control Pad.

Para ajustar as dinâmicas durante a soldagem, use o botão giratório da direita na visualização de Soldagem
do Control Pad.

Figura 39: Visualização Soldagem MMA

É possível ajustar os seguintes parâmetros em Configurações > Parâmetros:

• Corrente de soldagem
• Dinâmicas: ajusta o comportamento de curto-circuito. No lado negativo, o arco é mais suave (menos

respingos). No lado positivo, o arco é mais duro (o arco é mais estável).
• Potência Arranque: Ajuste o nível de potência para a ignição do arco. É possível usar este parâmetro para

fornecer potência extra ou menos potência para a ignição do arco.

 Goivagem

8

A goivagem a arco de carbono é um método no qual o metal é removido ao ser derretido com um arco de
soldagem e soprando o metal derretido com ar comprimido. A goivagem a arco de carbono pode ser usada
com a maioria dos metais, como aço, aço inoxidável, ferro fundido, níquel, cobre, magnésio e alumínio. O
equipamento usado na goivagem a arco de carbono inclui a fonte de energia, um suporte de carbono e seus
cabos e o carbono de goivagem. Uma fonte de ar comprimido suficiente também deve estar disponível.
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A funcionalidade de goivagem (goivagem a arco de carbono) está disponível nos modelos de 500A a 600 A

Para usar a goivagem, no Control Pad, selecione Configurações > Modo > Goivagem.

Nota:

O X8 MIG Welder é equipado com um dispositivo de redução de tensão (VRD) integrado. Quando
o equipamento de soldagem está ligado mas o arco de soldagem não está aceso, o equipamento
apresenta a tensão em vazio (50 V). Quando o VRD está em uso, ele mantém a tensão em vazio a
um nível pré-ajustado (20 V/12 V).

Para ajustar a corrente de soldagem durante a soldagem, use o botão giratório da esquerda na visualização
de Soldagem do Control Pad.

Para ajustar as dinâmicas durante a soldagem, use o botão giratório da direita na visualização de Soldagem
do Control Pad.

Figura 40: Visualização de soldagem de goivagem

É possível ajustar os seguintes parâmetros em Configurações > Parâmetros:

• Programa de soldagem de goivagem: seleção do programa de goivagem
• Corrente: ajusta a corrente de goivagem
• Dinâmicas: ajusta o comportamento de curto-circuito. No lado negativo, o arco é mais suave. No lado

positivo, o arco é mais duro (o arco é mais estável).
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 Revestimento e brasagem

Revestimento

O revestimento (polimento) significa depositar uma camada de material de preenchimento na peça de
trabalho para alcançar certas propriedades ou dimensões.

Para usar o X8 MIG Welder para revestimento, vá em Configurações, selecione o modo (MMA/MIG), e na
lista de filtros, em Tipo, selecione Revestimento para visualizar os programas de soldagem adequados.

O X8 MIG Welder tem vários programas de soldagem otimizados para revestimento.

Brasagem

Na brasagem, só o material de preenchimento é derretido enquanto o material de base permanece sólido.
Com o X8 MIG Welder, você pode usar vários programas de soldagem e materiais de preenchimento para a
brasagem.

Para usar o X8 MIG Welder para brasagem, vá em Configurações, selecione o modo (MMA/MIG), e na lista
de filtros, em Tipo, selecione Brasagem para visualizar os programas de soldagem adequados.

 Funções de Lógica de disparo

Você pode selecionar a lógica de disparo pelo Control Pad em Configurações > Lógica de disparo.

• 2T: Pressionar o gatilho (1) acende o arco. Soltar o gatilho (2) apaga o arco.

Figura 41: Lógica de disparo 2T
• 4T: Pressionar o gatilho (1) inicia o pré-gás e soltar o gatilho (2) acende o arco. Pressionar o gatilho

novamente (3) apaga o arco. Soltar o gatilho (4) encerra o pós-gás.

Figura 42: Lógica de disparo 4T
• WP Switch: A lógica de disparo WP Switch é semelhante à lógica 4T, mas inclui uma seleção de potência

de soldagem secundária. Quando o arco é aceso, você pode alterar entre dois níveis de potência
predefinidos.
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Pressionar o gatilho (1) inicia o pré-gás e soltar o gatilho (2) acende o arco. Durante a soldagem,
pressionar o gatilho rapidamente (por menos de meio segundo) (3 e 5) e soltar (4 e 6) altera o nível de
corrente. Pressionar o gatilho novamente (7) apaga o arco. Soltar o gatilho (8) encerra o pós-gás.

Figura 43: Lógica de disparo WP Switch

 Funções de iniciar e parar

Touch Sense Ignition (Ignição por detecção de toque)

A Touch Sense Ignition (Ignição por detecção de toque) produz o mínimo de respingos e estabiliza o arco
imediatamente após a ignição.

Para ligar ou desligar o Touch Sense Ignition com o Control Pad, acesse as Configurações > Lógica de
partida e parada > Touch Sense Ignition (Ignição por detecção de toque).

Elevação

A função UpSlope aumenta gradualmente a potência de soldagem/velocidade de alimentação de arame até
o nível desejado. O usuário configura liga/desliga a função e configura o valor inicial da potência/velocidade
de alimentação de arame do UpSlope.

Para ajustar o Upslope, acesse no Control Pad as Configurações > Lógica de partida e parada > Upslope.
Ao selecionar ligado (ON), as opções para ajustar o Tempo, e o Nível são exibidas na tela.

Partida a quente

S

Ao usar a função de Partida a quente, a soldagem começa com os valores de parâmetros que são
diferentes dos valores usados para o restante do trabalho de soldagem. Os valores da função de Partida
a quente são automaticamente configurados para os valores de soldagem normais depois de um período
predeterminado. A funcionalidade pode ser usada, por exemplo, ao soldar materiais espessos, onde a
utilização de potência extra (calor) na partida ajuda a assegurar a alta qualidade da solda.
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Quando a lógica de disparo 2T está em uso, a Partida a quente dura o período predefinido.

Figura 44: Partida a quente 2T

1. Gatilho pressionado.
2. Gatilho liberado.

Quando a lógica de disparo 4T ou WP Switch estão em uso, a Partida a quente começa quando o gatilho é
pressionado e dura até que o gatilho seja liberado.

Figura 45: Partida a quente 4T/WP Switch

1. Gatilho pressionado.
2. Gatilho liberado.
3. Gatilho pressionado.
4. Gatilho liberado.

Para ajustar a Partida a quente, acesse no Control Pad as Configurações > Lógica de partida e parada >
Partida a quente. Ao selecionar ligado (ON), as opções para ajustar o Tempo, e o Nível são exibidas na
tela. A configuração padrão da Partida a quente é desligada (OFF).

Enchimento de cratera

Ao soldar com alta potência, normalmente é formada uma cratera no fim da solda. A função Enchimento
de cratera reduz gradualmente a potência de soldagem/velocidade de alimentação de arame no final do
trabalho de soldagem para que a cratera possa ser preenchida com um nível de potência mais baixo.

Quando a lógica de disparo 2T está em uso, soltar o gatilho dispara a sequência de Enchimento de cratera.
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Figura 46: Enchimento de cratera 2T

1. Gatilho pressionado.
2. Gatilho liberado.

Quando o 4T ou WP Switch estão em uso, pressionar o gatilho durante a soldagem (no caso do WP Switch,
pressionar por mais de meio segundo) dispara a sequência de Enchimento de cratera. O sistema permanece
no nível de acabamento do Enchimento de cratera até que o gatilho seja liberado. Liberar o gatilho encerra
imediatamente a sequência de Enchimento de cratera.

Figura 47: Enchimento de cratera 4T/WP Switch

1. Gatilho pressionado.
2. Gatilho liberado.
3. Gatilho pressionado.
4. Gatilho liberado.

Para ajustar os parâmetros de Enchimento de cratera, acesse no Control Pad as Configurações > Lógica de
partida e parada > Enchimento de cratera. Ao selecionar ligado (ON), as opções para ajustar o Tempo, o
Nível inicial e o Nível final são exibidos na tela.

• Tempo: Para 2T, isto define o período de duração da sequência de Enchimento de cratera. Para 4T/WP
Switch, isto define o período que leva para se mover do nível inicial para o nível final.

• Nível inicial: o nível no qual o Enchimento de cratera é iniciado.
• Nível final: o nível no qual o Enchimento de cratera é encerrado.

Quando o 4T Timer está em uso, pressionar o gatilho durante a soldagem (no caso do WP Switch,
pressionar por mais de meio segundo) dispara a sequência de Enchimento de cratera e a sequência dura
pelo menos pelo período definido pelo Temporizador 4T, mesmo se o gatilho for liberado antes deste tempo
decorrer.

Pré-gás

A função Pré-gás garante que a peça de trabalho seja protegida pelo gás de proteção no momento de
ignição do arco para que o metal derretido não entre em contato com o ar. Isto é essencial para materiais
que exigem uma boa proteção de gás, como aços inoxidáveis, alumínio e titânio.
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Quando a lógica de disparo 2T está em uso, o Pré-gás dura o período predefinido. Quando a lógica de
disparo 4T ou WP Switch está em uso, o Pré-gás dura até que o gatilho seja liberado.

Para ajustar o tempo de pré-gás, acesse no Control Pad as Configurações > Lógica de partida e parada >
Tempo de pré-gás.

Pós-gás

As funções Pós-gás garantem que a peça de trabalho seja protegida pelo gás de proteção após o arco ser
apagado para que o metal derretido não entre em contato com o ar. A peça de trabalho é protegida pelo
gás de proteção até que ela tenha esfriado o suficiente. Isto é especialmente útil com materiais que exigem
uma boa proteção de gás, como aços inoxidáveis e titânio.

Quando a lógica de disparo 2T está em uso, o Pós-gás dura o período predefinido. Quando a lógica de
disparo 4T ou WP Switch está em uso, o Pós-gás dura até que o gatilho seja liberado, mas no mínimo pelo
período predefinido.

Para ajustar a função Pós-gás, acesse as Configurações > Lógica de partida e parada > Pós-gás. Selecione
Definir tempo > Tempo de Pós-gás para definir o período que o Pós-gás dura, ou Definir padrão para
selecionar o tempo pré-ajustado.

Arranque suave

P

A função de Arranque suave define a velocidade de alimentação do arame antes da ignição do arco de
soldagem, isto é, antes que o arame de enchimento entre em contato com a peça de trabalho. Quando
ocorre a ignição do arco, a velocidade de alimentação do arame passa automaticamente para a velocidade
normal configurada pelo usuário. A função Arranque suave está sempre ligada.

Para ajustar o nível do Arranque suave, acesse no Control Pad as Configurações > Lógica de partida e
parada > Nível do arranque suave. A faixa de ajuste é de 10 a 90%.

Figura 48: Arranque suave

Passo fim AR

Imediatamente após o arco ser apagado, o alimentador de arame alimenta alguns milímetros a mais do
arame de enchimento para que o arame não se prenda ao bico de contato.

Para ligar ou desligar o Passo fim WF, acesse no Control Pad as Configurações > Lógica de partida e
parada > Passo fim WF.

2.4.3.3 Uso dos serviços WeldEye
Os serviços baseados na nuvem WeldEye consistem em diversos módulos independentes. Quando o
controle de qualidade ou a análise de produção de soldagem foi ativada, você pode usar o Control Pad e
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o X8 MIG Welder para coletar dados de soldagem para o serviço WeldEye. Para mais informações sobre o
WeldEye, consulte www.weldeye.com.

Nota:  Para usar os serviços baseados na nuvem WeldEye, conecte o equipamento de soldagem à
internet por uma WLAN ou por uma conexão cabeada. Para mais informações, consulte Conexão
aos serviços baseados na nuvem da Kemppi on page 108.

 Uso de WPSs digitais
Ao selecionar um WPS digital, as configurações do equipamento de soldagem são ajustadas
automaticamente.

Nota:

Este recurso só estará disponível se o equipamento de soldagem estiver registrado nos serviços
baseados na nuvem WeldEye da Kemppi. Para mais informações, consulte Introdução ao WeldEye
for Welding Procedure and Qualification Management on page 9.

 Introdução ao WPS digital (dWPS)
Uma Especificação de Procedimento de Soldagem Digital (dWPS) é um WPS em formato digital que ajusta
automaticamente as configurações do X8 MIG Welder quando selecionado.

Um WPS é um documento que descreve como deve ser executado um determinado tipo de solda. Ele define
os parâmetros de soldagem e fornece orientação ao soldador ou operador de soldagem. A meta é obter
soldas de qualidade e repetibilidade na produção. Um WPS separado é desenvolvido para cada liga de
material e cada tipo de soldagem.

O serviço baseado na nuvem WeldEye da Kemppi fornece ferramentas para criar e editar WPSs. Quando
o sistema de soldagem está conectado ao WeldEye, os dWPSs são transferidos automaticamente para a
memória da fonte de energia de todos os equipamentos de soldagem conectados ao WeldEye. Se não
houver conexão à Internet disponível, é possível transferir os dWPSs com um pendrive USB. O usuário então
pode visualizar, ativar e selecionar o dWPSs com o Control Pad. Também é possível selecionar dWPSs pelo
visor do alimentador de arame ou pelo controle remoto da pistola de soldagem.

Quando um dWPS é selecionado, as configurações do sistema de soldagem são automaticamente ajustadas
de acordo com suas especificações. Isto reduz a possibilidade de erros e torna o trabalho mais rápido
e mais fácil por não serem necessários ajustes manuais. Porém, ainda é possível fazer o ajuste fino dos
parâmetros. O usuário pode consultar informações detalhadas sobre o dWPS bem como o desenho da junta
e os desenhos de sequência de soldagem no Control Pad. Nenhuma cópia física do WPS é necessária. Como
o mesmo dWPSs pode ser transferido automaticamente para vários equipamentos de soldagem, é fácil ter as
mesmas configurações em todos os equipamentos.
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Figura 49: Processo dWPS

Para mais informações sobre o WeldEye, consulte Introdução ao WeldEye.

 Ativação de WPS

Proceda da seguinte forma:

1. Acesse o menu Exibir (na visualização Soldagem, pressione o botão Menu) e selecione WPS.

Se nenhum WPS estiver ativo no momento, será exibido o seguinte:

2. Para visualizar a lista de WPSs disponíveis, pressione o botão verde. A lista de WPSs é exibida.
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Figura 50: Modo avançado Figura 51: Modo básico

3. Mova o foco para o WPS que quer ativar.

4. Dependendo do modo do Control Pad, selecione uma das opções abaixo:
a) Se o Control Pad estiver no modo Avançado, pressione o botão verde para abrir o menu Ações.

Selecione Ativar WPS.

b) Se o Control Pad estiver no modo Básico, pressione o botão verde para ativar o WPS.
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O Control Pad abre a visualização WPS. Aqui é possível consultar todos os detalhes do WPS que o
soldador precisa saber para o trabalho, inclusive as imagens e detalhes do preenchimento e do gás.

Se o WPS incluir várias passagens, selecione a passagem em Passagem ativa. Consulte Selecionar
passagem do WPS na visualização WPS on page 144.

5. Pressione um botão de visualização para sair da visualização WPS.

Nota:

Também é possível alterar o WPS ou a passagem na visualização Canal. Consulte Selecionar o
WPS ou a passagem na visualização de Canal on page 146.

 Selecionar passagem do WPS na visualização WPS
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Proceda da seguinte forma:

1. Acesse o menu Exibir > WPS.

O Control Pad exibe o WPS ativo na visualização WPS.

Se não houver WPS ativo, o Control Pad exibe a lista de WPSs. Selecione o WPS.

2. Mova o foco para Passagem ativa.

A informação em Passagem ativa é específica para a passagem ativa e varia de acordo com a
passagem.

3. Pressione o botão verde para abrir o menu.
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4. Para alterar a seleção de passagem, role até uma passagem em uma lista.

5. Pressione o botão verde para selecionar a passagem e para retornar à Visualização de WPS.

Nota:

Também é possível selecionar o WPS ou a passagem na visualização de Canal. Consulte
Selecionar o WPS ou a passagem na visualização de Canal on page 146.

 Selecionar o WPS ou a passagem na visualização de Canal

Proceda da seguinte forma:

1. Acesse a visualização de Canal.

O Canal exibe o canal de memória ou WPS e a passagem que está em uso.
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2. Navegue pela lista de WPSs e passagens para mover o foco para a passagem que quer usar.

A passagem é ativada imediatamente.

Cuidado:

Depois de alterar o WPS ou passagem, verifique os detalhes da passagem para ter certeza de
estar usando o arame de enchimento e o gás corretos.

3. Para visualizar todos os detalhes do WPS selecionado, pressione o botão Menu duas vezes e escolha
WPS. Para fazer um ajuste fino dos parâmetros do WPS na visualização Soldagem, pressione o botão
Menu uma vez.
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 Seleção de WPS ou passagem do WPS pelo visor do alimentador de arame
É possível selecionar um WPS ou alterar a passagem do WPS pelo visor do alimentador de arame.

Nota:

A primeira vez que um WPS é usado, você deve ativá-lo com o Control Pad. Após a ativação,
também é possível usar o visor do alimentador de arame ou o controle remoto da pistola para
selecionar o WPS.

 Selecione o WPS por meio do controle remoto da pistola
É possível selecionar um WPS usando o controle remoto da pistola de soldagem.

Nota:

A primeira vez que um WPS é usado, você deve ativá-lo com o Control Pad. Após a ativação,
também é possível usar o visor do alimentador de arame ou o controle remoto da pistola para
selecionar o WPS.

1. Pressione o botão Canalpara acessar a visualização de Canal.

2. Use os botões de seta para ir ao canal WPS desejado.

A visualização exibe o nome do WPS e o nome do passo. Se o WPS abrange vários passos, use os
botões de seta para se mover entre eles.

Para uma descrição dos botões de controle remoto e informações sobre ajustes dos parâmetros WPS com o
controle remoto, consulte Controle remoto da pistola on page 100.
 Ajuste dos parâmetros WPS

É possível ajustar todos os parâmetros pelo Control Pad ou pelo visor do alimentador de arame. Pelo
controle remoto da pistola, é possível ajustar a velocidade de alimentação do arame, o ajuste fino e as
dinâmicas.

Se um parâmetro cujo valor correto é essencial para o processo (corrente, tensão ou velocidade de
alimentação do arame) for ajustado além da faixa definida no WPS, o sistema exibirá um alerta no Control
Pad e no visor do alimentador de arame. O parâmetro para o qual o alerta é exibido depende do processo
em uso. Para mais informações sobre os parâmetros relacionados a diversos processos, consulte Processos
de soldagem MIG padrão no X8 MIG Welder on page 122 e Processos Wise on page 127.

Nota:

Dependendo do programa de soldagem e do processo em uso, é possível que o equipamento
de soldagem não consiga ajustar todas as configurações de acordo com o WPS. A corrente, a
tensão e a velocidade de alimentação do arame são interdependentes, portanto, pode surgir uma
discrepância entre o WPS e o programa ou o processo de soldagem e, neste caso, os parâmetros
não são ajustados de acordo com o WPS.

Para informações sobre o ajuste de parâmetros com o Control Pad, consulte Visualização Soldagem on page
88.

Para informações sobre ajustes e parâmetros por meio do visor do alimentador de arame, consulte
Visualizações do alimentador de arame  on page 98.
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 Transferência dos dWPSs para o equipamento de soldagem

Os WPSs digitais são criados com a ferramenta WeldEye e transferidos para o equipamento de soldagem via
Internet ou com um pendrive USB. Para mais informações sobre o WeldEye, consulte Introdução ao WeldEye
for Welding Procedure and Qualification Management on page 9 e www.weldeye.com.

Nota:

Os WPSs devem ser aprovados no WeldEye antes que possam ser transferidos para o equipamento
de soldagem.

Os equipamentos de soldagem são conectados ao WeldEye nas configurações do WeldEye. Será
necessário o número de série e o código de segurança que estão na placa de identificação da X8
Power Source. Há instruções mais detalhadas na Ajuda do WeldEye. Uma vez que o equipamento de
soldagem esteja conectado ao WeldEye, em uma hora os WPSs são transferidos automaticamente para o
equipamento. Quando novos WPSs são criados, se o equipamento de soldagem estiver online, os WPSs
são automaticamente transferidos para o equipamento de soldagem em até 15 minutos após o WPS ser
aprovado.

Para mais informações sobre como conectar o equipamento de soldagem à Internet, consulte Conexão aos
serviços baseados na nuvem da Kemppi on page 108.

Todos os equipamentos de soldagem da empresa podem ser conectados ao WeldEye. Você pode consultar
uma lista com todos os equipamentos conectados. Se o My Fleet também estiver em uso, os serviços
compartilham a mesma lista de equipamentos. Para mais informações sobre o My Fleet, consulte Sobre My
Fleet.

Transferência de dWPSs sem uma conexão aos serviços baseados na nuvem da Kemppi

1. No WeldEye, abra um WPS.

2. Clique no ícone do equipamento de soldagem na barra de ferramentas.

3. Uma caixa de diálogo é exibida. Clique em Baixar dWPS. Obtenha o WPS em formato de arquivo.

4. Salve o WPS em um pendrive USB.

5. Insira o pendrive USB na porta USB da X8 Power Source. Todos os WPSs no pendrive USB são salvos
no equipamento de soldagem e ficam disponíveis nas listas de WPSs após a confirmação da cópia pelo
Control Pad.

 Exclusão de WPS

Só é possível excluir WPSs no modo Avançado do Control Pad. Para configurar o Control Pad no modo
Avançado, acesse Visualização de Configurações > Configurações do Painel > Modo Básico/Avançado.

Proceda da seguinte forma:

1. Acesse o menu Exibir > WPS.
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2. Pressione o botão verde.

3. Selecione um WPS a partir da lista.

4. Pressione o botão verde para abrir o menu de comando.

5. Selecione Delete WPS (Excluir WPS) e pressione o botão verde.
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 Filtro de WPSs
Se mais de cinco WPSs estiverem disponíveis, você pode filtrar os WPSs para reduzir a lista. É possível filtrar
por material, espessura e tipo de junta.

Proceda da seguinte forma:

1. Acesse o menu Exibir > WPS.

2. Role para cima para mover o foco para o cabeçalho do filtro.

3. Pressione o botão verde para abrir o assistente de filtro.

4. Gire o botão para mover o foco. Pressione o botão verde para selecionar o material da peça a soldar.
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5. Gire o botão para mover o foco e pressione o botão verde para selecionar a espessura do arame.

6. Gire o botão para mover o foco e pressione o botão verde para selecionar o tipo de solda.
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7. Após selecionar todos os valores, o assistente o retorna para a lista de WPSs e exibe os WPSs
disponíveis com os filtros selecionados.

As configurações exibem termos ISO/ANSI e métricos/imperiais ao mesmo tempo.

 Uso dos dados de soldagem coletados

O X8 MIG Welder pode ser usado para o monitoramento automatizado da qualidade e produtividade da
soldagem a arco. O dispositivo registra os dados de parâmetros de soldagem e os transmite ao serviço de
nuvem WeldEye por meio de uma rede com ou sem fio.
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O Control Pad é a interface de usuário do soldador para se conectar ao WeldEye e inserir informações
de identificação, como a ID do soldador, o WPS em uso, a solda ou peça a soldar e o número de lote do
material de preenchimento.

 Ativar a coleta de dados de soldagem

Esta funcionalidade estará disponível apenas se sua empresa tiver adquirido o WeldEye para Gerenciamento
de qualidade de soldagem ou o WeldEye para Análise de produção de soldagem. Você deve conectar o X8
MIG Welder à Internet e ao Serviço de Nuvem WeldEye para usar a funcionalidade neste dispositivo. Para
obter mais informações, consulte o manual de operação do WeldEye.

Quando a coleta de dados de soldagem estiver ativada, pressione o botão verde do botão giratório de
controle na direita do Control Pad para acessar a visualização Task (Tarefa).

 Gravação de dados

A X8 MIG Welder coleta dados de parâmetros de soldagem automaticamente. Ela registra cada solda e
armazena os dados. Ele coleta os valores de parâmetros, como corrente, tensão e velocidade de alimentação
do arame de cada soldagem.

O dispositivo armazena os valores dos parâmetros de soldagem na memória da fonte de energia. Ao final
de cada soldagem executada, ele envia os dados ao serviço de nuvem WeldEye para análise e criação de
relatório. Em geral, demora alguns segundos até que o WeldEye exiba os dados após o fim da soldagem. O
WeldEye nunca exibe os valores para a soldagem em andamento porque eles são transmitidos somente após
a soldagem.

Se o dispositivo não estiver conectado à Internet, os dados são armazenados até que a conexão esteja
disponível novamente. A fonte de energia tem espaço de armazenamento suficiente para armazenar dados
de soldagem de três turnos, 24 horas por dia, sete dias por semana, por vários meses. Quando houver
conexão à Internet novamente, o dispositivo imediatamente enviará os dados para o WeldEye.

O dispositivo coleta valores de parâmetros de soldagem a uma taxa de dez amostras por segundo. O serviço
WeldEye calcula a média dos dados para reduzir a oscilação natural dos dados de soldagem.
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 Flutuação e média

Parâmetros de soldagem sempre flutuam durante a soldagem. Para mostrar os dados dos parâmetros
em um formato útil, o WeldEye usa a média para filtrar os extremos e mostrar o gráfico da média
do desempenho de soldagem. É possível modificar a operação da média na visualização Settings
(Configurações) do serviço de nuvem WeldEye.

 Banco de dados de identificadores

A X8 MIG Welder pode fornecer 100% de rastreabilidade para cada solda. Para isso, insira vários
identificadores no sistema antes da soldagem, por exemplo, a identidade do soldador, o WPS e o número da
solda.

Estes dados de identificação residem no serviço de nuvem WeldEye, de onde os dispositivos obtêm os dados
e os comparam com os identificadores que o soldador informou manualmente ou usando códigos de barras.

O banco de dados de identificação é sincronizado entre o WeldEye e o dispositivo a cada 15 minutos,
quando o sistema de soldagem está online. Um banco de dados local é armazenado na memória interna
da fonte de energia para assegurar uma funcionalidade WeldEye confiável também em situações de
conectividade ruim.

Se você informar um novo código de barras no Control Pad, por exemplo, um novo número de lote de
arame de enchimento, ele também aparecerá no serviço de nuvem WeldEye e estará disponível para
utilização por todos os sistemas de soldagem conectados ao serviço.

O retardo de 15 minutos na atualização do banco de dados de identificadores significa que demora até 15
minutos para o dispositivo reconhecer qualquer novo identificador adicionado ao banco de dados WeldEye.

 Monitoramento do tempo

Para fornecer informações precisas sobre as atividades de soldagem, o dispositivo usa um relógio interno de
tempo real. Ele registra o momento exato de início e de parada da soldagem, das amostras de parâmetros e
de outras funções. Ele sincroniza automaticamente com o serviço de nuvem WeldEye.

Internamente, o dispositivo usa o horário global UTC (Tempo Universal Coordenado), ajustado para o fuso
horário do soldador. O fuso horário é gerenciado por todo o local no serviço de nuvem WeldEye.

A hora é exibida como a hora local do soldador no visor do Control Pad e no serviço de nuvem WeldEye, no
qual é possível pesquisar as soldagens realizadas com base no momento de soldagem.

 Fluxo de trabalho do soldador

Proceda da seguinte forma:

Antes de soldar

1. Pressione o botão verde para selecionar Tarefa.
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2. Ligue o leitor de código de barras na parte frontal do Control Pad se você quiser usá-lo.
Também é possível informar manualmente o código de barras.

3. Para informar sua ID pessoal ao sistema, selecione:

• Activate code reader (Ativar leitor de código de barras) para ler o código de barras ou o código QR
de seu cartão de identificação

OU
• Enter barcode (Inserir código de barras) para informar o código de barras manualmente.
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4. Leia o código de barras ou o código QR de seu cartão de identificação ou informe o código de barras
manualmente.
Para obter mais informações, consulte o Control Pad.

5. Identifique o WPS a ser usado.

Selecione o WPS na visualização Task (Tarefa) ou leia o código de barras no documento impresso. A
primeira passagem do WPS é selecionada automaticamente. Para mais informações, consulte Selecionar
passagem do WPS na visualização WPS.
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6. Identifique a solda.
Leia o código de barras da solda de uma ordem de trabalho impressa ou selecione as informações no
visor. As informações sobre a solda aparecem no visor do Control Pad. Durante a soldagem, os dados
gravados são associados à solda no WeldEye.

7. Registre o número de lote do material de preenchimento para fornecer a rastreabilidade.

Leia o código de barras da embalagem do arame de enchimento. Se não houver nenhum código de
barras disponível, selecione Enter barcode (Informar o código de barras) na visualização Task (Tarefa).
Use o teclado virtual para informar o número do código de barras manualmente.
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Ao ler ou informar o código de barras pela primeira vez, o Control Pad não o reconhece. Selecione Filler
batch (Lote de arame de enchimento) para indicar que o código de barras se refere ao número de lote
do arame de enchimento.

8. Para selecionar outra passagem de solda do WPS, use a seleção de passagem na visualização Task
(Tarefa).

Após soldar

9. Quando a solda estiver concluída, selecione Complete weld (Concluir solda).

Nota:  Esta função estará disponível apenas se a solda tiver sido identificada. A disponibilidade
é controlada nas configurações do serviço de nuvem WeldEye.

Se o monitoramento do aporte térmico estiver ativado, informe o comprimento da solda, que é usado
para o cálculo do aporte térmico. Para obter mais informações consulte o Monitoramento de aporte
térmico.
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10. Quando você terminar de usar o equipamento de soldagem, desconecte-se do sistema.
Desligue o equipamento ou role até Welder (Soldador), pressione o botão verde, e selecione Log out
(Desconectar).

Nota:  Desconecte-se do sistema para evitar que os dados da próxima soldagem sejam
registados em seu nome.

Nas configurações do serviço de nuvem WeldEye, é possível filtrar os itens que o Control Pad exibe para
que sejam identificados. Por exemplo, ele pode exibir o número do WPS e o número de lote do arame
de enchimento, mas não o do material de preenchimento ou do gás de proteção. Isto não impede que
você digitalize também outros identificadores com o leitor de código de barras.
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 Alarmes em serviços WeldEye

Antes de soldar, o Control Pad exibe alarmes para qualificações do soldador insuficientes, material de
preenchimento errado e gás de proteção errado. Após a soldagem, ele mostra um alarme se houver valores
de parâmetros de soldagem ou de aporte térmico fora da conformidade.

Todas as qualificações do soldador são armazenadas em seus certificados de qualificação pessoal no
WeldEye. Se o certificado de um soldador não apresenta as qualificações necessárias exigidas pelo WPS, o
sistema emite um alerta. Se o soldador desiste de soldar, o sistema elimina o alerta. Porém, se o soldador
começar a soldar apesar do alerta, o sistema registra o alerta no serviço na nuvem WeldEye.

O WeldEye também compara as informações do material de preenchimento e do gás de proteção que o
soldador informa com Control Pad àqueles definidos no WPS. Se estas informações não coincidirem, o
sistema emite um alerta.

Figura 52: O soldador não é qualificado para soldagem com o WPS selecionado

O Control Pad mostra a corrente e a tensão de soldagem durante a soldagem e indica se os valores estão
dentro dos limites do WPS. Esta informação pode ser útil para quem estiver observando a soldagem. Os
valores são mostrados em branco, amarelo ou vermelho.
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Branco: O valor medido está dentro dos limites do WPS ou o WPS não foi identificado.

Amarelo: O valor medido está próximo aos limites do WPS. (Aviso)

Vermelho: O valor medido está fora dos limites do WPS. (Alerta)

Há um curto tempo de reação, geralmente alguns segundos, antes de as cores mudarem. Isso faz com que o
visor seja mais fácil de ler e permite o acompanhamento da qualidade geral da soldagem.

Para obter mais informações, consulte a ajuda do WeldEye sobre o monitoramento do WPS em tempo real.

 Entrada de informações sobre atividades extra soldagem

O dispositivo usa atividades para monitorar o tempo em que sem soldar ou eventos que causam pausas
na produção. As atividades são divididas entre pausas esperadas (por exemplo, intervalo para o almoço)
e pausas inesperadas (por exemplo, aguardando uma entrega de material). As atividades são definidas no
serviço de nuvem WeldEye e com isso você consegue identificar gargalos em sua produção.

Selecione uma atividade com o Control Pad. O WeldEye registra e armazena o código.

Proceda da seguinte forma:

1. Na visualização Task (Tarefa), role até Activity (Atividade) e pressione o botão verde.

2. Selecione a atividade a partir do menu.
A atividade fica visível na visualização Task (Tarefa) do Control Pad. A atividade selecionada permanece
ativa até que o dispositivo detecte a soldagem ou você selecione outra atividade.
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 Monitoramento de aporte térmico

Também é possível configurar o dispositivo para monitorar o aporte térmico de cada solda e fornecer ao
soldador os valores de aporte térmico.

Para obter o valor de aporte térmico, selecione Complete pass (Concluir passagem). Identifique a solda e
realize pelo menos uma soldagem. Depois disso, a seleção Complete pass (Concluir passagem) aparece na
visualização Task (Tarefa) do Control Pad.

No cálculo de aporte térmico, o sistema usa as informações de velocidade de avanço, de corrente e tensão
de soldagem e do processo de soldagem. Para calcular o valor correto para a velocidade de avanço, informe
o comprimento da solda.

Proceda da seguinte forma:

1. Faça login no Control Pad. Identifique o WPS e solde.
O dispositivo considera todos os trabalhos de soldagem como parte de uma passagem e leva todos eles
em consideração no cálculo do aporte térmico.

2. Quando você tiver terminado a soldagem, selecione Complete Pass (Concluir passagem).

Nota:  Também é possível realizar várias soldagens, selecionar Complete pass (Concluir
passagem) após a última, e informar o comprimento total das soldas.

Nota:  Antes de poder mudar para outra solda ou WPS, o Control Pad solicita a conclusão da
passagem para garantir que todos os dados sejam registrados e documentados. Isso também
pode acontecer se você tentar selecionar Weld complete (Solda completa), mas a passagem
ainda não estiver concluída.

3. Introduza o comprimento soldado em mm. Use o botão de controle à direita para alterar o
comprimento da passagem.

Nota:  O comprimento pode ser predefinido no WeldEye, mas é possível alterá-lo, se
necessário.
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Após marcar a passagem como completa, o Control Pad exibe a média de aporte térmico e da
velocidade de avanço e indica se os valores estão dentro dos limites do WPS. Você pode usar esse
feedback para ajustar os parâmetros ou a técnica de soldagem. O dispositivo também envia os dados ao
serviço de nuvem WeldEye para documentação.

O Control Pad exibe o número de passagens concluídas com uma marca verde.

Habilite o monitoramento do aporte térmico no serviço de nuvem WeldEye.

 Ordem de trabalho digital

Nota:  Esta função só está disponível se o dispositivo incluir o WeldEye para gerenciamento de
qualidade de soldagem e a função é ativada nas configurações do WeldEye.
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Selecione as ordens de trabalho digitais com o Control Pad antes de soldar. Depois disto, todos os dados de
soldagem são associados com a ordem de trabalho ativa e também estão visíveis no WeldEye.

Crie ordens de trabalho no serviço de nuvem WeldEye e, após a liberação, eles se tornam automaticamente
disponíveis para os equipamentos de soldagem dentro de 15 minutos. É possível restringir a visibilidade dos
pedidos de trabalho individualmente para pessoas ou equipamentos de soldagem.

Para obter mais informações sobre a coleta automatizada de dados de soldagem, consulte Como usar a
coleta de dados de soldagem.

 Uso de ordens de trabalho

As ordens de trabalho digitais fornecem uma maneira simples de obter a rastreabilidade no WeldEye e de
reduzir a quantidade de papel impresso. Normalmente, você teria que usar listas de soldas com códigos de
barras impressos e entregá-los a cada estação de soldagem.

Com as ordens de trabalho digitais, você não precisa mais imprimir listas de soldas, pois elas são entregues
digitalmente para cada estação de soldagem, onde cada soldador pode consultar as informações
necessárias. Em vez de ler os códigos de barras, os soldadores selecionam a solda que estão prestes a
realizar.

 Seleção da ordem de trabalho e da solda

Selecione a ordem de trabalho antes de soldar para indicar o que está sendo trabalhado e associar dados de
soldagem a esta ordem. Quando selecionada, a ordem de trabalho é marcada como iniciada no serviço de
nuvem WeldEye. A hora de início e o soldador registrado são gravados.

Proceda da seguinte forma:

1. Antes da soldagem, abra a visualização Task (Tarefa) no Control Pad e selecione a Work order (ordem
de trabalho).

2. Selecione outra ordem de trabalho a partir da lista.

Nota:  Se a ordem de trabalho não abrir, verifique se:

• A ordem de trabalho está liberada no WeldEye
• Não há restrições ao soldador ou equipamento de soldagem na ordem de trabalho
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• O dispositivo está online por pelo menos 15 minutos

3. Ative a ordem de trabalho ou uma solda.
Se a ordem de trabalho incluir uma lista de soldas, role até a solda desejada e pressione o botão verde
no botão de controle para selecionar.

Se a ordem de trabalho não incluir soldas, role para Activate work order (Ativar a ordem de trabalho) e
pressione o botão verde no botão de controle para selecionar.
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4. Se a ordem de trabalho ativa ou a solda tem WPSs predefinidos no WeldEye, o Control Pad solicita que
você escolha uma delas.
A ordem de trabalho agora está selecionada e visível na visualização Task (Tarefa). Você pode começar a
soldagem.

 Conclusão da ordem de trabalho

Quando você tiver concluído o trabalho definido pela ordem de trabalho, marque-o como concluído. Ao
fazer isso, o Control Pad armazena o tempo final no serviço de nuvem do WeldEye e o status da ordem de
trabalho muda para Concluído.

Se a ordem de trabalho contiver várias soldas, você deve marcar cada solda concluída antes de poder
concluir a ordem de trabalho.
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Proceda da seguinte forma:

1. Na visualização Task (Tarefa) do Control Pad, selecione a ordem de trabalho e pressione o botão verde
no botão giratório de controle à direita.

2. Selecione Complete work order (Concluir ordem de trabalho).
O Control Pad marca a ordem de trabalho como concluída com um ícone verde.

3. É possível anular a seleção da ordem de trabalho.
Para obter mais informações consulte Alteração da ordem de trabalho.

Uma vez concluída, a ordem de trabalho é removida automaticamente da lista de ordens de trabalho no
Control Pad dentro de 15 minutos ou assim que o X8 MIG Welder for conectado à Internet.

 Alteração da ordem de trabalho

Se você desmarcar a ordem de trabalho ativa ou alterá-la para uma outra ordem de trabalho, os dados de
soldagem não estarão mais associados a ela e o acompanhamento de tempo é interrompido.

Proceda da seguinte forma:

1. Na visualização Task (Tarefa) do Control Pad, selecione a ordem de trabalho e pressione o botão verde
no botão giratório de controle à direita.

2. Selecione Change work order (Alterar ordem de trabalho).
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3. Uma lista das ordens de trabalho é exibida.

Para usar outra ordem de trabalho, selecione-a a partir da lista.

Para anular a seleção da ordem de trabalho ativa, vá até a lista e selecione No work order (Nenhuma
ordem de trabalho).

 WPSs recomendados

As ordens de trabalho e soldas podem incluir Especificações de Procedimento de Soldagem recomendadas
(WPSs). Elas ajudam o soldador a escolher o WPS correto para o trabalho, o que reduz o risco de erros.

Quando você usar o Control Pad para selecionar uma ordem de trabalho ou uma solda que tem WPSs
recomendados, o Control Pad exibirá uma lista de WPSs recomendados e solicitará que você selecione um
deles.

As recomendações de WPSs são gerenciadas no WeldEye.
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 Monitoramento de tempo

As ordens de trabalho digitais podem ser usadas para monitorar os tempos das ordens de trabalho.

A X8 MIG Welder registra automaticamente o momento exato em que a ordem de trabalho foi iniciada,
parada e concluída. Com esta informação, o WeldEye calcula o prazo de entrega (tempo total do início ao
fim) para cada ordem de trabalho e o tempo de trabalho ativo (prazo de entrega sem pausas e intervalos).
Estes tempos estão disponíveis para relatórios no serviço de nuvem WeldEye.

2.5 Resolução de problemas
Nota:

Os problemas relacionados e as possíveis causas não são definitivas, mas sugerem algumas
situações típicas que podem estar presentes durante o uso normal do sistema de soldagem.

Tabela 6: Sistema de soldagem

Problema Ações recomendadas
O sistema de soldagem não liga • Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente.

• Verifique se o interruptor principal da fonte de alimentação
está na posição ON (ligado).

• Verifique se a energia elétrica está ligada
• Confira os fusíveis da rede elétrica e/ou o disjuntor.
• Verifique se o cabo de interconexão entre a fonte de energia

e o alimentador de arame está intacto e corretamente
conectado.

• Verifique se o cabo de retorno de aterramento está
conectado.
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Problema Ações recomendadas
O sistemas de soldagem para de
funcionar

• A pistola refrigerada a gáspode ter superaquecido. Aguarde
até que ela resfrie.

• Verifique se nenhum dos cabos está solto.
• O alimentador de arame pode ter superaquecido. Aguarde

até que ele resfrie e veja se o cabo de corrente de soldagem
está conectado corretamente.

• A fonte de energia pode ter superaquecido. Aguarde até
que ela resfrie e observe se as ventoinhas de resfriamento
funcionam adequadamente e se o fluxo de ar está
desobstruído.

Tabela 7: Alimentador de arame

Problema Ações recomendadas
O arame de enchimento desenrola da
bobina

• Verifique se a tampa da bobina está fechada.

O alimentador de arame não fornece
arame de enchimento

• Confira se o arame de enchimento não acabou.
• Verifique se o arame de enchimento está corretamente

direcionado pelas roldanas de alimentação para o conduíte
do arame.

• Verifique se a alavanca de pressão está fechada corretamente.
• Confira se a pressão da roldana de alimentação está ajustada

corretamente para o arame de enchimento.
• Verifique se o adaptador da Pistola Kemppi está conectado

adequadamente ao alimentador de arame.
• Use ar comprimido no conduíte do arame para verificar se ele

não está obstruído.

Tabela 8: Pistolas de soldagem refrigeradas a gás

Problema Ações recomendadas
O cabo queima no interior do bico de
contato

• Confira se o tamanho e o tipo do bico de contato e do
conduíte do arame em uso são adequados para o arame de
enchimento.

• Confira se o conduíte do arame não está obstruído.
• Confira se o conduíte do arame não faz voltas muito

acentuadas.
• Verifique o nível de corrente do motor. Se a corrente estiver

muito alta, pode haver problemas no conduíte do arame.
• Verifique o ajuste das roldanas de alimentação. Roldanas

de alimentação muito apertadas podem afetar arames de
enchimento macios, como os fluxados e de alumínio.
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Problema Ações recomendadas
A pistola superaquece • Verifique se o pescoço da pistola está conectado

corretamente à alça: empurre o pescoço para baixo
e verifique se o prendedor do pescoço está apertado
corretamente.

• Verifique se o adaptador do bico de contato está apertado
com a mão corretamente e se o bico de contato está
conectado da forma certa a ele.

• Verifique se os parâmetros de soldagem estão dentro da
faixa da pistola de soldagem e do pescoço. A pistola e o
pescoço têm diferentes limites de corrente máxima; o limite
mais baixo entre eles é a corrente máxima que pode ser
usada.

O pescoço da pistola superaquece • Use consumíveis e peças de reposição originais da
Kemppi. Peças de reposição incorretas podem causar
superaquecimento do pescoço.

O conector da pistola de solda
superaquece

• Verifique se o conector está conectado adequadamente ao
alimentador de arame.

• Verifique se a superfície de transferência de corrente e os
pinos do conector da pistola estão limpos e sem danos.

A pistola vibra muito durante a soldagem • Verifique a firmeza do adaptador do bico de contato e do
bico de contato.

• Verifique a corrente do motor.
• Verifique o conduíte do arame.
• Verifique o arame de enchimento. Ele deve estar reto e

começar a enrolar quando sai do bico de contato. Se não
estiver, verifique a firmeza das roldanas de alimentação.

O controle remoto da pistola exibe um
símbolo de aviso/erro

Verifique o painel de controle do Control Pad ou do Alimentador
de arame para ter mais informações sobre o erro. Para mais
informações, acesse Códigos de erro on page 174.
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Tabela 9: Pistola de soldagem refrigeradas a água

Problema Ações recomendadas
O cabo queima no interior do bico de
contato

• Confira se o tamanho e o tipo do bico de contato e do
conduíte do arame são adequados para o arame de
enchimento.

• Confira se o conduíte do arame não está obstruído.
• Confira se o conduíte do arame não faz voltas muito

acentuadas.
• Verifique o nível de corrente do motor. Se a corrente estiver

muito alta, pode haver problemas no conduíte do arame.
• Verifique o ajuste das roldanas de alimentação. Roldanas

de alimentação muito apertadas podem afetar arames de
enchimento macios, como os fluxados e de alumínio.

A pistola superaquece • Verifique se a circulação de líquido refrigerante funciona
normalmente (veja o LED de alerta da circulação de líquido
refrigerante na fonte de energia).

• Meça a velocidade de circulação do líquido refrigerante:
desconecte a mangueira de saída de líquido refrigerante do
alimentador de arame enquanto a fonte de energia estiver
ligada e deixe que o líquido refrigerante escorra para um
recipiente de medição. A circulação deve ser de pelo menos
0,5 l/min.

• Verifique se os parâmetros de soldagem estão dentro da
faixa da pistola de soldagem e do pescoço. A pistola e o
pescoço têm diferentes limites de corrente máxima; o limite
mais baixo entre eles é a corrente máxima que pode ser
usada.

O conector da pistola de solda
superaquece

• Verifique se o conector está conectado adequadamente ao
alimentador de arame.

• Verifique se a superfície de transferência de corrente e os
pinos do conector da pistola estão limpos e sem danos.

A pistola vibra muito durante a soldagem • Verifique a firmeza do adaptador do bico de contato e do
bico de contato.

• Verifique a corrente do motor.
• Verifique o conduíte do arame.
• Verifique o arame de enchimento. Ele deve estar reto e

começar a enrolar quando sai do bico de contato. Se não
estiver, verifique a firmeza das roldanas de alimentação.

O controle remoto da pistola exibe um
símbolo de aviso/erro

Verifique o painel de controle do Control Pad ou do Alimentador
de arame para ter mais informações sobre o erro. Para mais
informações, acesse Códigos de erro on page 174.
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Tabela 10: Qualidades das soldas

Problema Ações recomendadas
Solda suja e/ou de má qualidade • Verifique se o gás de proteção não acabou.

• Verifique se o fluxo de gás de proteção não está obstruído.
• Verifique se o tipo de gás está correto para a aplicação.
• Verifique a polaridade da pistola/eletrodo.
• Verifique se o procedimento de soldagem está correto para a

aplicação.

Desempenho de soldagem variável • Verifique se o mecanismo de alimentação de arame está
ajustado corretamente.

• Use ar comprimido no conduíte do arame para verificar se ele
não está obstruído.

• Verifique se o conduíte do arame é o correto para o tipo e
bitola do arame selecionado.

• Verifique o tamanho do bico de contato da pistola de
soldagem, o tipo e se há desgaste.

• Verifique se a pistola de soldagem não está superaquecendo.
• Verifique se o grampo de aterramento está devidamente

fixado a uma superfície limpa da peça de trabalho.

Grande volume de respingos • Verifique os valores dos parâmetros e procedimentos de
soldagem.

• Verifique o tipo de gás e a vazão.
• Verifique a polaridade da pistola/eletrodo.
• Verifique se o arame de enchimento está correto para a

aplicação atual.

2.5.1 Códigos de erro

Control Pad

Em situações de erro, o Control Pad exibe o número e o título do erro, uma descrição da causa provável
(Motivos) e as Ações para corrigir o erro. Acesse Exibir > Registro de erros para consultar o histórico de
erros.

Painel de controle do alimentador de arame

O painel de controle do alimentador de arame exibe o número e o título do erro.

Visor do controle remoto da pistola

O visor do controle remoto da pistola não exibe o código de erro, exibe apenas um símbolo de erro/
advertência. Verifique o painel de controle do Control Pad ou do Alimentador de arame para ter mais
informações.
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Símbolo no visor do controle remoto da pistola Significado

Aviso do sistema. A advertência refere-se a um erro
no sistema, por exemplo, nível de líquido baixo.
Primeiro, o símbolo pisca durante 10 segundos,
depois permanece aceso.

A soldagem é permitida, embora o símbolo seja
exibido.

Aviso do WPS. Um dos parâmetros de soldagem
mais essenciais foi ajustado além dos limites do
WPS em uso. O parâmetro em questão é exibido em
vermelho.

A soldagem é permitida, embora o símbolo seja
exibido.

Erro de sistema. A soldagem está desativada.

2.6 Manutenção
Ao considerar e planejar a manutenção de rotina, leve em conta a frequência de operação do equipamento e
o ambiente de trabalho.

A operação correta do equipamento de soldagem e a manutenção regular ajudarão a evitar paralisações
desnecessárias e falhas do equipamento.

2.6.1 Manutenção diária
Cuidado:

Desconecte a fonte de energia da rede elétrica antes de manusear os cabos elétricos.

Manutenção da fonte de energia e do alimentador de arame

Siga estes procedimentos de manutenção para manter o funcionamento apropriado do sistema de
soldagem:

• Verifique se todas as tampas e componentes estão intactos.
• Verifique todos os cabos e conectores. Não os use se estiverem danificados e entre em contato com o

serviço para que sejam substituídos.
• Verifique as roldanas de alimentação e a alavanca de pressão do alimentador de arame. Limpe e lubrifique

com uma pequena quantidade de óleo de máquina leve, se necessário.

Manutenção das pistolas

• Verifique com frequência se todos os componentes estão fixados firmemente.
• Verifique se a superfície de transferência de corrente no adaptador para pistola Kemppi está limpo e sem

arranhões, e se os pinos do conector estão retos e sem danos.
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• Verifique a mangueira protetora no cabo quanto a danos.
• Verifique os dois anéis retentores entre o pescoço e a alça quanto a desgastes e danos.

Nota:

Somente a pistola resfriada a gás tem os anéis retentores.
• Limpe a poeira do conduíte com ar comprimido todas as vezes que trocar a bobina de arame ou todos os

dias, quando houver uso intenso.

Figura 53: Pistola refrigerada a gás

Figura 54: Pistola de soldagem refrigerada a líquido
• Verifique e remova todos os respingos acumulados no bico.
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Figura 55: Pistola refrigerada a gás

Figura 56: Pistola de soldagem refrigerada a líquido
• Quando não estiver usando a pistola, mantenha-a no suporte da pistola de soldagem no alimentador de

arame.

Manutenção do Control Pad

O Control Pad é resistente à água e pode ser limpo com um pano úmido. Não use detergentes.

Para reparos, entre em contato com a Kemppi em www.kemppi.com ou com seu representante.
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2.6.2 Manutenção periódica da fonte de energia e do alimentador de
arame

Cuidado:

Somente funcionários qualificados têm permissão para realizar a manutenção periódica.

Aviso:

Apenas um eletricista autorizado tem permissão para realizar trabalho com eletricidade.

Cuidado:

Antes de remover a tampa, desconecte a fonte de energia da rede elétrica e espere cerca de dois
minutos até a descarga do capacitor.

Verifique os conectores elétricos da unidade pelo menos a cada seis meses. Limpe todas as peças oxidadas e
aperte os conectores frouxos.

Nota:

Use o torque correto para fixar peças soltas.

Limpe a poeira e sujeira das partes externas do equipamento, por exemplo, com uma escova macia e
aspirador de pó. Limpe também a grade de ventilação na traseira da unidade. Não utilize ar comprimido, há
um risco de que a sujeira se compacte ainda mais firmemente em lacunas dos perfis de resfriamento.

Nota:

Não use dispositivos de lavagem a pressão.

Atualize o alimentador de arame para a versão de firmware mais recente e carregue o novo software de
soldagem.

2.6.3 Oficinas de serviços
As Oficinas de Manutenção Kemppi realizam a manutenção do sistema de soldagem de acordo com o
contrato de serviço Kemppi.

Os aspectos principais no procedimento de manutenção da oficina são:

• Limpeza do equipamento
• Manutenção das ferramentas de soldagem
• Verificação dos conectores e chaves
• Verificação de todas as conexões elétricas
• Verificação do plugue e do cabo de força da fonte de energia
• Reparo de peças com defeito e substituição de componentes com defeito
• Teste de manutenção
• Teste e calibração de operação e valores de desempenho quando necessário

Encontre a oficina de serviços mais próxima no Website da Kemppi.

2.7 Dados técnicos
Esta seção contém detalhes técnicos do sistema de soldagem.
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2.7.1 X8 Power Source 400 A/400 A MV

ValorRecurso Descrição

400 A 400 A MV
Cabo de alimentação H07RN-F 6 mm² 16 mm²

Tensão da rede elétrica trifásica
50/60 Hz

- 220–230 V ±10%

380–460 V ±10% 380–460 V ±10%

Potência nominal ciclo de trabalho
de 40%

- -

ciclo de trabalho
de 60%

19 kVA 19 kVA

Ciclo de trabalho
de 100%

14 kVA 14 kVA

Corrente de alimentação (máxima) I1max  a 220–230 V - 50–49 A

I1max a 380–460 V 28–25 A 28–25 A

Corrente de alimentação (efetiva) I1eff a 220–230 V - 40–38 A

I1eff a 380–460 V 22–19 A 22–19 A

Potência em vazio sem resfriador e
alimentador de arame (MIG)

Pi 45–52 W 40–52 W

Potência em vazio com resfriador, sem
alimentador de arame (MIG)

Pi 51–58 W 48–58 W

Tensão em vazio (MMA) Uav 50 V 50 V

Potência em circuito aberto (MMA)
(sem resfriador e alimentador de
arame, ventoinhas desligadas)

Pi 44–53 W 44–53 W

Potência em circuito aberto (MMA)
(sem resfriador e alimentador de
arame, ventoinhas ligadas)

Poc 107–111 W 99–111 W

Potência em circuito aberto (MMA)
(com resfriador, sem alimentador de
arame, ventoinhas ligadas)

Poc 132–137 W 121–137 W

Tensão sem carga (MIG e MMA) U0 pico 76–92 VCC 76–92 VCC

Tensão em vazio (MMA) Ur pico 72–86 VCC 72–86 VCC

Fusível 220–230 V - 63 A

380–460 V 32 A 32 A

Saída ciclo de trabalho
de 40%

- -

ciclo de trabalho
de 60%

400 A 400 A
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ValorRecurso Descrição

400 A 400 A MV
Ciclo de trabalho
de 100%

320 A 320 A

Corrente de soldagem e faixa de
tensão

MIG @ 220 V - 20 A/14 V – 400 A/50 V

MIG @ 380 V 20 A/14 V – 400 A/50 V 20 A/14 V – 400 A/50 V

Corrente de soldagem e faixa de
tensão

MMA @ 220 V - 15 A/20 V – 400 A/58 V

MMA @ 380 V 15 A/20 V – 400 A/58 V 15 A/20 V – 400 A/58 V

Tensão de soldagem (máx) 58 V 58 V

Fator de potência na corrente máxima F.P. 0,80–0,88 0,80–0,88

Eficiência na corrente máx. ƞ 89–91% 89–90%

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C -20…+40 °C

Faixa de temperatura de
armazenamento

-40…+60 °C -40…+60 °C

Classe de compatibilidade
eletromagnética

A A

Potência mínima de curto-circuito SSC
da rede de alimentação

SSC 5,1 MVA 5,1 MVA

Grau de proteção IP23S IP23S

Dimensões externas CxLxA 921 x 348 x 795 mm 921 x 348 x 795 mm

Peso sem acessórios 95 kg 95 kg

Tensão de alimentação para
dispositivos auxiliares

Uaux 48 V/500 W 48 V/500 W

Tensão de alimentação para a unidade
de resfriamento

Ucu - 220–230 V ±10%

380–460 V ±10% 380–460 V ±10%

Potência recomendada para o gerador
(mín.)

Sgen 25 kVA 25 kVA

Tipo de comunicação sem fio

• Frequências e potências do
transmissor

WiFi e
Bluetooth 2,4 GHz

Bluetooth 2,4 GHz e
WLAN

• 2.400–2483,5 MHz
20 dBm

WiFi e
Bluetooth 2,4 GHz

Bluetooth 2,4 GHz e
WLAN

• 2.400–2483,5 MHz
20 dBm

Tipo de comunicação cabeada Ethernet e USB Ethernet e USB
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ValorRecurso Descrição

400 A 400 A MV
Normas IEC 60974-1, -10 IEC 60974-1, -10

2.7.2 X8 Power Source 500 A / 500 A MV

ValorRecurso Descrição

500 A 500 A MV
Cabo de alimentação H07RN-F 6 mm² 16 mm²

Tensão da rede elétrica trifásica
50/60 Hz

- 220–230 V ±10%

Tensão da rede elétrica trifásica
50/60 Hz

380–460 V ±10% 380–460 V ±10%

Potência nominal ciclo de trabalho
de 40%

- -

ciclo de trabalho
de 60%

26 kVA 26 kVA

Ciclo de trabalho
de 100%

18 kVA 18 kVA

Corrente de alimentação (máxima) I1max a 220–230 V - 67–66 A

I1max a 380–460 V 38–33 A 38–33 A

Corrente de alimentação (efetiva) I1eff a 220–230 V - 52–51 A

I1eff @ 380–460 V 29–26 A 29–26 A

Potência em vazio sem resfriador e
alimentador de arame (MIG)

Pi 45–52 W 40–52 W

Potência em vazio com resfriador, sem
alimentador de arame (MIG)

Pi 51–58 W 48–58 W

Tensão em vazio (MMA) Uav 50 V 50 V

Potência em circuito aberto (MMA)
(sem resfriador e alimentador de
arame, ventoinhas desligadas)

Pi 44–53 W 44–53 W

Potência em circuito aberto (MMA)
(sem resfriador e alimentador de
arame, ventoinhas ligadas)

Poc 107–111 W 99–111 W

Potência em circuito aberto (MMA)
(com resfriador, sem alimentador de
arame, ventoinhas ligadas)

Poc 132–137 W 121–137 W

Tensão sem carga (MIG e MMA) U0 pico 76–92 VCC 76–92 VCC

Tensão em vazio (MMA) Ur pico 72–86 VCC 72–86 VCC
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ValorRecurso Descrição

500 A 500 A MV
Fusível 220–230 V - 63 A

380–460 V 32 A 32 A

Saída ciclo de trabalho
de 40%

- -

ciclo de trabalho
de 60%

500 A 500 A

Ciclo de trabalho
de 100%

400 A 400 A

Corrente de soldagem e faixa de
tensão

MIG @ 220 V - 20 A/14 V – 500 A/55 V

MIG @ 380 V 20 A/14 V – 500 A/55 V 20 A/14 V – 500 A/55 V

Corrente de soldagem e faixa de
tensão

MMA @ 220 V - 15 A/20 V – 500 A/57 V

MMA @ 380 V 15 A/20 V – 500 A/57 V 15 A/20 V – 500 A/57 V

Tensão de soldagem (máx) 57 V 57 V

Fator de potência na corrente máxima F.P. 0,82–0,90 0,80–0,90

Eficiência na corrente máx. ƞ 89–91% 89–91%

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C -20…+40 °C

Faixa de temperatura de
armazenamento

-40…+60 °C -40…+60 °C

Classe de compatibilidade
eletromagnética

A A

Potência mínima de curto-circuito SSC
da rede de alimentação

SSC 5,1 MVA 5,1 MVA

Grau de proteção IP23S IP23S

Dimensões externas CxLxA 921x348x795 mm 921 x 348 x 795 mm

Peso sem acessórios 95 kg 95 kg

Tensão de alimentação para
dispositivos auxiliares

Uaux 48 V/500 W 48 V/500 W

Tensão de alimentação para a unidade
de resfriamento

Ucu - 220–230 V ±10%

380–460 V ±10% 380–460 V ±10%

Potência recomendada para o gerador
(mín.)

Sgen 35 kVA 35 kVA
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ValorRecurso Descrição

500 A 500 A MV

Tipo de comunicação sem fio

• Frequências e potências do
transmissor

WiFi e
Bluetooth 2,4 GHz

Bluetooth 2,4 GHz e
WLAN

• 2.400–2483,5 MHz
20 dBm

WiFi e
Bluetooth 2,4 GHz

Bluetooth 2,4 GHz e
WLAN

• 2.400–2483,5 MHz
20 dBm

Tipo de comunicação cabeada Ethernet e USB Ethernet e USB

Normas IEC 60974-1, -10 IEC 60974-1, -10

2.7.3 X8 Power Source 600 A / 600 A MV

ValorRecurso Descrição

600 A 600 A MV
Cabo de alimentação H07RN-F 6 mm² 16 mm²

Tensão da rede elétrica trifásica 50/60 Hz 220–230 V ±10%

Tensão da rede elétrica trifásica 50/60 Hz 380–460 V ±10% 380–460 V ±10%

Potência nominal ciclo de trabalho
de 40%

33 kVA 33 kVA

ciclo de trabalho
de 60%

27 kVA 27 kVA

Ciclo de trabalho
de 100%

21 kVA 21 kVA

Corrente de alimentação (máxima) I1max a 220–230 V - 86–83 A

I1max a 380–460 V 50–42 A 50–42 A

Corrente de alimentação (efetiva) I1eff a 220–230 V - 57–53 A

I1eff a 380–460 V 33–27 A 33–27 A

Potência em vazio sem resfriador e
alimentador de arame (MIG)

Pi 45–52 W 40–52 W

Potência em vazio com resfriador, sem
alimentador de arame (MIG)

Pi 51–58 W 48–58 W

Tensão em vazio (MMA) Uav 50 V 50 V
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ValorRecurso Descrição

600 A 600 A MV
Potência em circuito aberto (MMA)
(sem resfriador e alimentador de arame,
ventoinhas desligadas)

Pi 44–53 W 44–53 W

Potência em circuito aberto (MMA)
(sem resfriador e alimentador de arame,
ventoinhas ligadas)

Poc 107–111 W 99–111 W

Potência em circuito aberto (MMA) (com
resfriador, sem alimentador de arame,
ventoinhas ligadas)

Poc 132–137 W 121–137 W

Tensão sem carga (MIG e MMA) U0 pico 76–92 VCC 76–92 VCC

Tensão em vazio (MMA) Ur pico 72–86 VCC 72–86 VCC

Fusível 220–230 V - 63 A

380–460 V 35 A 35 A

Saída ciclo de trabalho
de 40%

600 A 600 A

ciclo de trabalho
de 60%

530 A 530 A

Ciclo de trabalho
de 100%

440 A 440 A

Corrente de soldagem e faixa de tensão MIG @ 220 V - 20 A/14 V – 600 A/46 V

MIG @ 380 V 20 A/14 V – 600 A/55 V20 A/14 V – 600 A/55 V

Corrente de soldagem e faixa de tensão MMA @ 220 V - 15 A/20 V – 600
A/46 V

MMA @ 380 V 15 A/20 V – 600 A/55 V15 A/20 V – 600 A/55 V

Tensão de soldagem (máx) 55 V 55 V

Fator de potência na corrente máxima F.P. 0,88–0,90 0,90

Eficiência na corrente máx. ƞ 88–91% 88–90%

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C -20…+40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C -40…+60 °C

Classe de compatibilidade
eletromagnética

A A
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ValorRecurso Descrição

600 A 600 A MV
Potência mínima de curto-circuito SSC da
rede de alimentação

SSC 5,1 MVA 5,1 MVA

Grau de proteção IP23S IP23S

Dimensões externas CxLxA 921x348x795 mm 921 x 348 x 795 mm

Peso sem acessórios 95 kg 95 kg

Tensão de alimentação para dispositivos
auxiliares

Uaux 48 V/500 W 48 V/500 W

Tensão de alimentação para a unidade de
resfriamento

Ucu - 220–230 V ±10%

380–460 V ±10% 380–460 V ±10%

Potência recomendada para o gerador
(mín.)

Sgen 40 kVA 40 kVA

Tipo de comunicação sem fio

• Frequências e potências do transmissor

WiFi e
Bluetooth 2,4 GHz

• 2.400–2.483,5 MHz
20 dBm

WiFi e
Bluetooth 2,4 GHz

• 2.400–
2.483,5 MHz
20 dBm

Tipo de comunicação cabeada Ethernet e USB Ethernet e USB

Normas IEC 60974-1, -10 IEC 60974-1, -10

2.7.4 X8 Cooler

Recurso Descrição Valor
Tensão de funcionamento, U1 50/60 Hz trifásico 220–230 V ±10%

380–460 V ±10%

Corrente de alimentação (máxima) I1max 1,0 A

Corrente de alimentação (efetiva) I1eff 0,6 A

Potência de refrigeração nominal em 1 l/
min

1,4 kW

Potência de refrigeração nominal em
1,6 l/min

1,9 kW

Líquido refrigerante recomendado MPG 4456 (mistura Kemppi)

Pressão do líquido refrigerante (máx.) 0,4 Mpa

Volume do reservatório 4 l

Faixa de temperatura operacional * -10…+40 °C
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Recurso Descrição Valor
Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C

Classe de compatibilidade
eletromagnética

A

Grau de proteção ** IP23S

Peso sem acessórios 15,5 kg

Normas IEC 60974-2, -10

* Com o líquido refrigerante recomendado

** Quando montado

2.7.5 X8 Wire Feeder

Recurso Descrição Valor
Tensão de funcionamento U1

48 VCC

Corrente de alimentação em carga
máxima

I1max 6 A

Potência em vazio Pi 6 W

Potência em vazio com aquecedor de
gabinete

Pi 30 W

Corrente de soldagem, I2 ciclo de trabalho de 40% 600 A

ciclo de trabalho de 60% 530 A

Ciclo de trabalho de 100% 440 A

Ligação da tocha Kemppi

Mecanismo de alimentação de arame 4 roletes, motor duplo

Diâmetro das roldanas de alimentação 32 mm

Arames de enchimento Fe 0,6–2,4 mm

Ss 0,6–2,4 mm

MC/FC 0,8–2,4 mm

Al 0,8–2,4 mm

Vel. de alim. arame 0,5–25 m/min

Peso da bobina de arame (máx.) 20 kg

Diâmetro da bobina de arame (máx.) 300 mm

Pressão do gás de proteção (máx.) pmáx 0,5 MPa

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C
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Recurso Descrição Valor
Classe de compatibilidade
eletromagnética

A

Grau de proteção IP23S

Dimensões externas CxLxA 640 x 220 x 400 mm

Peso sem acessórios 11,2 kg

Tipo de comunicação sem fio

• Frequências e potências do
transmissor

Bluetooth 2,4 GHz

• 2.402–2.480 MHz 19 dBm

Normas IEC 60974-5, 10

2.7.6 Control Pad X8

Recurso Descrição Valor
Tensão de funcionamento U1 12 V

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C

Grau de proteção IP54

Dimensões externas CxLxA 200 x 130 x 33 mm

Peso sem acessórios 0,89 kg

Autonomia típica da bateria 15–24 horas

Tipo de bateria Li-ion

Tensão nominal da bateria 7,2 V

Capacidade nominal da bateria 6,2 Ah

Corrente de carga nominal 1 A

Tempo de carga de bateria típico 5 h

Tensão de saída da fonte de alimentação 12 V

Corrente de saída da fonte de
alimentação

2,5 A

Tipo de comunicação sem fio

• Frequências e potências do
transmissor

Bluetooth 2,4 GHz

• 2.400–2483,5 MHz 14 dBm
• 13,56 MHz–1,3 dBμA/m

Faixa de comunicação sem fio típica 15 m

Tipo de comunicação cabeada USB

Tipo de visor LCD TFT

Tamanho do visor 5,7 ”
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Recurso Descrição Valor
Normas • IEC 60950-1

• EN 62368-1
• EN 300 328 v2.1.1
• EN 300 330 v2.1.1
• EN 301 489-1 v2.1.1
• EN 301 489-3 v2.1.0
• EN 301 489-17 v3.1.1

2.7.7 X8 MIG Gun 200-g

Recurso Descrição Valor
Processo de soldagem MIG/MAG

Método de orientação Manual

Tipo de resfriamento Gás

Tipo de conexão Kemppi

Diâmetro dos arames 0,8–1,2 mm

A 60% (Mistura de
gás)

200 A

A 100% (Mistura de
gás)

-

A 60% (CO2) -

Capacidade de carga

A 100% (CO2) -

Fe 0,8–1,2 mm

Fe-MC/FC 0,9–1,2 mm

Ss 0,8–1,2 mm

Ss-MC/FC 0,9–1,2 mm

Arames de enchimento

Al 0,8–1,2 mm

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C

Alça da pistola Sim

Pescoço cambiável Sim

Pescoço giratório Sim

Comprimento x (veja
a figura abaixo)

101 mmDimensões do pescoço

Altura y (veja a figura
abaixo)

86 mm

Ângulo do pescoço ɑ (veja a figura
abaixo)

50°
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Recurso Descrição Valor
Normas IEC 60974-7

Figura 57: Dimensões e ângulo do pescoço

2.7.8 X8 MIG Gun 300-g

Recurso Descrição Valor
Processo de soldagem MIG/MAG

Método de orientação Manual

Tipo de resfriamento Gás

Tipo de conexão Kemppi

Diâmetro dos arames 0,8–1,2 mm

A 60% (Mistura de
gás)

300 A

A 100% (Mistura de
gás)

-

A 60% (CO2) -

Capacidade de carga

A 100% (CO2) -

Fe 0,8–1,2 mm

Fe-MC/FC 0,9–1,2 mm

Ss 0,8–1,2 mm

Ss-MC/FC 0,9–1,2 mm

Arames de enchimento

Al 0,8–1,2 mm

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C

Alça da pistola Sim

Pescoço cambiável Sim

Pescoço giratório Sim

Comprimento x (veja
a figura abaixo)

117 mmDimensões do pescoço

Altura y (veja a figura
abaixo)

97 mm
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Recurso Descrição Valor
Ângulo do pescoço ɑ (veja a figura

abaixo)
50°

Normas IEC 60974-7

Figura 58: Dimensões e ângulo do pescoço

2.7.9 X8 MIG Gun 400-g

Recurso Descrição Valor
Processo de soldagem MIG/MAG

Método de orientação Manual

Tipo de resfriamento Gás

Tipo de conexão Kemppi

Diâmetro dos arames 0,8–1,6 mm

A 60% (Mistura de
gás)

400 A

A 100% (Mistura de
gás)

-

A 60% (CO2) -

Capacidade de carga

A 100% (CO2) -

Fe 0,8–1,6 mm

Fe-MC/FC 0,9–1,6 mm

Ss 0,8–1,6 mm

Ss-MC/FC 0,9–1,6 mm

Arames de enchimento

Al 0,8–1,6 mm

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C

Alça da pistola Sim

Pescoço cambiável Sim

Pescoço giratório Sim

Dimensões do pescoço Comprimento x (veja
a figura abaixo)

132 mm
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Recurso Descrição Valor
Altura y (veja a figura
abaixo)

110 mm

Ângulo do pescoço ɑ (veja a figura
abaixo)

50°

Normas IEC 60974-7

Figura 59: Dimensões e ângulo do pescoço

2.7.10 X8 MIG Gun 420-w

Recurso Descrição Valor
Processo de soldagem MIG/MAG

Método de orientação Manual

Tipo de resfriamento Líquido

Taxa de fluxo do líquido refrigerante 1 l/min

Pressão do líquido refrigerante (máx.) 5 bar

Tipo de conexão Kemppi

Diâmetros dos arames 0,8–1,6 mm

A 60% (Mistura de
gás)

-

A 100% (Mistura de
gás)

420 A

A 60% (CO2) -

Capacidade de carga

A 100% (CO2) -

Fe 0,8–1,6 mm

Fe-MC/FC 0,9–1,6 mm

Ss 0,8–1,6 mm

Ss-MC/FC 0,9–1,6 mm

Arames de enchimento

Al 0,8–1,6 mm

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C

Potência de refrigeração mínima a 1,6 l/min * 1,9 kW
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Recurso Descrição Valor

Taxa de fluxo mínima 1,6 l/min

Alça da pistola Sim

Pescoço cambiável Não

Pescoço giratório Não

Comprimento x (veja
a figura abaixo)

132–232 mmDimensões do pescoço

Altura y (veja a figura
abaixo)

104 mm

Ângulo do pescoço ɑ (veja a figura
abaixo)

50°

Normas IEC 60974-7

*Comprimento da pistola: 5 m

Figura 60: Dimensões e ângulo do pescoço

2.7.11 X8 MIG Gun 520-w

Recurso Descrição Valor
Processo de soldagem MIG/MAG

Método de orientação Manual

Tipo de resfriamento Líquido

Taxa de fluxo do líquido refrigerante 1 l/min

Pressão do líquido refrigerante (máx.) 5 bar

Tipo de conexão Kemppi

Diâmetros dos arames 0,8–1,6 mm

A 60% (Mistura de
gás)

-

A 100% (Mistura de
gás)

520 A

A 60% (CO2) -

Capacidade de carga

A 100% (CO2) -

Arames de enchimento Fe 0,8–1,6 mm
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Recurso Descrição Valor
Fe-MC/FC 0,9–1,6 mm

Ss 0,8–1,6 mm

Ss-MC/FC 0,9–1,6 mm

Al 0,8–1,6 mm

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C

Potência de refrigeração mínima a 1,6 l/min * 1,9 kW

Taxa de fluxo mínima 1,6 l/min

Alça da pistola Sim

Pescoço cambiável Não

Pescoço giratório Não

Comprimento x (veja
a figura abaixo)

145–245 mmDimensões do pescoço

Altura y (veja a figura
abaixo)

111 mm

Ângulo do pescoço ɑ (veja a figura
abaixo)

50°

Normas IEC 60974-7

*Comprimento da pistola: 5 m

Figura 61: Dimensões e ângulo do pescoço

2.7.12 X8 MIG Gun 600-w

Recurso Descrição Valor
Processo de soldagem MIG/MAG

Método de orientação Manual

Tipo de resfriamento Líquido

Taxa de fluxo do líquido refrigerante 1 l/min

Pressão do líquido refrigerante (máx.) 5 bar

Tipo de conexão Kemppi
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Recurso Descrição Valor
Diâmetros dos arames 1,2–2,4 mm

A 60% (Mistura de gás) -

A 100% (Mistura de gás) 600 A

A 60% (CO2) -

Capacidade de carga

A 100% (CO2) -

Fe 1,2–2,4 mm

Fe-MC/FC 1,2–2,4 mm

Ss 1,2–1,6 mm

Ss-MC/FC 1,2–1,6 mm

Arames de enchimento

Al 1,2–2,4 mm

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C

Faixa de temperatura de
armazenamento

-40…+60 °C

Potência de refrigeração mínima a
1,6 l/min *

IEC 60974-7 1,9 kW

Taxa de fluxo mínima 1,6 l/min

Alça da pistola Sim

Pescoço cambiável Não

Pescoço giratório Não

Dimensões do pescoço 251 mm

72 mm

Ângulo do pescoço 30°

Normas IEC 60974-7

*Comprimento da pistola: 5 m

Figura 62: Dimensões e ângulo do pescoço

2.7.13 X8 MIG Gun WS 420-w

Recurso Descrição Valor
Processo de soldagem MIG/MAG
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Recurso Descrição Valor
Método de orientação Manual

Tipo de resfriamento Líquido

Taxa de fluxo do líquido refrigerante 1 l/min

Pressão do líquido refrigerante (máx.) 5 bar

Tipo de conexão Kemppi

Diâmetros dos arames 1,2–1,6 mm

A 60% (Mistura de
gás)

-

A 100% (Mistura de
gás)

300 A

A 60% (CO2) -

Capacidade de carga

A 100% (CO2) -

Ss 1,2–1,6 mmArames de enchimento

Al 1,2–1,6 mm

Faixa de temperatura operacional -20…+40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -40…+60 °C

Potência de refrigeração mínima a 1,6 l/min * 1,9 kW

Taxa de fluxo mínima 1,6 l/min

Alça da pistola Sim

Pescoço cambiável Não

Pescoço giratório Não

Comprimento x (veja
a figura abaixo)

132 mmDimensões do pescoço

Altura y (veja a figura
abaixo)

104 mm

Ângulo do pescoço ɑ (veja a figura
abaixo)

50°

Normas IEC 60974-7

*Comprimento da pistola: 8 m

Figura 63: Dimensões e ângulo do pescoço
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2.8 Códigos para encomenda

Tabela 11: X8 Power Source

Peça Código para encomenda
X8 Power Source sem software

X8 Power Source 400 X8100400000

X8 Power Source 400 + X8 Cooler X8100401000

Atualização da potência de 500 para a X8 Power
Source

X8550000

X8 Power Source 500 + X8 Cooler X8100501000

X8 Power Source 500 MV * X8100500100

X8 Power Source 500 MV + X8 Cooler X8100501100

X8 Power Source 500 + X8 Cooler + Pacote de
software 1 **

X8100501010

Atualização da potência de 600 para a X8 Power
Source

X8560000

X8 Power Source 600 com resfriador * X8100601000

X8 Power Source 600 com resfriador e Software Pack
1*

X8100601010

X8 Cooler X8600000000

X8 Wheel Set (rodízios para X8) X8701010000

X8 Power Source com programas e processos de soldagem

X8 Power Source 400, personalizada X8100400001

X8 Power Source 400 + X8 Cooler, personalizada X8100401001

X8 Power Source 400 MV, personalizada X8100400101

X8 Power Source 500 + X8 Cooler, personalizada X8100501001

X8 Power Source 500 MV + X8 Cooler, personalizada X8100501101

X8 Power Source 500 + X8 Cooler + Pacote de
software 1 **

X8100501010

A X8 Power Source inclui o Control Pad, o conjunto de rodízios para X8 e o prato giratório do X8 Wire
Feeder.

** O pacote de software 1 inclui o X8 Work Pack e o WiseFusion.

Tabela 12: X8 Wire Feeder

Peça Código para encomenda
X8 Wire Feeder X8200000002
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Peça Código para encomenda
X8 Wire Feeder + aquecedor de gabinete X8200000001

Kit do tambor de arame de 5 m W012757

Kit do tambor de arame de 10 m W012758

Kit do tambor de arame de 20 m W012759

Kit do tambor de arame de 27 m W012760

Tabela 13: Conjunto de peças do alimentador de arame duplo

Peça Código para encomenda
Suporte do bocal de conexão, X8 SP012058

Conjunto de mangueiras de refrigeração KV200
fêmea-fêmea

SP4308080

Tabela 14: Pistolas de soldagem

Pistola de soldagem Dimensões do pescoço Código para encomenda
X8 MIG Gun 200-g (3,5 m) x = 101 mm, y = 86 mm X8301203500

X8 MIG Gun 200-g (5,0 m) x = 101 mm, y = 86 mm X8301205000

X8 MIG Gun 300-g (3,5 m) x = 117 mm, y = 97 mm X8301303500

X8 MIG Gun 300-g (5,0 m) x = 117 mm, y = 97 mm X8301305000

X8 MIG Gun 400-g (3,5 m) x = 132 mm, y = 110 mm X8301403500

X8 MIG Gun 400-g (5,0 m) x = 132 mm, y = 110 mm X8301405000

X8 MIG Gun 420-w (3,5 m) x = 132 mm, y = 104 mm X8300423500

X8 MIG Gun 420-w (5,0 m) x = 132 mm, y = 104 mm X8300425000

X8 MIG Gun 520-w (3,5 m) x = 145 mm, y = 111 mm X8300523500

X8 MIG Gun 520-w (5,0 m) x = 145 mm, y = 111 mm X8300525000

X8 MIG Gun 600-w (5,0 m) x = 152 mm, y = 104 mm X8300605000

X8 MIG Gun 420-w (3,5 m) x = 232 mm, y = 104 mm X8300423501

X8 MIG Gun 420-w (5,0 m) x = 232 mm, y = 104 mm X8300425001

X8 MIG Gun 520-w (3,5 m) x = 245 mm, y = 111 mm X8300523501

X8 MIG Gun 520-w (5,0 m) x = 245 mm, y = 111 mm X8300525001

X8 MIG Gun WS 420-w (8,0 m) x = 132 mm, y = 104 mm X8300428000

Ferramenta anel de montagem do
X8

SP012703
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Figura 64: Dimensões e ângulo do pescoço

Tabela 15: Cabos de interconexão, resfriado a gás

Seção transversal do cabo de
interconexão

Comprimento do cabo Código para encomenda

95 mm2 2 m X8801950200

70 mm2 5 m X8801700500

95 mm2 5 m X8801950500

70 mm2 10 m X8801701000

95 mm2 10 m X8801951000

70 mm2 20 m X8801702000

95 mm2 20 m X8801952000

70 mm2 30 m X8801703000

95 mm2 30 m X8801953000

Tabela 16: Cabos de interconexão, resfriados a líquido

Seção transversal do cabo de
interconexão

Comprimento do cabo Código para encomenda

95 mm2 2 m X8800950200

70 mm2 5 m X8800700500

95 mm2 5 m X8800950500

70 mm2 10 m X8800701000

95 mm2 10 m X8800951000

70 mm2 20 m X8800702000

95 mm2 20 m X8800952000

70 mm2 30 m X8800703000

95 mm2 30 m X8800953000

Tabela 17: Control Pad

Control Pad Código para encomenda
Control Pad X8400110001
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Tabela 18: Acessórios

Acessório Código para encomenda
X8 Accessory Tray (bandeja de acessório) X8701040000

X8 Cable Rack (prateleira do cabo) X8701030000

X8 Gas Cylinder Cart X8701020000

Prato giratório do alimentador de arame X8702010000

Prato giratório duplo do alimentador de arame X8702020000

Suporte para haste do alimentador de arame X8702040000

Braço de contrapeso do alimentador de arame X8702030000

Tabela 19: Produtos de software

Produtos de software Código para encomenda
DProcess

Pacote WeldEye WP & PQ na nuvem (Habilita WPS
digital)

6800010

WiseFusion X8500000

WisePenetration+ X8500002

WiseRoot+ X8500003

WiseSteel X8500001

WiseThin+ X8500004

Para obter os códigos para encomenda de conjuntos de consumíveis das pistolas e alimentador de arame,
consulte kemppi.com/kitselect. Para os códigos para encomenda de pacotes de programa de soldagem,
consulte a Kemppi DataStore.

2.9 Descarte da unidade
Nota:

Não descarte nenhum equipamento elétrico com o lixo comum!

No fim da vida útil da unidade e seus acessórios, garanta o cumprimento das regulamentações nacionais
e locais quanto ao descarte da unidade. A unidade contém algumas peças que incluem ou são feitas de
materiais nocivos ou não seguros para o meio ambiente.

Em cumprimento à Diretriz WEEE 2012/19/EU sobre descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos
e à Diretiva Europeia 2011/65/EU sobre a restrição ao uso de determinadas substâncias nocivas em
equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como sua implementação de acordo com a legislação nacional,
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X8 MIG WELDER 2.9 Descarte da unidade

os equipamentos elétricos que tenham atingido o respectivo fim de vida útil devem ser coletados
separadamente e levados para instalações de reciclagem apropriadas responsáveis no que diz respeito ao
meio ambiente. O proprietário do equipamento é obrigado a entregar uma unidade fora de uso a um centro
de coleta regional, segundo as instruções das autoridades locais ou de um representante da Kemppi. A
aplicação dessas diretrizes europeias favorece o meio ambiente e a saúde humana.
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