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vóór  de  installatie  en  het  gebruik  van  deze  apparatuur.

ÿ  De  volgende  symbolen  en  woorden  verklaringen  zijn  voor  sommige  schade  aan  uw  lichaam

relevante  veiligheidsvoorschriften.  Lees  en  begrijp  deze  handleiding  aandachtig

Apparatuur  mag  alleen  worden  gebruikt  onder  strikte  en  alomvattende  naleving  van  alle

maatregelen!

ÿ  Tijdens  het  lassen  mogen  niet-bezorgde  personen  NIET  in  de  buurt  zijn,

of  in  de  buurt  van  het  omliggende  werkgebied,  als  de  apparatuur  niet  correct  wordt  bediend.

onderdelen  schade  toebrengen  aan  uw  lichaam  en  aan  anderen.  Het  onderstreepte  bericht  is  als

Lassen  is  een  vrij  veilige  operatie  na  het  nemen  van  verschillende  noodzakelijke  bescherming

en  repareer  de  lasapparatuur  die  in  deze  gebruikershandleiding  wordt  beschreven!

Las-  en  snijapparatuur  kan  gevaarlijk  zijn  voor  zowel  de  bediener  als  de  mensen  in

Merk  op!  Onderdelen  laten  draaien,  een  elektrische  schok  krijgen  of  contact  maken  met  thermische

volgt:

ÿ  Alleen  mensen  die  professioneel  zijn  opgeleid,  kunnen  installeren,  debuggen,  bedienen  en  onderhouden

vooral  kinderen!

ÿ  Bovenstaande  symbolen  betekenen  waarschuwing!

symbolen,  herinner  uzelf  en  anderen  eraan  voorzichtig  te  zijn.

of  andere  die  tijdens  het  lassen  kunnen  gebeuren.  Bij  het  zien  van  deze

§1  Veiligheid

§1.1  Verklaring  van  symbolen

§1.2  Waarschuwingen  voor  het  bedienen  van  de  machine!
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en  het  werkcircuit  staat  elektrisch  onder  spanning  wanneer  de  uitgang  is  ingeschakeld.  het  ingangsvermogen:

ÿDe  elektrode  en  werk-  (of  aarde)  circuits  zijn  elektrisch  “heet”  wanneer  de

omstandigheid.

Het  aanraken  van  onder  spanning  staande  elektrische  onderdelen  kan  dodelijke  schokken  of  ernstige  brandwonden  veroorzaken.  de  elektrode

volgens  de  gebruiksaanwijzing  op  een  goede  elektrische  (aarde)  gelast.

ÿ  Wees  voorzichtig  bij  het  gebruik  van  de  apparatuur  op  kleine  plaatsen,  vallend  en  nat

ÿ  Zorg  ervoor  dat  u  de  apparatuur  correct  installeert  en  aardt  het  werk  of  het  metaal  dat  moet  worden

ÿ  Isoleer  uzelf  van  werk  en  grond  door  middel  van  droge  isolatie.  Zorg  ervoor  dat  de

grond.

de  uitgang  van  de  voeding!

ÿ  Draag  droge  handschoenen  en  kleding  zonder  gaten  om  uw  lichaam  te  isoleren.

apparatuur  is  gevaarlijk.

kop,  mondstuk  of  halfautomatisch  laspistool  zijn  ook  elektrisch  "heet".

ÿ  Raak  nooit  onder  spanning  staande  elektrische  onderdelen  aan.

lasdraad  staat  onder  spanning.  Verkeerd  geïnstalleerd  of  onjuist  geaard

volgens  §7  vanwege  de  gelijkspanning  in  de  elektrolytische  condensatoren  bij

ÿ  Bij  halfautomatisch  of  automatisch  draadlassen,  de  elektrode,  elektrodespoel,  lassen

ÿ  Nadat  u  de  machine  hebt  uitgeschakeld,  moet  u  de  apparatuur  onderhouden  en  onderzoeken

isolatie  groot  genoeg  is  om  uw  volledige  gebied  van  fysiek  contact  met  werk  te  bedekken  en

laswerk,  de  draad,  aandrijfrollen,  draadaanvoerbehuizing  en  alle  metalen  onderdelen  die  de

Draag  droge  handschoenen  zonder  gaten  om  de  handen  te  isoleren.

circuit  en  interne  machinecircuits  staan  ook  onder  spanning  wanneer  de  stroom  is  ingeschakeld.  In  Mig/Mag

automaat  staat  AAN.  Raak  deze  "hete"  delen  niet  aan  met  uw  blote  huid  of  natte  kleding.

ELEKTRISCHE  SCHOK  KAN  DODELIJK  zijn.
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ÿ  Dompel  de  elektrode  nooit  in  water  om  af  te  koelen.

gevaarlijk  voor  uw  gezondheid.

goede,  veilige  bedrijfstoestand.  Vervang  beschadigde  isolatie.

Lassen  produceert  dampen  en  gassen.  Het  inademen  van  deze  dampen  en  gassen  kan

buitenshuis  kan  een  gasmasker  nodig  zijn.  Extra  voorzorgsmaatregelen  zijn  ook  vereist

ÿHoud  de  elektrodehouder,  werkstukklem,  laskabel  en  lasapparaat  in

Rook  en  gas  die  vrijkomen  bij  het  lassen  of  snijden  kunnen  schadelijk  zijn  voor  de  gezondheid  van  mensen.

geplateerd  staal  en  andere  metalen  of  coatings  die  zeer  giftige  dampen  produceren,

afzuiging  of  mechanische  ventilatie.  In  besloten  ruimtes  of  in  bepaalde  omstandigheden,

gelast.

ÿ  Als  u  boven  de  vloer  werkt,  gebruik  dan  een  veiligheidsgordel  om  uzelf  te  beschermen  tegen  a

speciale  ventilatie  nodig  hebben,  zoals  roestvrij  of  harde  bekleding  of  op  lood  of  cadmium

blootstelling  zo  laag  mogelijk  en  onder  de  drempelwaarden  met  behulp  van  lokale

wordt  gelast.  De  verbinding  moet  zo  dicht  mogelijk  bij  het  gebied  zijn

vallen  als  u  een  elektrische  schok  krijgt!

stroomkringspanning  van  beide  lassers.

dampen  en  gassen  uit  de  buurt  van  de  ademzone.  Bij  het  lassen  met  elektroden  die:

ÿ  Zorg  er  altijd  voor  dat  de  werkkabel  een  goede  elektrische  verbinding  maakt  met  het  metaal

aan  twee  lassers  omdat  de  spanning  tussen  de  twee  het  totaal  kan  zijn  van  de  open

hoofd  uit  de  dampen.  Gebruik  voldoende  ventilatie  en/of  uitlaat  bij  de  boog  om  de

ÿ  Raak  nooit  tegelijkertijd  elektrisch  "hete"  delen  van  aangesloten  elektrodehouders  aan

ÿ  Adem  de  rook  en  het  gas  dat  vrijkomt  tijdens  het  lassen  of  snijden  niet  in,  houd  uw

DAMPEN  EN  GASSEN  KUNNEN  GEVAARLIJK  ZIJN.
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ÿ  Afgeschermde  gassen  die  voor  booglassen  worden  gebruikt,  kunnen  lucht  verdringen  en  letsel  of  de  dood  veroorzaken.

ÿ  Gebruik  een  schild  met  de  juiste  filter  en  afdekplaten  om  uw  ogen  te  beschermen  tegen

producten.

en  infraroodstralen  die  ogen  en  huid  kunnen  verbranden.

met  oplosmiddeldampen  om  fosgeen  te  vormen,  een  zeer  giftig  gas  en  andere  irriterende

Boogstralen  van  het  lasproces  produceren  intens  zichtbaar  en  onzichtbaar  ultraviolet

waarschuw  hen  niet  naar  de  boog  te  kijken  en  zich  niet  bloot  te  stellen  aan  de  boogstralen  of  aan  hete  spatten;

ontvetten,  reinigen  of  spuiten.  De  hitte  en  de  stralen  van  de  boog  kunnen  reageren

verbruiksartikelen,  inclusief  het  veiligheidsinformatieblad  en  volg  uw

ÿ  Bescherm  ander  personeel  in  de  buurt  met  geschikte,  niet-brandbare  afscherming  en/of

of  metaal.

veiligheidspraktijken  van  de  werkgever.

ÿ  Lees  en  begrijp  de  instructies  van  de  fabrikant  voor  deze  apparatuur  en  de

ÿ  Las  niet  op  plaatsen  in  de  buurt  van  gechloreerde  koolwaterstofdampen  afkomstig  van

huid  en  die  van  uw  collega's  tegen  de  boogstralen.

bij  het  lassen  op  gegalvaniseerd  staal.

is  veilig.

ÿ  Gebruik  geschikte  kleding  gemaakt  van  duurzaam  vlamvertragend  materiaal  om  uw

Gebruik  altijd  voldoende  ventilatie,  vooral  in  besloten  ruimtes,  om  ademlucht  te  verzekeren

vonken  en  de  stralen  van  de  boog  bij  het  lassen  of  observeren  van  open  booglassen.

BOOGSTRALEN:  Schadelijk  voor  de  ogen  en  de  huid  van  mensen.
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ZELFBESCHERMING

Voeg  GEEN  brandstof  toe  in  de  buurt  van  een  lasboog  met  open  vlam  of

LASVONKEN  kunnen  brand  of  explosies  veroorzaken.

of  het  loopwiel  door  op  de  gasbedieningsstangen  te  drukken  terwijl  de  motor  draait.

brand  en  brandwonden  veroorzaken.  Per  ongeluk  contact  van  de  elektrode  met  metalen  voorwerpen  kan  leiden  tot:

ÿ  Kom  niet  met  uw  handen  in  de  buurt  van  de  motorventilator.  Probeer  de  gouverneur  niet  te  negeren

ontploffen.  Vliegende  vonken  van  de  lasboog,  het  hete  werkstuk  en  hete  apparatuur  kunnen:

andere  bewegende  delen  bij  het  starten,  bedienen  of  repareren  van  apparatuur.

Lassen  aan  gesloten  containers,  zoals  tanks,  vaten  of  leidingen,  kan  ervoor  zorgen  dat  deze:

reparatie.  Houd  handen,  haar,  kleding  en  gereedschap  uit  de  buurt  van  V-riemen,  tandwielen,  ventilatoren  en  dergelijke

Mors  geen  brandstof  bij  het  vullen  van  de  tank.  Als  er  brandstof  is  gemorst,  veeg  deze  dan  op  en  start  niet

om  te  voorkomen  dat  de  lasvonken  brand  veroorzaken.  Onthoud  dat  lassen

ÿ  Houd  alle  veiligheidsvoorzieningen,  afdekkingen  en  apparaten  op  hun  plaats  en  in  goede  staat

voorkomen  dat  gemorste  brandstof  verdampt  bij  contact  met  hete  motoronderdelen  en  ontbranding.

motor  totdat  de  dampen  zijn  verwijderd.

ÿ  Brandgevaarlijk  materiaal  uit  de  lasruimte  verwijderen.  Als  dit  niet  mogelijk  is,  dek  dan  af

wanneer  de  motor  draait.  Zet  de  motor  af  en  laat  deze  afkoelen  voordat  u  tankt  om

laswerk  doen

vonken,  explosie,  oververhitting  of  brand.  Controleer  en  zorg  ervoor  dat  het  gebied  veilig  is  voordat
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ÿ  Als  u  niet  aan  het  lassen  bent,  zorg  er  dan  voor  dat  geen  enkel  deel  van  het  elektrodecircuit  de

kledingstukken  zoals  leren  handschoenen,  zwaar  overhemd,  broek  zonder  manchetten,  hoge  schoenen  en  een  pet

ÿ  Gebruik  alleen  persgasflessen  met  het  juiste  beschermgas  voor  de

worden  gebruikt  om  gevaarlijke  situaties  te  voorkomen.

ÿ  Vonken  en  spatten  worden  uit  de  lasboog  gegooid.  Draag  olievrije  beschermende

ÿ  Waar  gecomprimeerde  gassen  op  het  werkterrein  moeten  worden  gebruikt,  dienen  speciale  voorzorgsmaatregelen  te  worden  genomen

ontploffen.

lasgebied  vergroot  de  mogelijkheid  dat  de  lasstroom  door  hijsen  gaat;

hijskettingen  of  kabels  oververhitten  totdat  ze  defect  raken.

brandblusser  direct  beschikbaar.

van  stoffen  binnen.  Ze  kunnen  een  explosie  veroorzaken,  ook  al  zijn  ze

ÿ  Ventilatie  van  holle  gietstukken  of  containers  voor  verwarming,  snijden  of  lassen.  Zij  mogen

kabels  die  zijn  aangesloten  op  het  raamwerk  van  het  gebouw  of  op  andere  locaties  uit  de  buurt  van  de

openingen  naar  aangrenzende  ruimtes.  Vermijd  lassen  in  de  buurt  van  hydraulische  leidingen.  vuur  maken

genomen  om  ervoor  te  zorgen  dat  dergelijke  procedures  geen  ontvlambare  of  giftige  dampen  veroorzaken

"schoongemaakt".

ÿ  Sluit  de  werkkabel  zo  dicht  mogelijk  bij  het  lasgebied  aan  op  het  werkstuk.  Het  werk

vonken  en  hete  materialen  van  het  lassen  kunnen  gemakkelijk  door  kleine  scheurtjes  gaan  en

kettingen,  kraankabels  of  andere  alternatieve  circuits.  Dit  kan  brandgevaar  opleveren  of

ÿ  Verwarm,  snijd  of  las  geen  tanks,  vaten  of  containers  totdat  de  juiste  stappen  zijn  uitgevoerd

Draag  altijd  een  veiligheidsbril  met  zijkappen  in  een  lasruimte.

werk  of  grond.  Per  ongeluk  contact  kan  oververhitting  veroorzaken  en  brandgevaar  opleveren.

over  je  haar.  Draag  oordoppen  bij  het  lassen  vanuit  positie  of  op  krappe  plaatsen.

Draaiende  onderdelen  kunnen  gevaarlijk  zijn.
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ÿ  Cilinders  moeten  worden  geplaatst:

cilinder  in  gebruik  is  of  is  aangesloten  voor  gebruik.

of  vaste  ondersteuning.

ÿ  Klepbeschermkappen  moeten  altijd  op  hun  plaats  zitten  en  handvast  zijn,  behalve  wanneer  de

ÿ  Houd  cilinders  altijd  rechtop  en  stevig  vastgeketend  aan  een  onderstel

cilinder  ventiel.

ÿ  Bescherm  gasflessen  tegen  overmatige  hitte,  mechanische  schokken,  fysieke  schade,

ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  cilinders  stevig  en  rechtop  worden  gehouden  om  kantelen  of  omvallen  te  voorkomen.

goede  conditie.

ÿ  Laat  de  elektrode,  elektrodehouder  of  andere  elektrisch  "hete"  onderdelen  nooit

ÿ  Houd  uw  hoofd  en  gezicht  uit  de  buurt  van  de  uitlaat  van  de  cilinderklep  bij  het  openen  van  de

behandel  ze  zorgvuldig.  CILINDERS  kunnen  exploderen  als  ze  beschadigd  zijn.

gebruikt.  Alle  slangen,  fittingen,  enz.  moeten  geschikt  zijn  voor  de  toepassing  en  moeten  worden  onderhouden  in

een  gasfles  aanraken.

hitte,  vonken  of  vlammen.

ontploffen.  Omdat  gasflessen  normaal  gesproken  deel  uitmaken  van  het  lasproces,  moet  u  ervoor  zorgen  dat:

proces  gebruikt  en  goed  werkende  regelaars  ontworpen  voor  het  gas  en  de  druk

slakken,  open  vlammen,  vonken  en  bogen.

-  Op  veilige  afstand  van  booglas-  of  snijwerkzaamheden  en  andere  bronnen

Beschermgasflessen  bevatten  gas  onder  hoge  druk.  Bij  beschadiging  kan  een  cilinder

-  Uit  de  buurt  van  gebieden  waar  ze  kunnen  worden  geraakt  of  worden  blootgesteld  aan  fysieke  schade.

Gasflessen.
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wereld.  Tot  nu  toe  is  er  geen  materieel  bewijs  dat  EMV  effecten  kan  hebben  op  de  gezondheid.

Magnetische  velden  (EMF).  De  discussie  over  het  effect  van  EMV  is  in  het  hele

klep  en  gasregelaar.

ÿOpen  de  cilinderklep  langzaam  en  draai  uw  gezicht  weg  van  de  cilinderuitlaat

Elektrische  stroom  die  door  een  geleider  vloeit,  veroorzaakt  gelokaliseerde  elektrische  en

ÿ  Las  nooit  aan  een  gasfles  onder  druk,  deze  zal  exploderen  en  u  doden.

ÿ  Sluit  de  toevoer  van  beschermgas  af  wanneer  het  niet  in  gebruik  is.

ÿ  Leid  de  elektrode  en  werkkabels  samen  –  Zet  ze  vast  met  tape  wanneer

drapeer  laskabels  over  de  cilinder.

geurloos.

ÿ  Ventileer  besloten  ruimten  altijd  of  gebruik  een  goedgekeurd  ademhalingstoestel  met  luchttoevoer.

Om  EMV  te  minimaliseren,  moeten  we  de  volgende  procedures  gebruiken:

ÿ  Laat  de  laselektrode  of  aardklem  nooit  in  aanraking  komen  met  de  gasfles,  doe  dat  ook  niet

de  lucht  met  de  dood  of  letsel  tot  gevolg.  Veel  gassen  die  bij  het  lassen  worden  gebruikt,  zijn  onzichtbaar  en

we  moeten  de  blootstelling  aan  EMV  zo  min  mogelijk  beperken.

De  opeenhoping  van  gas  kan  een  giftige  omgeving  veroorzaken,  het  zuurstofgehalte  in

Het  onderzoek  naar  het  effect  van  EMV  loopt  echter  nog.  Voor  enige  conclusie,

Elektrische  en  magnetische  velden.

Gasvorming.
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ÿ  Sluit  de  werkkabel  aan  op  het  werkstuk,  zo  dicht  mogelijk  bij  het  te  behandelen  gebied

niveaus.

zoveel  mogelijk  in  overeenstemming  met  de  feitelijke  omstandigheden.

ÿ  Geluidsniveaus  moeten  worden  gemeten  om  er  zeker  van  te  zijn  dat  de  decibel  (geluid)  niet  hoger  is  dan  veilig

ÿ  Zorg  ervoor  dat  het  lasapparaat  en  de  stroomkabel  ver  van  de  operator  verwijderd  zijn,

moffen.  Bescherm  anderen  op  de  werkplek.

brandwonden  voorkomen.

ÿ  Rol  de  stroomkabel  nooit  om  uw  lichaam.

Lawaai  van  sommige  processen  of  apparatuur  kan  het  gehoor  beschadigen.  Je  moet  beschermen

ÿ  Om  uw  gehoor  te  beschermen  tegen  hard  geluid,  draagt  u  beschermende  oordopjes  en/of  oor

laspistool.  Gebruik  geïsoleerde  lashandschoenen  en  -kleding  om  hete  onderdelen  en

ÿ  Alle  kabels  moeten  weg  en  ver  van  de  operator  worden  geplaatst.

uw  oren  tegen  hard  geluid  om  permanent  gehoorverlies  te  voorkomen.

raak  hete  delen  met  blote  handen  aan.  Wacht  een  afkoelperiode  voordat  u  aan  de

mogelijk.

ÿ  De  mensen  met  een  pacemaker  moeten  uit  de  buurt  van  het  lasgebied  zijn.

Items  die  worden  gelast,  genereren  en  houden  hoge  hitte  vast  en  kunnen  ernstige  brandwonden  veroorzaken.  Niet  doen

gelast.

Lawaai  kan  het  gehoor  beschadigen.

Hete  delen.
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§1.3  EMC-apparaatclassificatie

§1.4  EMC-maatregel

Stralingsklasse  B  apparaat.

installatielocatie,  of  er  is  radio  of  tv  in  de  buurt  van  de  installatielocatie).  In  deze

apparaat,  dat  gemakkelijk  wordt  beïnvloed  door  elektromagnetisme,  wordt  gebruikt  bij  de

stroomkring.

ÿ  Als  het  in  een  ander  gebied  wordt  gebruikt,  kan  dit  verbindings-  en  stralingsproblemen  veroorzaken  van

norm  van  stralingsgrenswaarde  is  nageleefd  (bijv.:  The

ÿ  Veiligheidsinrichting

ÿ  Datumverwerkingsapparatuur  en  telecommunicatieapparatuur

ÿ  Alleen  te  gebruiken  in  het  industriegebied

In  de  speciale  situatie,  Het  gespecificeerde  gebied  kan  worden  beïnvloed,  de

Hanker  lasmachines  behoren  tot  klasse  A.

elektromagnetisme  situatie  en  anti-interferentie  vermogen  moeten  worden  gecontroleerd;

Stralingsklasse  A-apparaat.

EMC-apparaten  kunnen  worden  geclassificeerd  op  basis  van  het  typeplaatje  van  het  vermogen  of  technische  gegevens.

Volgens  de  nationale  en  internationale  normen  zijn  de  ambient  devices'

ÿ  Machtslijn,  signaaltransmissielijn  en  datumtransmissielijn

kan  worden  gebruikt  in  een  woonwijk  die  wordt  gevoed  door  een  openbaar  laagspanningscircuit.

interferentie.

ÿ  Het  kan  voldoen  aan  de  stralingsvereisten  van  woonwijken  en  industriegebieden.  Het  ook

staat,  moet  de  exploitant  enkele  passende  maatregelen  nemen  om  te  verwijderen:

javascript:void(0);
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machtsfilter. )

ÿ  Scherm  de  omgevingsapparaten  af

extra  maatregel  om  de  elektromagnetische  interferentie  op  te  heffen.  (bijv.:  gebruik  de  rechter

e)  Afscherming,  indien  nodig

Hoewel  de  stroombronverbinding  aan  de  regels  voldoet,  moeten  we  nog  steeds  rekening  houden  met:

ÿ  Gebruik  indien  nodig  de  juiste  capaciteit  om  de  aarde  aan  te  sluiten.

ernstig  persoonlijk  letsel  of  materiële  schade.

a)  Stroombron:

ÿWees  ver  weg  van  andere  kabels

d)  Aardverbinding  van  werkstuk

waarschuwingen  zijn  bedoeld  om  onjuiste  apparaatbewerkingen  te  voorkomen  die  kunnen  leiden  tot:

De  effectieve  maatregelen  vermijden  het  probleem  van  EMCÿ

ÿ  Zet  de  kabel  in  elkaar

c)  Equipotentiaalverbinding:

Het  apparaat  met  een  waarschuwingslabel.  Verwijder ,  vernietig  of  bedek  dit  label  niet.  Deze

ÿ  Inspectie-  en  kalibratieapparaat

ÿ  Probeer  de  lengte  van  de  kabel  in  te  korten

b)  De  laslijn:

ÿ  Scherm  de  hele  lasmachine  af

§1.5  Waarschuwingslabel
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§2  Overzicht

ÿ  Actieve  PFC-technologie  voor  verhoogde  inschakelduur  en  energie-efficiëntie.

-  2T/4T/S4T/Puntlas-lasmodus

ÿ  Multi-spanningsingang,  kan  worden  gebruikt  met  een  lang  verlengsnoer.

ÿ  MIG/MAG  met  Pulse  SYN/Manual  en  SYN-functie

-  functie  parametrering

ÿ  MMA-functie  (Stick-elektrode)

-Synerge  programma's  voor  Fe  Ss  Flux-Cored  AlMg  AlSi  Al  CuSi

ÿ  Nieuwe  PWM-technologie  en  IGBT-invertertechnologie.

-  Hot  start  (verbetert  het  starten  van  de  elektroden)

-JOB-modus  (opslaan  en  laden  van  100  verschillende  taakrecords)

§2.1  Functies
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-  Piekstroom

-  Multi-Wave  Select

-  Basisstroom

-  Gas-/luchtkoelingsmodus

-  Instelbare  boogkracht

-  Pulsfunctie

-Automatisch  pilootboogregelsysteem  voor  meer  snijvermogen  en  snelheid,  vooral  voor:

-  Hot  start  (verbetert  het  starten  van  de  elektroden)

-  Lift  Arc-ontsteking  (voorkomt  dat  wolfraam  blijft  plakken  tijdens  boogontsteking)

-  2T/4T/Herhaal/Spot-triggerbesturing

-  Niet-HF-boogstartsysteem  voor  verhoogde  betrouwbaarheid  en  lage  EMF-vervuiling.

ÿ  MMA-pulsfunctie  (stickelektrode)

ÿ  AC/DC  TIG

-  HF  Boogontsteking

-  Post  Flow-aanpassing

-  Instelbare  boogkracht

onderbroken  snijden.

-  Plicht

ÿ  SNIJDEN

-  Frequentie

-  aanpassing  van  functieparameters:
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ÿ  MIG-toortsaansluiting  in  eurostijl

modellen

Parameters:

ÿ  Interne  draadaanvoer,  tandwielaangedreven  voor  spoel  tot  300  mm  Ø

ÿ  IP23-classificatie  voor  milieu-/veiligheidsbescherming

OMNI-WeldCut  2040  (lassen)

§2.2  Technische  gegevens

Ingangsspanning  (V)

ÿ  Spoelpistoolaansluiting

1~110/120/130±10%

Frequentie  (HZ)

1~220/230/240±10%

50/60Hz
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MMA

gelijkstroom

MMA

AC

TIG

gelijkstroom

TIG

AC
MIJ

gelijkstroom

MIJ

TIG

AC

TIG
MMA

gelijkstroom

MMA

AC

Opmerking:  de  bovenstaande  parameters  kunnen  worden  gewijzigd  bij  toekomstige  machineverbeteringen!

OMNI-WeldCut  2040  (snijden)

5.0

60%  71A

690X250X470

16

Lasstroom  (A)

25%  110A

1,0  1,2  Al  1,2  CuSi  0,8  0,9  1,0

Nominaal  ingangsvermogen  (KW)

32

0,99

19

20-110

100%  55A

24

3.4

Inschakelduur  (40)

Isolatieklasse

33

Ingangsvermogen  (KW) 4.8

60%  71A

Afmetingen  (mm)

17

19

7.0

25%  110A

Fe:0.6  0.8  0.9  1.0  Ss:0.8  0.9  1.0  Flux-Cored  0.8  0.9  1.0  AlMg  0.8  0.9  1.0  1.2  AlSi

Nominale  ingangsstroom  (A)

4.0

25%  200A

60%  129A

IP23

Krachtfactor

22

10-200

100%  100A

1~220/230/240±10%  50/60Hz

21

25%  110A

100%  100A

Nominale  ingangsspanning  (V)

60%  129A

26

20-40A

26

7.2

Beschermingsklasse

1~110/120/130±10%  50/60Hz

2.1

25%  200A

26

20-200

100%  55A

modellen

Nullastspanning  (V)

23

89

100%  100A

Parameters:

2.8 4.6

25%  200A

60%  129A

Gewicht  (kg)

20-25A

31

10-110

100%  55A

Diameter  (mm)

Instelbereik  snijstroom  ÿAÿ

Ingangsstroom  (A)

2.8

60%  71A

H

22
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IP23

Duty  cycle  (40  ÿ  10  minuten)

ÿ18

Aluminium

ÿ2

H

Koelmethode:

staal  (mm)

Roestvrij  staal

Afmetingen  (mm)

VAN

ÿ20

dikte  (mm)

Beschermingsklasse

ÿ18

Isolatieklasse

ÿ4

Nullastspanning  (V)

Netto  gewicht /  kg))

433V

Koolstofstaal

ÿ8

De  maximale  snijdikte  naar  Carbon

ÿ6

Koper

26

25%  25A  60%  16A  100%  12,5A  50%  40A  60%  25,8A  100%  20A

690X250X470

Optimaal  snijden

433V

ÿ6

ÿ10

ÿ12

§2.3  Korte  introductie

elke  keer  een  boogontsteking  en  een  opmerkelijk  soepele  stabiele  boog  produceert  TIG-lassen  van  hoge  kwaliteit.  TIG

resultaten.  Eenvoudige  staploze  aanpassing  van  spanning  en  draadaanvoer  in  combinatie  met  geïntegreerde  digitale  meters

nog  meer  controle  over  het  smeltbad.  De  toegevoegde  AC&DC  TIG  Pulse-mogelijkheid  levert  perfect

stelt  u  in  staat  te  lassen  met  gasafgeschermde  draadtoepassingen  voor  uitstekend,  professioneel  lassen

gewoon  beginnen  met  lassen.  Zodra  dit  is  gebeurd,  kan  de  operator  de  spanning  fijn  afstellen  voor:

Opmerking:  de  bovenstaande  parameters  kunnen  worden  gewijzigd  bij  toekomstige  machineverbeteringen!

Las-  en  snijmachine  met  synergetische  programma's  en  pulsfuncties.  De  MIG-functie

gekozen  gasmengsel.  De  operator  selecteert  vervolgens  het  gasmengsel  en  de  draaddiameter  die  ze  gebruiken

De  OMNI-WeldCut-serie  las-  en  snijmachines  is  een  nieuwe  op  inverter  gebaseerde  MIG/MMA/TIG

maakt  een  gemakkelijke  instelling  van  lasparameters  mogelijk.  OMNI-WeldCut-serie  las-  en  snijmachines

kenmerken  MIG-lassen  met  synergische  lasprogramma's  ontworpen  voor  gebruiksgemak  met  uw
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draad.  In  de  JOB-modus  kunnen  100  verschillende  JOB-records  worden  opgeslagen  en  opgeroepen,  de  kwaliteit  verbeteren

automatisch  uitgeschakeld  voor  de  machine  om  zichzelf  te  beschermen  en  de  apparatuur  te  verlengen  met  behulp  van  het  leven.

controlelampje  op  het  voorpaneel.  In  dat  geval  mag  de  machine  10-15  minuten  niet  lassen

zachtere  draden  die  niet  de  kolomsterkte  hebben  om  door  MIG-toortsen  te  voeren,  zoals  aluminium

bovenstaande  problemen  zich  voordoen,  gaat  het  alarmlampje  op  het  voorpaneel  branden  en  wordt  de  uitgangsstroom

naar  de  regeleenheid  van  het  lasapparaat  om  de  uitgangslasstroom  UIT  te  schakelen  en  de  oververhitting  aan  te  steken

Klaar-functie  voor  spoelpistool  waarmee  de  spoelpistool  eenvoudig  kan  worden  aangesloten  voor  het  gebruik  van  dunne  of

functies  om  de  machines  te  beschermen  tegen  overspanning,  overstroom  en  oververhitting.  Als  een  van  de

De  relatie  tussen  de  duty  cycle  "X"  en  de  uitgangslasstroom  "I"  wordt  weergegeven  als  de

Als  het  lasapparaat  oververhit  raakt,  stuurt  de  IGBT-detectie  voor  oververhittingsbeveiliging  een  signaal

resultaten  van  hoge  kwaliteit,  waaronder  gietijzer,  roestvrij  en  laag  waterstof.  Een  extra  functie  is  de

staal  enz.  Toepassingen  toegepast  op  pijpinstallaties,  petrochemie,  architectuurapparatuur,  auto's;

OMNI-WeldCut-serie  las-  en  snijmachines  heeft  ingebouwde  automatische  bescherming

minuten).

uitgerust.  De  stick-lasfunctie  (DC&AC  MMA)  zorgt  voor  eenvoudig  elektrodelassen  met

geschikt  voor  alle  lasposities  voor  diverse  platen  van  roestvast  staal,  koolstofstaal,  gelegeerd

reparatie,  fietsreparatie,  handwerk  en  gewone  staalfabricage.

machine  kan  continu  lassen  met  zijn  nominale  uitgangsstroom  binnen  een  bepaalde  tijdcyclus  (10

functionaliteit  omvat  instelbare  Down  Slope  &  Post  Gas  en  tevens  gasmagneetventiel

juiste  figuur.

De  OMNI-WeldCut-serie  las-  en  snijmachines  is  een  machine  van  industriële  kwaliteit  die:

De  letter  "X"  staat  voor  Duty  Cycle,  wat  wordt  gedefinieerd  als  het  deel  van  de  tijd  dat  wordt  gelast

of  de  duty  cycle  moet  worden  verminderd.

van  lasproces.

om  af  te  koelen  met  de  fanrunning.  Als  de  machine  opnieuw  wordt  gebruikt,  wordt  de  lasuitgangsstroom

§2.4  Inschakelduur  en  oververhitting
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§2.5  Werkingsprincipe

feedbackbesturingstechnologie  om  de  huidige  output  stabiel  te  verzekeren  bij  MMA  of  TIG.  en  adopteert

volgende  figuur.  Eenfasige  110V/220V  werkfrequentie  AC  wordt  gerectificeerd  in  DCÿ530Vÿ,  dan

spanningsterugkoppelingsbesturingstechnologie  om  de  spanningsoutput  stabiel  te  verzekeren  wanneer  MIG.  Ondertussen  is  de

wordt  geconverteerd  naar  middenfrequentie  AC  (ongeveer  20  KHz)  door  inverterapparaat  (IGBT),  na  reductie

lasstroomparameter  kan  continu  en  oneindig  worden  aangepast  om  te  voldoen  aan  de

spanning  door  middellange  transformator  (de  hoofdtransformator)  en  rectificatie  door  middelmatige  frequentie

gelijkrichter  (snelhersteldiodes),  en  wordt  uitgevoerd  door  inductiefiltering.  De  kring  keurt  stroom  goed:

eisen  van  lassen  ambacht.

Het  werkingsprincipe  van  de  OMNI-WeldCut-serie  las-  en  snijmachines  wordt  weergegeven  als:



OMNI-WeldCut-serie  las-  en  snijmachines  heeft  een  uitstekende  volt-ampère

kenmerk,  waarvan  de  grafiek  wordt  weergegeven  als  de  volgende  afbeelding.  De  relatie  tussen  de  nominale

laadspanning  U2  en  lasstroom  I2  is  als  volgt:  U2=14+0.05I2(V)

Uoÿ Vÿ

ik  Aÿ

§2.6  Volt-Ampère-kenmerk

1  4

Volt-am  pere  karakteristiek
De  relatie  tussen  de  nominale  laadspanning  

en  lasstroom

0

4  4

W  erkpunt

600

110V/220V  50HZ

Huidige  sensor
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motor

gelijkstroom

Stroom

Draadaanvoer

gelijkstroom

PWM-signaal:

AC

220V  50Hz

Feedback  

controle

(draadaanvoersnelheid)

AC
gelijkrichterOmvormer

Spanning

gelijkstroom

Transformatorgelijkrichter

CPU-besturing

Enkelfasige  AC

Lasstroom  regelen:

controle

Hal

Feedback



3.  Aansluitstekker  op  afstand

12.  Gasinlaatconnector

2.  Positief  (+)  lasvermogen

11.  Knop  luchtdrukregelaar

1.  MIG-toorts  euro  connector

10.  Persluchtinlaat

16.  Spoelhouder.

9.  Luchtdrukregelaar  Uitlaatdrukmeter

7.  Condensaatafvoerbuis  luchtfilter

17.  Inlaatgeleider  draadaanvoerunit.

8.  Luchtcondensaatfilter/opvangbak

6.  Plasmatoorts  Euro

15.  Aansluitbus  aardedraad  (CUT)

5.  Negatief  (-)  lasvermogen

14.  Voedingskabel:

4.  TIG-toortsgasaansluiting

13.  Aan/uit-schakelaar
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§3  Paneelfuncties  &  Beschrijvingen

Draadaanvoer  van  lasmachine

Lay-out  van  het  voor-  en  achterpaneel  van  de  lasmachine

§3.1  Beschrijving  machine-indeling
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Gas  vooraad

32.  Alarmindicatie  led  33.  Stroomweergave  34.  Spanningsweergave  35.  

Stroomindicatie  led  36.  Programmakeuze  37.  Parametrering  38.  Snelle  draadaanvoer

Brand  terug  tijd

22.  Draadaandrijfrol  (2x).

30.  SYN-parameterbelasting:

Pistoolschakelaar

Lassen  voorwaarden

21.  Aandrijfrolhouder  (2x).

29.  Gascontrole

Na  gastijd

20.  Draadaanvoermotor.

28.  Golf  selecteren

26.  Huidige  instelknop

Voor  gastijd

19.  Afstelling  draadaanvoerspanning  (2x).

27.  2T/4T/RP/S4T  Spotselectie

25.  Spanningsinstelknop

2T-modus

18.  Draadaanvoerspanarm  (2x).

Uitgangsspanning

24.  Puls  aan/uit

Draadaanvoer

Uitgangsstroom:

23.  Functie  selecteren

31.  SYN-parameter  opslaan

Besturing  uitgelegd

Langzame  invoertijd

§3.2  Bedieningspaneel  van  lasapparaat
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Gas  vooraad

a)  Druk  op  de  functieknop  (37)  in  de  impliciete  functieparameteraanpassingsmodus.

Puntlastijd

Draadaanvoer

Puntlas

Uitgangsspanning

ÿ  Impliciet  parametermenu  en  parameteraanpassingsmethode  voor  import  en  export

Pistoolschakelaar

b)  Selecteer  de  parametercode  die  moet  worden  gewijzigd  door  de  knop  (25)  die  wordt  weergegeven  op  de

Uitgangsstroom:

Functieknop  (37)



BEDANKT  VOOR  HET  GEBRUIK  VAN  ONZE  PRODUCTEN

-25-

MMA

NA  GAS

ÿ  Impliciete  introductie  van  parameterfunctie

0-10

-10-+10

EINDE  HUIDIGE  BOOG  LENGTE

BOOGKRACHT

AAN  UIT

SNEE

FUNCTIE

VLAKLASTIJD

HSt

HF

meter  (33).  Druk  vervolgens  op  de  knop  (26),  de  parameter  is  opgeslagen

meter  (33).  Druk  vervolgens  op  de  knop  (26)  en  de  parameter  wordt  geladen.

Brandt  bij  overspanning,  overstroom,  ingangsfaseverlies  of  elektrische  oververhitting  (vanwege)

SFt

MIJ

0-10

PoG

ÿ  Selecteer  het  gewenste  LOAD-nummer  met  de  instelknop  (26),  deze  wordt  weergegeven  op  de  digitale

0-10S

ACF

START  HUIDIGE  BOOGLENGTE

1-6S

digitale  meter  (34)  (Pas  de  parameterwaarde  aan  met  de  knop  (26)  deze  wordt  weergegeven  op  de  digitale  meter)

0-10

Opslaan  en  laden  van  de  JOB-programma's  (30)  (31)

c)  Druk  nogmaals  op  de  functieknop  (37)  en  verlaat  de  impliciete  functieparameteraanpassingsmodus.

TERUGBRANDEN

EAL

SCHERM

SPt

-10-+10

HF

ÿ  Selecteer  het  gewenste  SAVE-nummer  met  de  instelknop  (26),  deze  wordt  weergegeven  op  de  digitale

INSTELBARE  BEREIKMODUS

GOEDE  START

0-10S

TIG

meter  (33).

bub

LANGZAME  INVOERTIJD

ZAL

Alarmindicator  (32)

ÿ  Druk  op  de  knop  Opslaan  (31) .

ÿ  Druk  op  de  toets  Laden  (30) .
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Dit  maakt  het  instellen  van  MIG-lassen  eenvoudiger,  de  operator  stelt  eenvoudig  de  lasstroom  in

de  L-knop  (25),  indicator  'P'.  Om  het  relevante  programma  voor  de  lastoepassing  te  selecteren,  vinkt  u  aan:

7.  Lasstroom /  Hot  Start /  Arc  Force  Set

De  synergetische  programma's  krijgen  een  nummer  van  1-24,  dit  is  toegankelijk  op  het  L-display  (34)  met

6.MMA  parameters  laadknop:

stroomkring  storing.

een  ander  programma  en  weer  terug

3.  Juiste  parameterweergave

5.MMA  parameters  opslaan  knop:

voldoende  en  het  controlelampje  gaat  uit.  Kan  ook  worden  geactiveerd  als  de  machine  een  interne

het  programma  biedt  dus  een  functie  voor  fijnafstemming  van  de  spanning  voor  het  geselecteerde  synergische  programma.  Een  keer

instelling  wordt  gewijzigd.  Om  de  spanning  voor  een  synergisch  programma  terug  te  zetten  naar  de  fabrieksinstellingen,  gaat  u  naar

2.Hot  Start /  Arc  Force-eenheidsindicator

het  lasvermogen  wordt  uitgeschakeld  totdat  het  veiligheidssysteem  detecteert  dat  de  overbelasting  is  verminderd

de  spanning  wordt  aangepast  in  een  synergetisch  programma,  het  blijft  op  deze  variatie  gefixeerd  wanneer  de  stroom

lasverbindingstype  en  -dikte,  luchttemperatuur  beïnvloeden  de  optimale  spanning  en  draadaanvoerinstelling,

1.  Linker  codeweergave

overschrijding  van  de  inschakelduur)  wordt  gedetecteerd  en  de  beveiliging  wordt  geactiveerd.  Als  de  beveiliging  is  geactiveerd,

4.  Lasstroomindicator:

materiaaltype,  draadtype  en  -maat  en  het  gebruikte  beschermgas.  Uiteraard  andere  variabelen  zoals

zoals  MMA-  of  TIG-lassen  en  de  machine  berekent  de  optimale  spanning  en  draadsnelheid  voor  de

de  tabel  afgedrukt  op  de  binnendeur  van  het  lasapparaat  of  verderop  in  deze  handleiding.

Synergische  functie(36)

MMA-functie  -  Beschrijving  van  het  voorpaneel
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en  instelbereik  (10-200A).

(5-95%).

Alleen  beschikbaar  wanneer  pulsmodus  (24)  is  geselecteerd.  Stelt  de  stroom  van  de  Max/Piek-puls  in.  Eenheid  (A)

grotere  warmte-inbreng,  terwijl  een  lagere  pulsbelasting  het  tegenovergestelde  effect  heeft.  Eenheid  (%)  en  instelbereik

Instellingsindicator  piekstroom  (1)

tijdsperiode  van  de  piekstroom  en  basisstroompuls  is  gelijk.  Een  hogere  pulsfunctie-instelling  geeft:

MMA-pulsparameters  verklaard  (11)

tussen  de  piekstroom  en  basisstroom  bij  gebruik  van  de  pulsmodus.  Neutrale  instelling  is  50%,  de

MMA  Pulsbreedte-instellingsindicator  (3)

Parametercode  Selecteer  Knop:

Alleen  beschikbaar  wanneer  pulsmodus  (24)  is  geselecteerd.  Stelt  de  tijdverhouding  in  als  een  percentage

en  instelbereik  (10-200A).

tussen  de  piek-  en  basisstroominstellingen.  Eenheid  (Hz)  en  instelbereik  (0,5-200Hz).

8.Hot  Start /  Arc  Force-parameter  selecteren  9.  MMA-functie  selecteren  10.  Hot  Start /  Arc  Force

Alleen  beschikbaar  wanneer  pulsmodus  (24)  is  geselecteerd.  Stelt  de  stroom  van  de  lage/basispuls  in.  Eenheid  (A)

Alleen  beschikbaar  wanneer  pulsmodus  (24)  is  geselecteerd.  Stelt  de  snelheid  in  waarmee  de  lasuitvoer  afwisselt

Indicator  basisstroominstelling  (2)

Pulsfrequentie-instellingsindicator  (4)
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TIG-functie  -  Beschrijving  van  het  voorpaneel

5.  Lasstroom  &  TIG-parameters  weergeven:

begint.  Dit  zuivert  het  werkgebied  van  atmosferisch  gas  dat  de  las  zou  kunnen  verontreinigen  voordat  de

4.  Eenheid  ('Hz'  betekent  'frequentie')  Indicator:

Pre-flow  regelt  de  periode  dat  beschermgas  zal  stromen  wanneer  de  toorts  wordt  geactiveerd  vóór  de  boog

3.Eenheid  ('%'  betekent  'percentage')  Indicator

Instellingsindicator  voor  gasstroom  (1)

2.Eenheid  ('S'  betekent  'tijd')  Indicator:

TIG-parameters  uitgelegd  (11)

11.  Lasstroom-  en  TIG-parameters  instelknop  12.Pulse  AAN/UIT  Selectieknop  13.TIG

Functieselectieknop  14.TIG  Parameters  Gebied/Selectieknop  15.HF/NON  HF  Instelknopknop

8.TIG  parameters  laden  knop  9.TIG  golf  selectieknop  10.2T/4T  Spot  Trigger  Select  knop:

1.TIG-parametercode  Weergave:

7.TIG-knop  voor  opslaan  van  parameters:

6.  Eenheid  ('A'  betekent  'Huidige')  Indicator:

las  begint.  Eenheid(en)  en  instelbereik  (0-2S).
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Instellingsindicator  helling  omhoog  (3)

Instellingsindicator  aflopende  helling  (6)

Instellingsindicator  na  gasstroom  (8)

hoofdlasstroom  (4).

en  instelbereik  (10-200A).

huidige  reeks.  Wanneer  de  trekker  wordt  losgelaten,  stopt  de  boog.

Zodra  de  trekker  wordt  losgelaten,  gaat  de  stroom  door  de  upslope  (3)  periode  als  deze  is  ingesteld,  naar  de

Alleen  beschikbaar  wanneer  pulsmodus  (24)  is  geselecteerd.  Stelt  de  stroom  van  de  Max/Piek-puls  in.  Eenheid  (A)

Alleen  beschikbaar  in  4T-triggermodus,  stelt  een  lasstroom  in  van  5-100%  van  de  hoofdlasstroom  ac

downslope  (6)  is  ingesteld,  gaat  de  stroom  door  de  downslope-periode  voordat  deze  naar  het  einde  gaat

geactiveerd  wanneer  de  trekker  wordt  ingedrukt  om  de  trekker  te  'vergrendelen'  voordat  de  hoofdlasstroom  wordt  gestart.

Instellingsindicator  piekstroom  (5)

Alleen  beschikbaar  wanneer  pulsmodus  (24)  is  geselecteerd.  Stelt  de  stroom  van  de  lage/basispuls  in.  Eenheid  (A)

Indicator  einde  huidige  instelling  (7)

Beschikbaar  in  4T-triggermodus,  stelt  een  lasstroom  in  van  5-100%  van  de  hoofdlasstroom

en  instelbereik  (10-200A).

Indicator  basisstroominstelling  (4)

het  smeltbad.  Eenheid(en)  en  instelbereik  (0-10S).

Start  huidige  instelling  indicator  (2)

geactiveerd  wanneer  de  trekker  wordt  ingedrukt  om  de  trekker  te  'ontgrendelen'  voordat  de  las  is  voltooid.  Als

tot  de  ingestelde  hoofdlasstroom  (6).  Eenheid(en)  en  instelbereik  (0-10S).

tot  0.  Hierdoor  kan  de  operator  de  las  voltooien  zonder  een  'krater'  achter  te  laten  aan  het  einde  van

Wanneer  de  trekker  wordt  geactiveerd,  zal  de  lasstroom  geleidelijk  toenemen  gedurende  de  geselecteerde  tijd

Wanneer  de  trekker  wordt  losgelaten,  zal  de  lasstroom  geleidelijk  afnemen  gedurende  de  geselecteerde  tijd
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getroffen  gebied  voor  dezelfde  huidige  instelling.  Een  lagere  frequentie  resulteert  in  een  bredere,  zachtere  boogvorm.

tussen  de  piekstroom  en  basisstroom  bij  gebruik  van  de  pulsmodus.  Neutrale  instelling  is  50%,  de

voorwaartse  en  achterwaartse  stroomcycli  bij  het  lassen  in  de  AC-uitgangsmodus.  Het  omgekeerde  deel  van  de  AC

de  boog,  wat  resulteert  in  een  strakkere,  meer  gecontroleerde  boog  die  een  verhoogde  penetratie  en  minder  verhitting  veroorzaakt

Alleen  beschikbaar  wanneer  pulsmodus  (24)  is  geselecteerd.  Stelt  de  tijdverhouding  in  als  een  percentage

Alleen  beschikbaar  in  AC-lasmodus  (24,27,28).  Past  de  balans  aan  als  een  percentage  tussen  de

Alleen  beschikbaar  in  AC-lasmodus  (24,27,28).  Door  de  AC-frequentie  te  verhogen,  wordt  de  vorm  van

Pulsbreedte-instellingsindicator  (9)

Schoon  Breedte  Gebied/AC  Balans  Aanpassing  (11)

Verhoogde  voorwaartse  cyclusvoorspanning  geeft  het  tegenovergestelde  effect,  minder  reinigingseffect,  meer  las

AC-frequentieaanpassing  (12)

met  atmosferische  gassen,  nadat  de  las  is  voltooid.  Eenheid(en)  en  instelbereik  (0-10S).

Pulsfrequentie-instellingsindicator  (10)

tussen  de  piek-  en  basisstroominstellingen.  Eenheid  (Hz)  en  instelbereik  (0,5-999Hz).

de  uitgangsstroom  die  kan  worden  gebruikt  voor  een  bepaalde  wolfraamgrootte,  om  oververhitting  van  de  wolfraam  te  voorkomen.

beschermt  het  lasgebied  en  de  toortswolfraam  tegen  verontreiniging  terwijl  het  nog  heet  genoeg  is  om  te  reageren

Alleen  beschikbaar  wanneer  pulsmodus  (24)  is  geselecteerd.  Stelt  de  snelheid  in  waarmee  de  lasuitvoer  afwisselt

(5-95%).

laspenetratie  en  meer  warmte  in  het  wolfraam  van  de  toorts,  wat  het  nadeel  van  verminderen  geeft:

Regelt  de  periode  dat  het  beschermgas  blijft  stromen  nadat  de  boog  is  gestopt.  Deze

penetratie  en  minder  warmte  in  het  wolfraam.  instelbereik  (-5~+5).

grotere  warmte-inbreng,  terwijl  een  lagere  pulsbelasting  het  tegenovergestelde  effect  heeft.  Eenheid  (%)  en  instelbereik

materiaal.  Neutrale  instelling  is  0.  Verhoogde  voorinstelling  van  de  omgekeerde  cyclus  geeft  een  groter  reinigingseffect,  minder

Eenheid  (Hz)  en  instelbereik  (50-250Hz).

tijdsperiode  van  de  piekstroom  en  basisstroompuls  is  gelijk.  Een  hogere  pulsfunctie-instelling  geeft:

cyclus  geeft  het  'reinigende'  effect  op  het  lasmateriaal,  terwijl  de  voorwaartse  cyclus  de  las  smelt
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AC/DC-uitgangsmodi

TIG-boogstartmodi

vereist  AC  (wisselstroom)  uitgang.  Wanneer  reactieve  metalen  worden  blootgesteld  aan  lucht,  vormen  ze

oxidelaag  zodat  lassen  kan  plaatsvinden,  terwijl  de  stroom  vloeit  tijdens  de  positieve  cyclus

Gefocuste  boog  voor  maximale  penetratie,  hoge  rijsnelheid  met  de  beste  directionele  controle.

koper  en  titaan.  TIG-lassen  van  reactieve  metalen  zoals  aluminium,  magnesium  en  zink

vervuilt  het  smeltbad.  Om  dit  te  doorbreken/opruimen  is  een  tegenstroom  nodig

AC  sinusgolf  lasuitgang  (9)

Geschikt  voor  TIG-lassen  van  ferrometalen  (op  ijzerbasis),  zoals  zacht  staal  en  roestvrij  staal,

AC  blokgolf  (9)

een  oxidelaag  die  het  basismetaal  isoleert  en  voorkomt  dat  lasstroom  vloeit,  maar  ook

AC  driehoeksgolf  lasuitgang  (9)

DC  (gelijkstroom)  lasuitgang  (9)

Verminderde  warmte-inbreng  voor  dezelfde  huidige  instelling.  Vooral  handig  voor  het  lassen  van  dun  metaal.

Traditionele  AC  TIG-lasgolfvorm.  Stillere,  'zachte'  boogkarakteristiek.

doet  het  grootste  deel  van  de  verwarming  van  het  smeltbad.
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is  in  staat  om  tussen  het  wolfraam  en  het  werkstuk  te  'springen',  waardoor  een  boog  starten  zonder  enige

'live'  wanneer  het  in  contact  is  met  het  werk,  wordt  besmetting  geminimaliseerd.

HF-ontsteking  (hoge  frequentie)  stuurt  een  puls  van  hoogenergetische  elektriciteit  door  het  toortssysteem  dat:

van  elektriciteit  door  het  wolfraam  waardoor  de  TIG-boog  wordt  gestart.  Omdat  het  wolfraam  dat  niet  is

wolfraam  wordt  elektrisch  bekrachtigd.

circuit  zal  detecteren  wanneer  het  wolfraam  van  het  werkstuk  wordt  verwijderd  en  een  puls  met  laag  vermogen  verzenden

het  programma  wordt  geopend,  wordt  het  automatisch  geladen.  Om  terug  te  keren  naar  de  normale  parameterinstellingen,  verplaatst  u  de

van  het  wolfraam  en  het  werkstuk  die  de  laskwaliteit  nadelig  zullen  beïnvloeden,  vooral  wanneer  de

Lift  TIG  Ignition  is  een  compromis  dat  vervuiling  met  wolfraam  minimaliseert  en  tegelijkertijd  de

op  het  werkstuk,  activeer  het  toortstriggersignaal  en  til  vervolgens  het  wolfraam  op.  De  controle

slecht  weergegeven  op  het  display.  Pas  het  gewenste  programmanummer  aan  door  aan  de  bedieningsknop  te  draaien.  Een  keer

Voor  het  TIG-lasproces  zal  contact  van  het  toortswolfraam  met  het  werkstuk  verontreiniging  veroorzaken

rond  gevoelige  elektronische  apparatuur  zoals  computers.

elektrische  storing  van  HF  startsystemen.  Lift  arcstarting  werkt  door  het  wolfraam  licht  te  laten  rusten

gemakkelijk  terugroepen.  Om  toegang  te  krijgen  tot  een  opgeslagen  programma,  drukt  u  op  de  bedieningsknop  (7)  en  het  programmanummer  0-9  w

TIG  HF/  Lift-ontstekingsmodi  (15)

gy  elektrische  puls  veroorzaakt  aanzienlijke  elektrische  en  radiosignaalinterferentie,  wat  het  gebruik  ervan  beperkt

TIG-serie  lasapparaten  heeft  100  geheugen-/taakruimten  waarin  parameters  kunnen  worden  opgeslagen  voor:

contact  tussen  het  wolfraam  en  het  werkstuk.  Het  nadeel  van  HF-ontsteking  is  dat  de  hoge  ener

Geheugenÿ7,8ÿ
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vergelijkbaar.

ruimte  gaat  verloren.

het  effect  van  het  strakker  maken  van  de  boog,  wat  handig  is  voor  fijn  roestvrij  werk  en

programmanummer  waarvan  de  gegevens  OK  zijn  om  over  te  schrijven,  zoals  de  vorige  instellingen  in  dat  geheugen  zijn  opgeslagen

nieuw  metaal  om  het  smeltbad  te  verplaatsen/uit  te  zetten.  Verhoogde  pulsfrequentie  zal  hebben:

ruimte  die  is  geselecteerd.  Als  u  parameters  instelt  om  als  programma  op  te  slaan,  zorg  er  dan  voor  dat  u  begint  met  a

zwembad.

voldoende  om  het  bestaande  smeltbad  te  behouden,  terwijl  de  piekstroom  voldoende  is  om  te  smelten

knop  een  paar  seconden  ingedrukt  en  het  display  gaat  knipperen.  De  instellingen  zijn  nu  opgeslagen  in  het  laatste  programma

proces  inclusief  grotere  laspenetratie  voor  minder  werkwarmte-invoer  en  meer  controle  over  de  las

De  basistheorie  voor  het  instellen  van  de  basisstroom  met  behulp  van  de  pulsmodus  is  dat  de  basisstroom  moet  zijn:

grotere  warmte-inbreng,  terwijl  een  lagere  pulsbelasting  het  tegenovergestelde  effect  heeft.

bedieningsknop  omhoog,  omlaag,  naar  rechts  of  naar  links.  Houd  de  knop  ingedrukt  om  de  parameters  die  als  programma  zijn  ingesteld  op  te  slaan

cyclische  manier.  Bij  correct  gebruik  heeft  deze  functie  aanzienlijke  voordelen  bij  het  TIG-lassen

positie  of  met  materialen  met  een  lasbad  met  een  hogere  viscositeit.  Een  hogere  pulsfunctie-instelling  geeft:

Pulslasmodus  schakelt  de  lasuitgang  tussen  een  hoge  en  lage  stroomuitgang  in  a

Pulsen  kan  ook  worden  gebruikt  om  het  smeltbad  te  helpen  verplaatsen,  deze  techniek  is  handig  om  uit  het  lasbad  te  lassen

Pulslassenÿ12ÿ
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MIG-MAG  Pulse  SYN-functie  -  Beschrijving  van  het  voorpaneel:

3.Inductantie-indicator  led:

7.Unit  ('Hz'  betekent  'frequentie')  Indicator:

4.Lichtparameters  weergeven:

5.  Unit  ('S'  betekent  'tijd')  Indicator:

8.  Juiste  parameters  weergeven:

1.  Booglengte-indicator  led:

9.  Eenheid  ('A'  betekent  'Huidige')  Indicator  10.  Dikte  Indicator  led  11.  Draadsnelheidsindicator  led

6.Eenheid  ('%'  betekent  'percentage')

2.  Spanningsindicator  led

12.  MIG-knop  voor  opslaan  van  parameters  13.  MIG-knop  voor  laden  van  parameters  14.  Knop  voor  gascontrole:

Indicator
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Instellingsindicator  voor  gasstroom  (1)

Indicator  einde  huidige  instelling  (4)

MIG-parameters  uitgelegd  (20)

Stelt  de  hoofdlasstroom  in.  Eenheid(A)  en  instelbereik  (30-200A).

nummers  selecteren,  zie§  4.4

Instellingsindicator  MIG-lasstroom  (3)

Gebied/Selecteren  21.Draadaanvoerknop  22.Functieselectie,  zie  §3.1  23.Synerge  programma's

geactiveerd  wanneer  de  trekker  wordt  ingedrukt  om  de  trekker  te  'vergrendelen'  voordat  de  hoofdlasstroom  wordt  gestart.

Start  huidige  instelling  indicator  (2)

18.Puls  AAN/UIT-selectieknop  19.MIG-functieselectieknop  20.MIG-parameters:

Beschikbaar  in  S4Ttrigger-modus,  stelt  een  lasstroom  in  van  1-200%  van  de  hoofdlasstroom

las  begint.  Eenheid(en)  en  instelbereik  (0-5S).

Instellingsindicator  na  gasstroom  (5)

15.2T/4T/S4T/Pleklassen  selecteren  16.Instelknop  voor  parameters  rechts  17.Instelknop  voor  parameters  links

begint.  Dit  zuivert  het  werkgebied  van  atmosferisch  gas  dat  de  las  zou  kunnen  verontreinigen  voordat  de

geactiveerd  wanneer  de  trekker  wordt  ingedrukt  om  de  trekker  te  'ontgrendelen'  voordat  de  las  is  voltooid.

Pre-flow  regelt  de  periode  dat  beschermgas  zal  stromen  wanneer  de  toorts  wordt  geactiveerd  vóór  de  boog

Alleen  beschikbaar  in  4T-triggermodus,  stelt  een  lasstroom  in  van  1-200%  van  de  hoofdlasstroom  ac
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2.Eenheid  ('S'  betekent  'tijd')  Indicator:

Regelt  de  periode  dat  het  beschermgas  blijft  stromen  nadat  de  boog  is  gestopt.  Deze

Instelling  na  gasstroom  (10,1,3)

1.Lichtparameters  weergeven:

CUT-parameters  uitgelegd  (10)

met  atmosferische  gassen,  nadat  de  las  is  voltooid.  Eenheid(en)  en  instelbereik  (0-10S).

6.CUT  parameters  laden  knop:

10.Functie  selecteren

beschermt  het  lasgebied  en  de  toortswolfraam  tegen  verontreiniging  terwijl  het  nog  heet  genoeg  is  om  te  reageren

5.CUT  parameters  opslaan  knop:

7.Gascontroleknop  8.Rechts  Parameters  Set  Knop  9.CUT  Functie  Selectieknop:

Torch-systeemfoutindicator  (1)

Regelt  de  periode  dat  het  beschermgas  blijft  stromen  nadat  de  boog  is  gestopt.  Deze

4.  Eenheid  ('A'  betekent  'Huidige')  Indicator

met  atmosferische  gassen,  nadat  de  las  is  voltooid.  Eenheid(en)  en  instelbereik  (0-6S).

3.  Juiste  parameters  weergeven:

beschermt  het  lasgebied  en  de  toortswolfraam  tegen  verontreiniging  terwijl  het  nog  heet  genoeg  is  om  te  reageren

CUT-functie  -  Beschrijving  van  het  voorpaneel:
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Aansluiting  van  uitgangskabels  Er  zijn  twee  stopcontacten  beschikbaar  op  dit  lasapparaat.  Voor  MMA

is  daardoor  uitgeschakeld.

(1)  Aansluiting  van  uitgangskabels

het  lassen  van  de  elektrodehouder  wordt  weergegeven  op  de  positieve  aansluiting,  terwijl  de  aardedraad

Links  Geeft  "E30"  weer  wanneer  er  een  probleem  is  met  het  toortssysteem  of  de  luchttoevoer  en  het  snijvermogen

§4.1  Installatie  en  bediening  voor  MMA-lassen

§4  Installatie  en  bediening
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(3)  Stel  de  lasstroom  in  die  relevant  is  voor  het  elektrodetype  en  de  maat  die  wordt  gebruikt,  zoals  aanbevolen  door:

elektroden  vereisen  een  andere  polariteit  voor  optimale  resultaten  en  er  moet  zorgvuldig  op  worden  gelet

(2)  Schakel  de  stroombron  in  en  druk  op  de  TIG/MMA/MIG-knop  om  de  MMA-functie  te  selecteren.

DCEN:  Elektrode  aangesloten  op  “-”  uitgangsbus.

(werkstuk)  wordt  aangesloten  op  de  negatieve  bus,  dit  staat  bekend  als  DCEP.  echter  verschillende

(4)  Stel  de  Hot  Start  en  Arc  Force  naar  wens  in  met  behulp  van  de  knop  en  knoppen.

DCEP:  Elektrode  aangesloten  op  “+”-uitgang.

de  elektrodefabrikant.

de  polariteit,  raadpleeg  de  informatie  van  de  elektrodefabrikant  voor  de  juiste  polariteit.
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beschermgas  en  het  aanbrengen  van  een  slaklaag,  die  beide  het  lasgebied  beschermen  tegen  atmosferische

(5)  Plaats  de  elektrode  in  de  elektrodehouder  en  klem  hem  vast.

Een  van  de  meest  voorkomende  soorten  booglassen  is  handmatig  metaalbooglassen  (MMA)  of  stick

lassen.  Er  wordt  een  elektrische  stroom  gebruikt  om  een  boog  te  maken  tussen  het  basismateriaal  en  een  verbruiksartikel

besmetting.  De  elektrodekern  zelf  fungeert  als  vulmateriaal,  het  residu  van  de  flux  die  zich  vormt

(6)  Sla  met  de  elektrode  tegen  het  werkstuk  om  te  creëren  en  boog  en  houd  de  elektrode  stabiel  om

slak  die  over  het  lasmetaal  ligt,  moet  na  het  lassen  worden  weggefreesd.

elektrodestaaf  of  'stick'.  De  elektrodestaaf  is  gemaakt  van  een  materiaal  dat  compatibel  is  met  de  basis

de  boog  behouden.

materiaal  dat  wordt  gelast  en  is  bedekt  met  een  flux  die  gasvormige  dampen  afgeeft  die  als  a

§4.1.2  MMA-lassen
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in  het  smeltbad  en  wordt  de  afgezette  las

letters  en  cijfers  identificeren  de  metaallegering  en  de  beoogde

•  Het  gesmolten  elektrodemetaal  wordt  over  de  boog  overgebracht

draaddiameter  en  door  een  reeks  letters  en  cijfers.  De

vormen  een  gesmolten  plas  aan  het  einde  van  de  elektrode.

kern  en  een  fluxcoating.  Deze  elektroden  worden  geïdentificeerd  door  de

De  bekleding  op  een  afgeschermde  metalen  booglaselektrode  is:

•  Door  de  hitte  van  de  boog  smelt  het  oppervlak  van  het  basismetaal  tot

sfeer  van

Handmatige  metalen  boog  (stick)  elektroden  hebben  een  stevige  metalen  draad

lasbad.

naar  het  basismetaal.

beschermgas

•  De  boog  en  de  directe  omgeving  zijn  omgeven  door  een

handhaaft  de  boog.  De  kerndraad  smelt  en  wordt  afgezet  in  de

•De  boog  wordt  gestart  door  de  elektrode  even  aan  te  raken

Flux  genoemd .

•  De  afzetting  wordt  bedekt  en  beschermd  door  een  slak  die  afkomstig  is  van  de  elektrodecoating.

De  metaaldraadkern  werkt  als  geleider  van  de  stroom  die:

metaal.

gebruik  van  de  elektrode.
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het  selecteren  van  een  elektrode  van  vergelijkbare  samenstelling  als  het  moedermetaal.  Voor  sommige  metalen  zijn  er  echter

•  het  verstrekken  van  fluxende  elementen  en  deoxidator

vereist.  De  tabel  geeft  de  maximale  grootte  van

Elektrodediameter:

2,5  mm

3,2  mm

•  boogkarakteristieken  vaststellen

4,0  mm

het  werk.  Het  is  aan  te  raden  om  uw  lasleverancier  te  raadplegen  voor  de  juiste  keuze  van  de  elektrode.

diktes  van  sectiebasis  bij  het  gebruiken  van  een  algemene

Bedekte  elektroden  dienen  naast  het  opvullen  van  metaal  voor  het  smeltbad  voor  velerlei  doeleinden.  Deze

De  grootte  van  de  elektrode  hangt  in  het  algemeen  af  van:
gemiddelde  dikte

5,0  mm

1,0-2,0  mm

de  dikte  van  de  sectie  die  wordt  gelast,  en

De  flux  op  de  elektrode  vervult  veel  verschillende  functies.

2,0-5,0  mm

•  produceren  van  een  beschermend  gas  rond  het  lasgebied

Als  algemene  regel  geldt  dat  de  keuze  van  een  elektrode  eenvoudig  is,  in  die  zin  dat  het  slechts  een  kwestie  is  van:

hoe  dikker  de  sectie,  hoe  groter  de  elektrode

elektroden  die  misschien  voor  verschillende

•  het  creëren  van  een  beschermende  slaklaag  over  de  las  terwijl  deze  afkoelt

is  een  keuze  uit  verschillende  elektroden,  die  elk  specifieke  eigenschappen  hebben  voor  specifieke  klassen  van

5,0-8,0  mm

•  toevoeging  van  legeringselementen.

Elektrode  Maat:

doel  type  6013  elektrode.

>8,0  mm

Deze  omvatten:

Elektrode  selectie

MaximaalAanbevolen

extra  functies  worden  voornamelijk  geleverd  door  de  bekleding  op  de  elektrode.

van  materiaal

§4.1.3  Grondbeginselen  van  MMA-lassen
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metaal.  Bij  het  lassen  met  de  hand,  hoek,  horizontaal  of  boven  het  hoofd  is  de  hoek  van  de  elektrode

oververhitting  van  de  elektrode  of  het  produceren  van  een  ruw  bespat  oppervlak.  De  tabel  toont  stroombereiken

stroom  te  laag  ingesteld,  moeilijkheid  wordt  ervaren  in

100-130

60-95

Er  is  een  eenvoudige  regel  voor  de  juiste  booglengte;  het  zou  de  kortste  boog  moeten  zijn  die  een  goed  geeft

oppervlakteafwerking  van  de  las.  Een  te  korte  boog  zal  ervoor  zorgen  dat  de  elektrode  blijft  plakken  en  dat  resulteert

elektrode  heeft  de  neiging  om  aan  het  werk  te  blijven  plakken,

hoek  van  de  elektrode  moet  tussen  80  en  90  graden  ten  opzichte  van  het  werkstuk  zijn.

groter  is  dan  de  diameter  van  de  kerndraad.

Elektrode  Maat:

130-165 afgerond  profiel  zal  worden  gedeponeerd.Te  hoog

(versterker)

165-260

De  hoek  die  de  elektrode  maakt  met  het  werkstuk  is  belangrijk  voor  een  soepele,  gelijkmatige  overdracht  van

Om  de  boog  te  raken,  moet  de  elektrode  voorzichtig  op  het  werkstuk  worden  geschraapt  totdat  de  boog  tot  stand  is  gebracht.

elektrode  resulteert  ondersnijding  en  branden

2,5  mm

doorgaans  tussen  5  en  15  graden  in  de  rijrichting.  Bij  verticaal  omhoog  lassen

Lasstroom  (stroomsterkte)

oppervlak  aan  de  las.  Een  te  lange  boog  vermindert  de  penetratie,  produceert  spatten  en  geeft  een  ruwe

Reis  snelheid

een  belangrijke  factor  bij  booglassen.  Met  de

als  het  maximum  kan  worden  beschouwd,  dat  kan  worden  gebruikt  zonder  door  het  werk  te  branden,

3,2  mm

4,0  mm

opvallende  en  onderhoudende  astabiele  boog.  De

algemeen  aanbevolen  voor  een  type  6013  elektrode  voor  algemeen  gebruik.

bij  lasnaden  van  slechte  kwaliteit.  De  algemene  vuistregel  voor  neerwaarts  handlassen  is  een  booglengte  nr

penetratie  is  slecht  en  kralen  met  een  duidelijke

Huidig  aanbod

5,0  mm

Elektrode  hoek:

De  juiste  huidige  selectie  voor  een  bepaalde  taak  is

door  het  basismetaal  en  veroorzaakt  overmatige  spatten.  Normale  stroom  voor  een  bepaalde  taak

ø  mm

stroom  gaat  gepaard  met  oververhitting  van  de

Boog  lengte
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Materiaal  en  gewrichtsvoorbereiding

(2)  Steek  de  lastoorts  in  de  negatieve  aansluiting  op  het  voorpaneel  en  draai  deze  vast.

eigenschappen.

(1)  Steek  de  stekker  van  de  aardingskabel  in  de  positieve  aansluiting  aan  de  voorkant  van  de  machine  en  draai  deze  vast.

een  te  lage  verplaatsingssnelheid  leidt  vaak  tot  booginstabiliteit,  slakinsluitingen  en  slechte  mechanische

bevindt  zich  op  het  achterpaneel.  Controleer  op  lekken!

Controleer  op  lekken!

booglengte  te  allen  tijde.  Buitensporige  reissnelheden  leiden  tot  slechte  fusie,  gebrek  aan  penetratie  enz.,  terwijl

vlam  snijden  en  anderen.  In  alle  gevallen  dienen  de  randen  schoon  en  vrij  van  verontreinigingen  te  zijn.  De

(5)  Sluit  de  gasregelaar  aan  op  de  gasfles  en  sluit  de  gasleiding  aan  op  de  gasregelaar.

(6)  Sluit  de  gasleiding  aan  op  de  gasaansluiting  van  de  machine-inlaat  via  de  snelkoppelingsaansluiting

geef  de  gewenste  grootte  van  de  run.  Tegelijkertijd  wordt  de  elektrode  naar  beneden  geleid  om  de  juiste

type  voeg  wordt  bepaald  door  de  gekozen  toepassing.

voorbereiding  zal  afhangen  van  de  gebruikte  methode  omvatten  zagen,  ponsen,  knippen,  machinale  bewerking,

(4)  Sluit  de  stuurkabel  van  de  toortsschakelaar  aan  op  de  12-pins  aansluiting  aan  de  voorkant  van  de  machine.

De  elektrode  moet  in  de  richting  van  de  te  lassen  verbinding  worden  bewogen  met  een  snelheid  die

roest  of  enig  ander  materiaal  dat  de  boog  hindert  en  het  lasmateriaal  verontreinigt.  Gewricht

voor  Lekken!

Het  te  lassen  materiaal  moet  schoon  zijn  en  vrij  van  vocht,  verf,  olie,  vet,  walshuid,

(3)  Sluit  de  gasleiding  van  het  TIG-pistool  aan  op  de  uitlaatgasaansluiting  aan  de  voorkant  van  de  machine.  Controleren

§4.2.1  Installatie  voor  TIG-lassen  instellen

§4.2  Installatie  en  bediening  voor  TIG-lassen
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ÿ  Wanneer  4T-werking  is  geselecteerd,  drukt  u  op  de  trekker  en  laat  u  deze  los.  Gas  start,  raak  aan  en  til  boogstart  op,

(9)  Selecteer  de  TIG-functie  op  het  voorpaneel.

druk  en  laat  de  trekker  los.  Gas-  en  boogstops.

(10)  Stel  toortswerking  2T /  4T/Herhaal/Spot  in.

(7)  Verbind  de  stroomkabel  van  het  lasapparaat  met  de  uitgangsschakelaar  in  de  elektrische  kast  ter  plaatse.

ÿ  Wanneer  2T-werking  is  geselecteerd,  drukt  u  op  de  trekker  Gas  start,  tik  op  en  til  boogstart  op,  laat  de  trekker  los

Gas-  en  boogstops.

(8)  Open  voorzichtig  de  klep  van  de  gasfles,  stel  het  gewenste  gasdebiet  in.
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(9)  Selecteer  de  TIG-functie  met  de  knop.(8)  Open  voorzichtig  de  klep  van  het  gas

cilinder,  stel  het  gewenste  gasdebiet  in.

(10)  Selecteer  2T,/4T /Repeat/Spot  Trigger  zoals  vereist  met  behulp  van

§4.2.2  DC  TIG-lassen
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vereist  een  minder  krachtige  boog  met  minder  warmte  om

stroomkring.  Bij  een  gelijkstroomcircuit  staat  70%  van  de  energie  (warmte)  altijd  op  de

oververhitting  verandert  de  moleculaire  structuur  die  wordt  omgezet

de  kracht  van  de  boog.  Typisch  dun  materiaal

op  het  werk  waar  altijd  rekening  mee  moet  worden  gehouden  bij  het  gebruik  van  DC

Wanneer  de  TIG-boog  wordt  getroffen,  wordt  het  inerte  gas  geïoniseerd  en

lasser  regelt  de  lasstroom  aan  te  passen

(terminal).  In  het  elektrische  DC-circuit  is  er  een  elektrisch  principe:

vervuiling  van  het  wolfraam,  het  smeltbad  en  het  lasgebied.

dikte  en  soorten.  DC  TIG-lassen  is  ook  de  schoonste  las  zonder  vonken  of  spatten.

stroom  die  uit  het  wolfraam  vloeit.  De

één  richting  van  de  negatieve  pool  (terminal)  naar  de  positieve  pool

DC  TIG-lassen  is  een  proces  waarbij  een  boog  wordt  geslagen

Het  lasgebied  wordt  afgeschermd  door  een  inerte  gasstroom  om  te  voorkomen  dat

lassen  biedt  de  gebruiker  de  grootste  mate  van  flexibiliteit  om  de  meest  uiteenlopende  materialen  te  lassen  en

waarin  alleen  de  belangrijkste  elektrische  component,  bekend  als  elektronen,  stroomt

ook ).

tussen  een  TUNGSTEN-elektrode  en  het  metalen  werkstuk.

geconcentreerde  boog  die  zorgt  voor  het  gecontroleerd  smelten  van  de  meeste  metalen  in  een  smeltbad.  TIG

De  DC-stroombron  gebruikt  wat  bekend  staat  als  DC  (gelijkstroom)  in

De  intensiteit  van  de  boog  is  evenredig  met  de

aansluiting  waarop  de  TIG-toorts  wordt  aangesloten  (deze  regel  is  van  toepassing  op  alle  andere  vormen  van  DC-lassen)

het  wolfraam  en  het  werkstuk  is  de  TIG-boog  en  kan  oplopen  tot  19.000°C.  Het  is  een  zeer  zuivere  en

smelt  het  materiaal  zodat  er  minder  stroom  (ampère)  is

positieve  kant.  Dit  moet  worden  begrepen  omdat  het  bepaalt  wat

het  in  een  plasmastroom.  Deze  plasmastroom  stroomt  tussen
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overdracht  en  vervuiling  van  de  las  of  elektrode).  Wanneer  de  machine  detecteert  dat  de  wolfraam

boogontsteking

even.

paar  volt,  met  een  stroomlimiet  van  één  of  twee  ampère  (ruim  onder  de  limiet  die  ervoor  zorgt  dat  metaal

TIG  boog

raakt  de  work  &  hold

Lift  Arc  is  een  vorm  van  boogontsteking  waarbij  de  machine  een  lage  spanning  op  de  elektrode  heeft  om  slechts  een

vastgesteld

Til  de  toorts  op  om

in  de  tegenovergestelde  

richting,  zal  de  boog  

ontbranden  als  het  wolfraam  

van  het  werkstuk  komt.

LIFT  ARC  IGNITION  voor  TIG  (tungsten  inert  gas)  lassen

wolfraam  uit

wolfraam  raakt  het  

werk

Schiet  de  fakkel  er  weer  in

nodig  om  het  materiaal  te  smelten.

gasstroom

tot  HF  (hoge  frequentie)  en  een  superieur  boogstartproces  tot  scratchstart.

Schud  de  fakkel  zijwaarts  zodat  

het  wolfraam

vereist,  dikker  materiaal  vereist  een  krachtigere  boog  met  meer  warmte,  dus  meer  stroom  (ampère)  zijn

de  boog  behouden.

het  omzetten  van  de  vonk  in  een  volledige  boog.  Het  is  een  eenvoudig,  veilig  en  goedkoper  alternatief  boogontstekingsproces

Leg  het  mondstuk  op  het  

werk  zonder  dat  het  wolfraam  

het  werkstuk  raakt.

het  oppervlak  heeft  verlaten  en  een  vonk  aanwezig  is,  verhoogt  het  onmiddellijk  (binnen  microseconden)  het  vermogen,

het  werk

§4.2.3  TIG-lasfusietechniek
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Voer  handmatig  met  één  hand  een  toevoegdraad  in  het  smeltbad  terwijl  u  de  lastoorts  manipuleert

Bij  TIG-lassen  is  het  in  veel  situaties  nodig  om  een

lassen,  Tig-lassen  vereist  normaal  gesproken  twee  handen  en  in  de  meeste  gevallen  vereist  de  lasser  om

TIG-lassen  met  vuldraadtechniek

de  elektrode  en  het  werkstuk.  gelijk  aan  Oxygen  Acetyleen  torch:

voeg  toe  terwijl  u  de  materialen  samensmelt.

de  gewenste  maat.  Als  het  smeltbad  eenmaal  tot  stand  is  gebracht,  kantelt  u  de  toorts

lengte,  grote  zorg  en  vaardigheid  zijn  vereist  om  contact  tussen

de  boog  wordt  gestart  de  toorts  wolfraam  wordt  op  zijn  plaats  gehouden  totdat  een  smeltbad  is  gecreëerd,  een  cirkelvormige

het  zwembad  is  tot  stand  gebracht  kantel  de  toorts  in  een  hoek  van  ongeveer  75°  en  beweeg  soepel  en  gelijkmatig  langs  de

beweging  van  het  wolfraam  zal  helpen  is  het  creëren  van  een  lasbad  van

lasprocessen.  Omdat  de  lasser  een  korte  boog  moet  aanhouden

beweging  van  het  wolfraam  helpt  bij  het  creëren  van  een  smeltbad  van  de  gewenste  grootte.  Zodra  de  las

metalen  stukken  worden  samengesmolten  met  alleen  de  warmte  en  boogkracht  die  door  de  TIG-boog  worden  gegenereerd.  Een  keer

wolfraam  wordt  op  zijn  plaats  gehouden  totdat  een  smeltbad  is  gecreëerd,  een  cirkelvormige

Handmatig  TIG-lassen  wordt  vaak  als  de  moeilijkste  van  alle  beschouwd

Bij

metaalachtige  rand-,  hoek-  en  stootvoegen.  Dit  staat  bekend  als  Fusion-lassen,  waarbij  de  randen  van  de

en  maak  een  sterke  las.  Zodra  de  boog  is  gestart,  gaat  de  toorts

in  de  andere.  Sommige  lassen  die  dunne  materialen  combineren,  kunnen  echter  worden  bereikt  zonder  vulmiddel

toevoegdraad  in  het  smeltbad  om  laswapening  op  te  bouwen
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langzaam  en  gelijkmatig  naar  voren  wordt  bewogen.  Het  is  belangrijk  tijdens  het  lassen  om  het  gesmolten  uiteinde  te  behouden

materiaal  dat  wordt  gelast,  benodigde  ampère  en  of  u  AC-  of  DC-lasstroom  gebruikt.

draad  toegevoegd,  de  draad  wordt  in  het  smeltbad  gevoerd  en  in  een  zich  herhalende  volgorde  teruggetrokken  als  de  toorts

een  legering  van  wolfraam  en  andere  zeldzame  aardelementen.  Het  kiezen  van  het  juiste  wolfraam  hangt  af  van  de

de  toorts  wordt  naar  voren  bewogen.  Er  kan  ook  een  deppentechniek  worden  gebruikt  om  de  hoeveelheid  vulmiddel  te  regelen

elektroden  zijn  niet-verbruikbaar  en  zijn  verkrijgbaar  in  verschillende  maten,  ze  zijn  gemaakt  van  puur  wolfraam  of

in  de  voorrand  van  het  smeltbad,  zal  de  boog  de  lasdraad  in  het  smeltbad  smelten  als

Wolfraam  is  een  zeldzaam  metalen  element  dat  wordt  gebruikt  voor  het  vervaardigen  van  TIG-laselektroden.  de  TIG

naar  de  boog.  Wolfraam  heeft  het  hoogste  smeltpunt  van  alle  metalen,  3.410  graden  Celsius.  Wolfraam

de  voorrand  van  het  smeltbad.  De  lasdraad  wordt  gewoonlijk  onder  een  hoek  van  ongeveer  15°  gehouden  en  gevoed

het  proces  is  afhankelijk  van  de  hardheid  van  wolfraam  en  de  weerstand  tegen  hoge  temperaturen  om  de  lasstroom  te  dragen;

Thorium

ongeveer  een  hoek  van  75°  en  beweeg  soepel  en  gelijkmatig  langs  het  gewricht.  Het  vulmetaal  wordt  geïntroduceerd  in:

het  smeltbad  vervuilen.

veelgebruikte  wolfraamelektroden  op  de  Nieuw-Zeelandse  en  Australische  markt.

van  de  lasdraad  in  het  gasscherm,  omdat  dit  het  uiteinde  van  de  draad  beschermt  tegen  oxidatie  en

Wolfraamelektroden  zijn  aan  het  uiteinde  voorzien  van  een  kleurcodering  voor  gemakkelijke  identificatie.  Hieronder  staan  de  meest

§4.2.4  Wolfraamelektroden
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Ceriated  wolfraamelektroden  (AWS-classificatie  EWCe-2)  bevatten  minimaal  97,30  procent

matrix  zijn  de  risico's  verwaarloosbaar.  Thoriated  wolfraam  mag  niet  in  contact  komen  met  open  sneden  of

elektroden.  Doorgaans  betekent  dit  dat  E3  wolfraamelektroden  uitwisselbaar  zijn  met  thoriated

Ceriated  (kleurcode:  oranje)

lage  stroomsterkten  en  worden  populair  in  toepassingen  zoals  orbitaal  buislassen,  dun  plaatwerk

Wat  de  radioactiviteit  betreft,  is  thorium  een  alfa-straler,  maar  wanneer  het  is  ingesloten  in  een  wolfraam

genaamd  E3  Tungsten.  E3  wolfraamelektroden  bieden  een  geleidbaarheid  die  vergelijkbaar  is  met  die  van  thoriated

negatief  met  een  puntig  uiteinde  of  bol  voor  gebruik  met  wisselstroombronnen.

is  echter  een  laag  radioactief  gevaar  en  veel  gebruikers  zijn  overgestapt  op  andere  alternatieven.

en  tot  1,5  procent  lanthaan  en  kleine  percentages  zirkonium  en  yttrium  zijn  ze

thoriated  wolfraam  begint  te  verslechteren  na  slechts  25  starts.  Bij  equivalente  energie-output,  E3

E3  wolfraamelektroden  werken  goed  op  wisselstroom  of  gelijkstroom.  Ze  kunnen  worden  gebruikt  DC-elektrode  positief  of

veelgebruikte  elektroden  vandaag  en  hebben  de  voorkeur  vanwege  hun  lange  levensduur  en  gebruiksgemak.  Thorium

E3-wolfraamelektroden  (AWS-classificatie  EWG)  bevatten  minimaal  98%  procent  wolfraam

Veiligheidsinformatieblad  (MSDS)  voor  het  gebruik  ervan.

hebben  aangetoond  dat  de  ontstekingsvertraging  met  E3  wolfraamelektroden  in  de  loop  van  de  tijd  zelfs  verbetert,  terwijl  2%

E3  (Kleurcode:  Paars)

bij  het  slijpen  van  het  wolfraam.  Volg  de  waarschuwingen,  instructies  van  de  fabrikant  en  het  materiaal

wolfraam  en  1,70  tot  2,20  procent  thorium  en  worden  2  procent  thoriated  genoemd.  Ze  zijn  de  meesten

2%  thoriated  wolfraam,  E3  vereist  minder  herslijpen  en  zorgt  voor  een  langere  totale  levensduur.  testen

Thoriated  wolfraamelektroden  (AWS  classificatie  EWTh-2)  bevatten  minimaal  97,30  procent

Wolfraamelektroden  werken  koeler  dan  2%  gethorieerd  wolfraam,  waardoor  de  algehele  levensduur  van  de  tip  wordt  verlengd.

Dit  kan  gebeuren  door  blootstelling  aan  dampen  tijdens  het  lassen  of  door  opname  van  materiaal/stof

levensduur  van  de  elektrode  en  algemene  kosteneffectiviteit.  Wanneer  E3-wolfraamelektroden  worden  vergeleken  met:

wolfraam  en  1,80  tot  2,20  procent  cerium  en  worden  2  procent  cerium  genoemd.  gecertificeerd

wolfraam  presteert  het  beste  bij  DC-lassen  bij  lage  stroominstellingen.  Ze  hebben  een  uitstekende  boog  begint  bij

wonden.  Het  grotere  gevaar  voor  lassers  kan  optreden  wanneer  thoriumoxide  in  de  longen  terechtkomt.

elektroden  zonder  dat  er  significante  veranderingen  in  het  lasproces  nodig  zijn.  E3  levert  superieure  boogstarten,
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wolfraam  houdt  de  punt  goed  scherp,  wat  een  voordeel  is  bij  het  lassen  van  staal  en  roestvast  staal

tot  Thoriated  of  Lanthanated  wolfraam.

Beoordeling  van  wolfraamelektroden  voor  lasstromen

stroomvoerende  capaciteit  is  gelijk  aan  of  groter  dan  die  van  thoriated  wolfraam.  Zirkonia

Ongebalanceerde  golf

Lanthanated  wolfraamelektroden  (AWS  classificatie  EWLa-1.5)  bevatten  minimaal  97,80

Zirkonia  (Kleurcode:  Wit)

AC  stroom  ampère

lanthanaat.  Deze  elektroden  hebben  een  uitstekende  boogstart,  een  lage  afbrandsnelheid,  een  goede  boogstabiliteit,

procent  wolfraam  en  0,15  tot  0,40  procent  zirkonium.  Meest  gebruikt  voor  AC-lassen

Wolfraam

Fakkel  Negatief

kenmerken  van  2  procent  thoriated  wolfraam.  Lanthanated  wolfraamelektroden  zijn  ideaal  als  u:

Wisselstroomlassen  omdat  het  een  bolle  punt  behoudt  en  een  hoge  weerstand  tegen  vervuiling  heeft.  Zijn

het  werk.  Ze  worden  het  best  gebruikt  voor  het  lassen  van  koolstofstaal,  roestvrij  staal,  nikkellegeringen  en  titanium,  en  in

Evenwichtige  golf

stroomsterkte  het  zou  langer  mee  moeten  gaan  dan  Thoriated  wolfraam  toepassingen  met  een  hogere  stroomsterkte  kunnen  het  beste  worden  overgelaten

een  puntig  uiteinde,  of  ze  kunnen  worden  gebald  voor  gebruik  met  AC-sinusgolfstroombronnen.  Lanthanated

wolfraam  wordt  niet  aanbevolen  voor  DC-lassen.

DC  stroom  ampère

Lanthanated  (Kleurcode:  Goud)

staal  op  gelijkstroom  of  wisselstroom  van  stroombronnen  met  blokgolf.

procent  wolfraam  en  1,30  procent  tot  1,70  procent  lanthaan,  en  staan  bekend  als  1,5  procent

Zirkonia-wolfraamelektroden  (AWS-classificatie  EWZr-1)  bevatten  minimaal  99,10

AC  stroom  ampère

in  sommige  gevallen  kan  het  2  procent  gethorieerde  elektroden  vervangen.  Ceriated  wolfraam  is  het  meest  geschikt  voor  lagere

uw  lasmogelijkheden  wilt  optimaliseren.  Ze  werken  goed  op  AC-  of  DC-elektrodenegatief  met

Zirkonium  wolfraam  produceert  een  zeer  stabiele  boog  en  is  bestand  tegen  wolfraam  spugen.  Het  is  ideaal  voor

en  uitstekende  herontstekingseigenschappen.  Lanthanated  wolfraam  delen  ook  de  geleidbaarheid

Diameter
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wolfraam  punt.  De  boog  begint  recht  en  blijft  smal,  geconcentreerd  en  stabiel.

2,4  mm

mm

400-500

160-250

onvolkomenheden  of  slechte  oppervlakteafwerkingen  die  niet  zichtbaar  zijn  voor  het  oog  en  die  bijdragen  aan  het  lassen

Zorg  ervoor  dat  u  het  wolfraam  altijd  in  de  lengterichting  op  de  slijpschijf  slijpt.  Wolfraam

15-80

kruiselings  malen  is  "tegen  de  korrel  in  malen".  Als  elektroden  kruiselings  worden  geaard,  is  de

140-235

200-320

20-60

3,2  mm

Gebruik  altijd  DIAMOND-  wielen  bij  het  slijpen  en  snijden.  Terwijl  wolfraam  een  zeer  harde  is

Door  in  lengterichting  met  de  korrel  te  malen,  stromen  de  elektronen  gestaag  en  gemakkelijk  naar  het  einde  van  de

zonder  diamantwielen,  zoals  aluminiumoxidewielen,  kan  leiden  tot  gekartelde  randen,

70-150

225-325

2%  Thorium

inconsistentie  en  lasfouten.

0,8%  met  zirkonia's

60-120

4,0  mm 300-400

1,0  mm

150-250

elektroden  worden  vervaardigd  met  de  moleculaire  structuur  van  de  korrel  in  de  lengterichting  en  dus:

15-80

100-180

elektronen  moeten  over  de  slijpsporen  springen  en  de  boog  kan  voor  de  punt  beginnen  en  ronddwalen.

0,8%  met  zirkonia's

70-150

250-400

1,6  mm

materiaal,  het  oppervlak  van  een  diamantschijf  is  harder,  en  dit  zorgt  voor  een  soepele  slijping.  Slijpen

§4.2.5  Wolfraam  voorbereiding
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de  laspenetratie  verbeteren  en  de  levensduur  van  de  elektrode  verlengen.  Sommige  lassers  slijpen  nog  steeds  elektroden

•  Een  betere  laspenetratie  hebben

het  verhogen  van  de  vlakte  tot  het  maximale  niveau  dat  nog  steeds  een  boogstart  mogelijk  maakt  en  boogwonder  zal  elimineert

•  Duren  langer

hoe  groter  de  kans  dat  de  boog  zal  dwalen  en  hoe  moeilijker  het  zal  zijn  om  de  boog  te  starten.  Echter,

bottere  elektroden  met  een  grotere  ingesloten  hoek  bieden  de  volgende  voordelen:

Een  goede  selectie  van  tip/plat  formaat  zal  de  behoefte  aan  verschillende  voordelen  in  evenwicht  brengen.  Hoe  groter  de  flat,

hoeken  produceren  verschillende  boogvormen  en  bieden  verschillende  laspenetratiemogelijkheden.  In  het  algemeen,

Wolfraamelektroden  voor  DC-lassen  moeten  longitudinaal  en  concentrisch  worden  geslepen  met

voorzien  in:

De  vorm  van  de  wolfraamelektrodepunt  is  een  belangrijke  procesvariabele  bij  nauwkeurig  booglassen.

diamantschijven  tot  een  specifieke  ingesloten  hoek  in  combinatie  met  de  punt/vlakvoorbereiding.  Verschillend

Inbegrepen  hoek/taper  elektrode  -  DC-lassen

Scherpere  elektroden  met  kleinere  ingesloten  hoek

Elektrodepunt/plat

prestaties  door  smelten  aan  de  punt  en  de  mogelijkheid  dat  de  punt  eraf  valt  in  het  smeltbad.

•  Kan  meer  stroomsterkte  aan  zonder  te  eroderen.

naar  een  scherpe  punt,  waardoor  het  starten  van  de  boog  gemakkelijker  wordt.  Ze  riskeren  echter  verminderd  lassen

•  Een  smallere  boogvorm  hebben
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2,4  mm

20  -  300

Gepulseerde  versterkers

De  ingesloten  hoek  bepaalt  de  vorm  en  grootte  van  de  lasrups.  Over  het  algemeen,  als  de  ingesloten  hoek:

.500

05  -  60

10  -  70

2,4  mm

Diameter  aan  de

45

35

Diameter

08  -  50

15  -  250

1.100

1.500

Punt  -  mm

0,250

1,6  mm

12  -  180

20  -  200

25  -  250

30

Huidig  aanbod

05  -  30

1.100

3,2  mm

•  Bied  minder  booglassen

90

10  -  140

15  -  150

•  Heb  een  meer  consistente  boog

Huidig  aanbod

1,6  mm

25  -  350

25

neemt  toe,  neemt  de  penetratie  toe  en  neemt  de  kraalbreedte  af.

Wolfraam

.800

3,2  mm

Constant  inbegrepen

1,0  mm

60

05  -  100

12  -  90

versterkers

•  Hebben  een  bredere  boog

20

Hoek  -  Graden

.800





BEDANKT  VOOR  HET  GEBRUIK  VAN  ONZE  PRODUCTEN

-56-

7

Ingang  triggerschakelaar

(2)  Steek  de  lastoorts  in  de  MIG-toortsaansluitbus  op  het  voorpaneel  en  draai  vast

Controleer  op  lekken!

(6)  Verbind  de  stroomkabel  van  het  lasapparaat  met  de  uitgangsschakelaar  in  de  elektrische  kast  ter  plaatse.

3

8

BELANGRIJK:  Zorg  ervoor  dat  u  de  verbinding  goed  vastdraait  wanneer  u  de  toorts  aansluit.  Een  losse  verbinding

Niet  verbonden

9

(3)  Sluit  de  MIG-stroomaansluitkabel  aan  op  de  positieve  lasstroomuitgang.

(4)  Sluit  de  gasregelaar  aan  op  de  gasfles  en  sluit  de  gasleiding  aan  op  de  gasregelaar.

10k  ohm  (maximaal)  aansluiting  op  10k  ohm  afstandsbedieningspotentiometer

1

(5)  Sluit  de  gasleiding  aan  op  de  gasaansluiting  op  het  achterpaneel.  Controleer  op  lekken!

2

6

(1)  Steek  de  stekker  van  de  aardingskabel  in  de  negatieve  aansluiting  aan  de  voorkant  van  de  machine  en  draai  deze  vast.

het.

Niet  verbonden

Ingang  triggerschakelaar

4

Wisserarm  aansluiting  op  10k  ohm  afstandsbediening  potentiometer

kan  leiden  tot  vonken  in  de  connector  en  beschadiging  van  de  machine-  en  pistoolconnector.

Niet  verbonden

Nul  ohm  (minimum)  aansluiting  op  10k  ohm  afstandsbedieningspotentiometer

Niet  verbonden

5

Let  op  als  deze  aansluiting  niet  wordt  gemaakt,  is  er  geen  elektrische  aansluiting  op  de  lastoorts!

§4.3.1  Installatie  instellen  voor  MIG-lassen  -  Gasbeschermde  draad

§4.3  Installatie  en  bediening  voor  MIG-lassen
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de  draad  om  snel  afrollen  te  voorkomen.  Voer  de  draad  door  de  inlaatgeleidingsbuis  van  de  draadaanvoer  naar

(9)  Lijn  de  draad  uit  in  de  groef  van  de  aandrijfrol  en  sluit  de  bovenste  rol  en  zorg  ervoor  dat:

(11)  Houd  de  handmatige  draadknop  ingedrukt  om  de  draad  door  de  toortshals  te  voeren,  laat  los

de  aandrijfrol.

de  handmatige  draadsleutel  wanneer  de  draad  de  toortshals  verlaat.

de  draad  in  de  groef  van  de  onderste  aandrijfrol  zit,  vergrendel  de  drukarm  op  zijn  plaats.  Solliciteer  een

(8)  Voer  de  draad  voorzichtig  over  de  aandrijfrol  in  de  uitlaatgeleidingsbuis,  voer  ongeveer

(12)  Monteer  de  juiste  maat  contacttip  en  voer  de  draad  erdoorheen,  schroef  de  contacttip  in  de

gemiddelde  hoeveelheid  druk  op  de  aandrijfrol.

150  mm  in  de  toortshouder.  Controleer  of  de  maat  van  de  aandrijfrol  compatibel  is  met  de  draad

(7)  Plaats  de  draadspoel  op  de  spoelhouder.  Knip  de  draad  van  de  spoel  en  zorg  ervoor  dat  hij  deze  vasthoudt

(10)  Verwijder  het  gasmondstuk  en  de  contacttip  van  de  toortshals.

diameter,  vervang  de  rol  indien  nodig.

tiphouder  van  de  toortskop  en  knijp  deze  stevig  vast.
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(15)  Selecteer  2T/4T/S4T/Puntlas-triggerfunctie.

inlaatgeleidingsbuis  op  de  aandrijfrol.

laten  zien  op  de  digitale  meter.

(9)  Sluit  de  bovenste  rolbeugel  en

geleidebuis,  duw  de  draad  door  ongeveer  150  mm.  klik  de  drukarm  op  zijn  plaats  met  een

(16)  Selecteer  de  gewenste  MIG-MAG-functie,  selecteer  het  programmanummer  dat  past  bij  de  draaddiameter

(7)  Plaats  de  draad  op  de  spoelhouder  -  (spoelbevestiging)

(13)  Monteer  het  gasmondstuk  op  de  toortskop.

en  gastype  dat  wordt  gebruikt,  wordt  dit  weergegeven  op  de  digitale  meter.

gemiddelde  hoeveelheid  druk  uitgeoefend.

moer  is  linkse  draad)  Voer  de  draad  door  de

(14)  Open  voorzichtig  de  klep  van  de  gasfles  en  stel  het  gewenste  gasdebiet  in.

(10)  Voer  draad  over  de  aandrijfrol  in  de  uitlaat

(17)  Stel  de  vereiste  lasparameters  in  om  te  passen  bij  de  materiaaldikte  die  wordt  gelast,  het  zal:
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(14)  Open  voorzichtig  de  klep  van  de  gasfles

door  naar  de  toortskop.

(10)  Verwijder  het  gasmondstuk  en  contact

(15)  Selecteer  de  toortsschakelmodus  2T/4T/S4T

(12)  Plaats  de  juiste  maat  contacttip  over  de

(11)  Houd  de  handmatige  draadknop  ingedrukt

(13)  Monteer  het  gasmondstuk  op  de  toortskop.

tip  van  de  voorkant  van  de  mig-toorts.

draad  en  zet  stevig  vast  in  de  tiphouder.

om  de  draad  door  de  toortskabel  te  voeren
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functie.

druk  wordt  uitgeoefend  door  een  spanarm  die  kan  worden  aangepast  om  de  druk  te  verhogen  of  te  verlagen  als

in  de  groef  door  de  bovenste  rol  van  de  draadaandrijfeenheid  en  wordt  de  aandrukrol  genoemd,

,(17)  Selecteer  het  programmanummer  met  de  draaiknop

soorten  groeven  die  erin  zijn  bewerkt  om  plaats  te  bieden  aan  de  verschillende  soorten  draad.  De  draad  wordt  vastgehouden

(16)  Selecteer  uw  favoriete  MIG-MAG

genoeg.  Simpel  gezegd,  hoe  soepeler  de  draadaanvoer,  hoe  beter  het  lassen  zal  zijn.

pistool.  Aanvoerrollen  zijn  ontworpen  om  te  worden  gebruikt  voor  bepaalde  soorten  lasdraad  en  hebben  verschillende

optimale  grip  en  rijeigenschappen.  Massieve  draden  kunnen  meer  spanning  op  de  draad  hebben  van  de

/  Puntlas.

Het  belang  van  een  soepele,  consistente  draadaanvoer  tijdens  MIG-lassen  kan  niet  worden  benadrukt

Aanvoerrollen  of  aandrijfrollen  worden  gebruikt  om  de  draad  mechanisch  langs  de  lengte  van  het  lassen  aan  te  voeren

Massieve  harde  draad  -  zoals  staal,  roestvrij  staal  vereist  een  aandrijfrol  met  een  V-vormige  groef  voor:

en  stel  het  gewenste  gasdebiet  in.

aandrijfrol  is  het  meest  geschikt  om  een  optimale  draadaanvoer  te  verkrijgen.

het  wordt  weergegeven  op  de  digitale  meter.

vereist.  Het  type  draad  bepaalt  hoeveel  druk  kan  worden  uitgeoefend  en  welk  type

§4.3.2  Selectie  draadaanvoerrol
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draadaanvoerunit  waar  de  draad  in  de  inlaatgeleidingsbuis  van  de  toorts  wordt  gevoerd.  De  U-vormige  rol  biedt:

bovenste  rol.  De  keerzijde  van  de  gekartelde  draadaanvoerrol  op  gevulde  draad  is  dat  deze  langzaam  overgaat

kracht,  kan  gemakkelijk  buigen  en  is  daarom  moeilijker  te  voeden.  Zachte  draden  kunnen  gemakkelijk  knikken  bij  de

de  groef,  de  vertandingen  grijpen  de  draad  vast  en  helpen  om  deze  te  rijden  zonder  al  te  veel  druk  van  de

Soft  Wire  -  zoals  aluminium  vereist  een  U-vormige  groef.  Aluminiumdraad  heeft  veel  minder  kolom

veel  druk  wordt  uitgeoefend.  Er  is  een  gekartelde  aandrijfrol  ontwikkeld  met  kleine  vertandingen  in

positievere  toevoer  van  fluxkerndraad  zonder  enige  vervorming  van  de  draadvorm.

zijn  stijver  en  buigen  niet  zo  gemakkelijk.

draad  kan  niet  te  veel  druk  uitoefenen  op  de  bovenste  rol,  omdat  deze  ook  kan  worden  verpletterd  en  vervormd

Flux  Core /  Gasless  Wire  -  deze  draden  zijn  gemaakt  van  een  dunne  metalen  mantel  met  fluxig  en

deeltjes  die  van  het  draadoppervlak  komen.  Er  wordt  echter  van  uitgegaan  dat  de  gekartelde  rol  een

Massieve  draden  zijn  meer  vergevingsgezind  om  te  voeren  vanwege  hun  hogere  kolomsterkte  in  dwarsdoorsnede

metaalverbindingen  erop  gelaagd  en  vervolgens  in  een  cilinder  gerold  om  de  afgewerkte  draad  te  vormen.  De

zal  de  draad  uit  vorm  duwen  en  ervoor  zorgen  dat  deze  in  de  contacttip  blijft  haken.

problemen  met  de  lasdraadaanvoer.  AU-groefdraad  kan  ook  worden  gebruikt  voor  fluxkerndraad  zonder  de  draad

bovenste  aandrukrol  die  de  draad  in  de  groef  houdt  en  de  V-vormige  groef  is  hier  meer  geschikt  voor.

spanning  van  de  bovenste  aandrukrol  om  te  voorkomen  dat  de  vorm  van  de  draad  vervormt,  te  veel  spanning;

ga  naar  beneden  in  de  voering.  Dit  veroorzaakt  verstopping  in  de  voering  en  extra  wrijving  die  zal  leiden  tot:

meer  oppervlaktegrip  en  tractie  om  de  zachtere  draad  te  voeden.  Zachtere  draden  hebben  ook  minder  nodig

tijd  beetje  bij  beetje  wegvreten  aan  het  oppervlak  van  de  lasdraad,  en  deze  kleine  stukjes  zullen  uiteindelijk
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§4.3.3  Gids  voor  installatie  en  configuratie  van  kabels

is  essentieel  voor  het  bereiken  van  een  gelijkmatige  en  consistente  draadaanvoer.  Een  hoog  percentage  fouten  met  mig

locatie  speld.

lassers  komen  voort  uit  een  slechte  instelling  van  de  draad  in  de  draadaanvoer.  De  onderstaande  gids  zal  u  helpen

de  juiste  instelling  van  uw  draadaanvoerunit.

Nogmaals,  het  belang  van  een  soepele,  consistente  draadaanvoer  tijdens  MIG-lassen  kan  niet  zijn:

(1)  Verwijder  de  borgmoer  van  de  spoel.

genoeg  benadrukt.  De  juiste  installatie  van  de  draadspoel  en  de  draad  in  de  draadaanvoerunit

(2)  Let  op  de  spanveerafsteller  en  spoel
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het  plaatsen  van  de  paspen  in  het  plaatsingsgat  op

en  in  de  uitlaatgeleidingsbuis  van  de  draad

buis  van  de  draadaanvoerunit.

voeder. Regelknop.

de  draad  om  te  voorkomen  dat  de  spoel  afrolt.

(5)  Voer  de  draad  door  de  aandrijfrol

(3)  Plaats  de  draadspoel  op  de  spoelhouder

de  spoel.  Plaats  de  borgmoer  van  de  spoel  stevig  terug.

(6)  Vergrendel  de  bovenste  aandrukrol  en  breng  aan

(4)  Knip  de  draad  voorzichtig  af,  zorg  ervoor  dat  u  deze  vasthoudt!

een  gemiddelde  hoeveelheid  druk  met  behulp  van  de  spanning

Voer  de  draad  voorzichtig  in  de  inlaatgeleider
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positie.

als  dit  gebeurt,  verhoog  dan  de  druk  op  de  trekveer

draai  de  borgmoer  en  schroef  weer  vast  om  de  nieuwe  vast  te  houden

en  de  draadlus  over  de  zijkant  van  de  spoel  en  in  de  war  raken.

borgmoer  ook  afstellen  indien  nodig.  Voorzichtig

creëert  een  traagheid  die  ervoor  kan  zorgen  dat  de  spoel  doorloopt

borgschroef  en  draai  vervolgens  de  uitlaatgeleidingsbuis  los

rond  in  je  hand  zonder  te  stoppen  en  uitglijden  naar  de

(9)  Het  gewicht  en  de  snelheid  van  het  draaien  van  de  draadspoel:

uitlaatgeleidingsbuis  zonder  de  zijkanten  aan  te  raken.  Maak  de  los

je  hand  en  laat  het  in  je  hand  lopen,  het  zou  moeten  oprollen

aandrijfrollen,  verhoog  dan  de  spanning  als  deze  slipt.

(7)  Controleer  of  de  draad  door  het  midden  van  de

buig  het  uiteinde  van  de  draad  erover  en  houd  het  ongeveer  100  mm  van

stelschroef.

(8)  Een  eenvoudige  controle  van  de  juiste  aandrijfspanning  is:

in  de  spoelhouder  met  behulp  van  de  spanning

§4.3.4  Installatie  instellen  voor  MIG-lassen  -  Gasloze  draad
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(3)  Sluit  de  MIG-stroomaansluitkabel  aan  op  de  negatieve  lasstroomuitgang.

het.

de  draad  om  snel  afrollen  te  voorkomen.  Voer  de  draad  door  de  inlaatgeleidingsbuis  van  de  draadaanvoer  naar

Let  op  als  deze  aansluiting  niet  wordt  gemaakt,  is  er  geen  elektrische  aansluiting  op  de  lastoorts!

BELANGRIJK:  Zorg  ervoor  dat  u  de  verbinding  goed  vastdraait  wanneer  u  de  toorts  aansluit.  Een  losse  verbinding

de  aandrijfrol.

(7)  Voer  de  draad  voorzichtig  over  de  aandrijfrol  in  de  uitlaatgeleidingsbuis,  voer  ongeveer  door;

(4)  Verbind  de  stroomkabel  van  het  lasapparaat  met  de  uitgangsschakelaar  in  de  elektrische  kast  ter  plaatse.

kan  leiden  tot  vonken  in  de  connector  en  beschadiging  van  de  machine-  en  pistoolconnector.

(1)  Steek  de  stekker  van  de  aardingskabel  in  de  positieve  aansluiting  aan  de  voorkant  van  de  machine  en  draai  deze  vast.

(5)  Monteer  de  juiste  maat  gekartelde  aandrijfrol  voor  gasloze  fluxkerndraad.

150  mm  in  de  toortshouder.  Controleer  of  de  maat  van  de  aandrijfrol  compatibel  is  met  de  draad

(2)  Steek  de  lastoorts  in  de  MIG-toortsaansluitbus  op  het  voorpaneel  en  draai  vast

(6)  Plaats  de  draadspoel  op  de  spoelhouder.  Knip  de  draad  van  de  spoel  en  zorg  ervoor  dat  hij  deze  vasthoudt
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(10)  Oefen  een  lichte  druk  uit  op  de  aandrijfrol.  Te  veel  druk  zal  de  verpletteren

(16)  Stel  de  lasparameters  in  met  de  bedieningsknoppen.

(15)  Selecteer  MIG  op  het  voorpaneel.

de  draad  in  de  groef  van  de  onderste  aandrijfrol  zit,  vergrendel  de  drukarm  op  zijn  plaats.

(9)  Lijn  de  draad  uit  in  de  groef  van  de  aandrijfrol  en  sluit  de  bovenste  rol  en  zorg  ervoor  dat:

(14)  Monteer  het  mondstuk  op  de  toortskop.

150  mm  in  de  toortshouder.  Controleer  of  de  juiste  aandrijfrol  wordt  gebruikt.

de  inch-knop  wanneer  de  draad  de  toortshals  verlaat.

tiphouder  van  de  toortskop  en  knijp  deze  stevig  vast.

(8)  Voer  de  draad  voorzichtig  over  de  aandrijfrol  in  de  uitlaatgeleidingsbuis,  voer  ongeveer

(12)  Houd  de  handmatige  draadknop  ingedrukt  om  de  draad  door  de  toortshals  te  voeren,  laat  los

(13)  Monteer  de  juiste  maat  contacttip  en  voer  de  draad  erdoorheen,  schroef  de  contacttip  in  de

draad  door  de  inlaatgeleidingsbuis  op  de

diameter,  vervang  de  rol  indien  nodig.

(11)  Verwijder  het  gasmondstuk  en  de  contacttip  van  de  toortshals,

Gas  Minder  Flux  Gevulde  draad.

gevulde  draad.

(5)  Monteer  de  gekartelde  aandrijfrol  van  het  juiste  formaat  voor  (6)  Plaats  de  draad  op  de  spoelhouder.  Eten  geven  aan
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Gebruik  een  gekartelde  aandrijfrol  van  de  juiste  maat

(13)  Monteer  het  mondstuk  op  de  toortskop.

en  klik  de  drukarm  op  zijn  plaats.

(12)  Plaats  de  juiste  maat  contacttip  over  de

(8)  Sluit  de  bovenste  rolbeugel

fakkel  hoofd.

geleidebuis,  duw  de  draad  door  ongeveer  150  mm.

de  draad  door  de  toortskabel  naar  de

(11)  Houd  de  inch-draadknop  ingedrukt  om  te  voeden

(7)  Voer  draad  over  de  aandrijfrol  in  de  uitlaat

vanaf  de  voorkant  van  de  mig-toorts.

(10)  Verwijder  het  gasmondstuk  en  de  contacttip

aandrijfrol.

de  aandrijfrol.

(9)  Oefen  een  lichte  druk  uit  op
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(2)  Verwijder  de  borgmoer  van  de  voering.

(5)  Voer  de  voering  voorzichtig  en  langzaam  in  korte  voorwaartse  bewegingen  langs  de  kabelconstructie

(15)  Selecteer  de  vereiste  lasparameters

de  weg  door  en  uit  het  nekuiteinde  van  de  toorts.  Vermijd  het  knikken  van  de  voering,  het  knikken  van  de  voering  zal  het  maken!

(3)  Trek  de  voering  voorzichtig  uit  de  toortskabelassemblage.

niet  goed  en  moeten  worden  vervangen.

met  behulp  van  de  knoppen.

(4)  Selecteer  de  juiste  nieuwe  voering  en  ontrafel  deze  zorgvuldig  om  te  voorkomen  dat  er  knikken  in  de  voering  komen,  als:

draad  en  zet  stevig  vast  in  de  tiphouder.

(6)  Monteer  de  borgmoer  van  de  voering  en  schroef  deze  slechts  voor  de  helft  vast .

(1)  Leg  de  toorts  recht  op  de  grond  en  verwijder  de  voorste  delen.

je  knikt  de  voering,  het  zal  het  niet  goed  maken  en  moet  worden  vervangen.

(14)  Selecteer  uw  favoriete  MIG-MAG-functie.

§4.3.5  Installatie  van  MIG-toortsvoering
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(9)  Schroef  de  voeringmoer  de  resterende  1/2  naar  beneden  en  knijp  hem  stevig  vast.  Deze  methode  comprimeert  de

(2)  Verwijder  de  borgmoer  van  de  voering.

nauw.

(7)  Laat  de  toorts  recht  en  knip  de  voering  ongeveer  3  mm  voorbij  het  uiteinde  van  de  toortshals.

voering  in  de  toortskabel,  waardoor  deze  tijdens  gebruik  niet  kan  bewegen  en  een  goede  draadaanvoer  garandeert.

(1)  Verwijder  de  voorste  onderdelen  van  de  mig-toorts.

(8)  Plaats  de  tiphouder  over  het  uiteinde  van  de  voering  en  schroef  hem  in  de  toortshals  door  hem  omhoog  te  knijpen
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(4)  Ontrafel  de  nieuwe  voering  voorzichtig

slechts  1/2  weg  naar  beneden.

de  voering.

(7)  Knip  de  voering  3  mm  voorbij  het  einde  van  de

(5)  Voer  de  nieuwe  voering  voorzichtig  in  de  toorts

(8)  Vervang  de  onderdelen  aan  de  voorkant.

leid  helemaal  om  de  toortshals  te  verlaten.

(3)  Voorzichtig  uittrekken  en  volledig  verwijderen

fakkel  nek.

(6)  Monteer  de  voeringbevestigingsmoer  en  schroef
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doel  is  om  de  lasdraad  van  de  draadaanvoer,  door  de  pistoolkabel  en  naar  boven  te  leiden

draadknikken  en  vogelnesten  bij  de  aandrijfrollen.  Ook  de  kabel  te  strak  buigen  tijdens

afhankelijk  van  de  gebruikte  draaddiameter  en  zal  bijdragen  aan  een  soepele  invoer  en  het  voorkomen  van  de

De  voering  is  zowel  een  van  de  eenvoudigste  als  belangrijkste  onderdelen  van  een  MIG-pistool.  zijn  enige

MIG  fakkelvoeringen

beter  presteren  met  een  teflon-  of  polyamidelijn.  De  binnendiameter  van  de  voering  is  belangrijk  en

Lasdraden  met  een  kleine  diameter,  0,6  mm  tot  1,0  mm,  hebben  een  relatief  lage  kolomsterkte  en

gebruikt  voor  het  voeden  van  massieve  staaldraden,  andere  draden  zoals  aluminium,  siliciumbrons  enz

de  voering  met  een  goede  stijfheid  en  flexibiliteit  en  zorgt  ervoor  dat  deze  de  lasdraad  soepel  kan  geleiden;

wrijving  en  verstoppingen,  wordt  aanbevolen  om  de  voering  periodiek  met  perslucht  uit  te  blazen.

door  de  laskabel  terwijl  deze  buigt  en  buigt  tijdens  operationeel  gebruik.  Stalen  voeringen  zijn  voornamelijk:

De  meeste  MIG-pistoolvoeringen  zijn  gemaakt  van  opgerolde  staaldraad,  ook  wel  pianodraad  genoemd,  wat  zorgt  voor:

nip  het.  strak  op.

vogelnest.  Stof,  vuil  en  metaaldeeltjes  kunnen  zich  na  verloop  van  tijd  ophopen  in  de  voering  en  veroorzaken

(9)  Draai  de  borgmoer  van  de  voering  volledig  vast  en

Stalen  voeringen

duw  de  draad  door  de  voering  wat  resulteert  in  een  slechte  draadaanvoer,  vroegtijdige  slijtage  van  de  voering  en

contacttip.

lassen  verhoogt  de  wrijving  tussen  de  voering  en  de  lasdraad,  waardoor  het  moeilijker  wordt  om

§4.3.6  Typen  en  informatie  van  MIG-toortsvoeringen
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kleur  gecodeerd  om  aan  te  passen.

diameter  lasdraad  Teflon  kan  goed  zijn  voor  toepassingen  met  hogere  warmte  die  gebruik  maken  van  watergekoelde

zal  voeringen  produceren  die  zijn  aangepast  aan  de  draaddiameters  en  lengte  van  de  lastoortskabel  en  de  meeste  zijn:

draden.  De  binnenkant  van  deze  voeringen  is  glad  en  zorgt  voor  een  stabiele  voerbaarheid,  vooral  op  kleine

Koper  -  Messing  Nekvoeringen

is  belangrijk  om  ervoor  te  zorgen  dat  de  voering  voldoende  speling  heeft  in  de  binnendiameter.  De  meeste  fabrikanten

Teflon-voeringen  zijn  zeer  geschikt  voor  het  voeden  van  zachte  draden  met  een  slechte  kolomsterkte  zoals  aluminium

Polyamide  Liners  (PA)  zijn  gemaakt  van  met  koolstof  doordrenkt  nylon  en  zijn  ideaal  voor  zachter  aluminium,

een  zwevende  spantang  zodat  de  voering  helemaal  tot  aan  de  invoerrollen  kan  worden  geschoven.

lasdraden  met  een  grotere  diameter,  1,2  mm  tot  2,4  mm,  hebben  een  veel  hogere  kolomsterkte,  maar  het  is

Geel  -  1,6  mm

Teflon  en  polyamide  (PA)  voeringen

randen  en  bramen  kunnen  de  binnenkant  van  de  voering  beschadigen  en  leiden  tot  verstoppingen  en  versnelde  slijtage.

draai  leidt  tot  een  slechte  draadaanvoer  en  voortijdig  falen  van  de  voering  als  gevolg  van  overmatige  slijtage.  Daarentegen,

Groen  -  2,0  mm  -  2,4  mm

wees  voorzichtig  om  het  uiteinde  van  de  lasdraad  zorgvuldig  te  inspecteren  voordat  u  deze  door  de  voering  voert.  Scherp

lasdraden  van  koperlegeringen  en  push-pull  toortstoepassingen.  Deze  voeringen  zijn  over  het  algemeen  voorzien  van:

indien  gecombineerd  met  een  overmaatse  voering,  kan  de  draad  binnen  de  voering  gaan  dwalen  of  afdrijven.  Dit  in

Blauw-0.6mm-0.8mm

met  een  verscheidenheid  aan  draadsoorten  zoals  siliciumbrons,  roestvrij  staal  en  aluminium.  een  opmerking  van

Stalen  voeringen

fakkels  en  koperen  nekvoeringen.  Teflon  heeft  goede  slijtvastheid  en  kan  worden  gebruikt

Rood  -  0,9  mm  -  1,2  mm
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Rood  -  0,9  mm  -  1,2  mm

(4)  Kies  een  PA  of  voering  en  scheur  deze  voorzichtig  los,  zodat  er  geen  knikken  in  de  voering  komen.

(3)  Trek  de  voering  voorzichtig  uit  de  toortskabelassemblage.

Blauw-0.6mm-0.8mm

Teflon-voeringen

(2)  Verwijder  de  borgmoer  van  de  voering.

lood  en  draai  de  borgmoer  van  de  voering  vast.

(8)  Plaats  de  tiphouder  over  het  uiteinde  van  de  voering  en  schroef  hem  in  de  toortshals  door  hem  omhoog  te  knijpen

elektrische  geleidbaarheid  van  de  lasvermogenoverdracht  naar  de  draad.

(1)  Leg  de  zaklamp  recht  op  de  grond  en  verwijder  de  voorste  delen

Nekvoering

(6)  Monteer  de  voeringborgmoer  samen  met  de  voering-o-ring,  duw  de  voering  stevig  in  de  toorts

voering  aan  het  nekuiteinde  zal  de  werktemperatuur  van  de  voering  verhogen  en  de

Zwart-1.0  mm-1.6  mm

en  vervanging  nodig  hebben.

(7)  Laat  de  voering  3  mm  uit  het  uiteinde  van  de  toortshals  steken.

Voor  toepassingen  met  hoge  temperaturen,  het  aanbrengen  van  een  messing  of  koper  gewikkelde  jumper  of  nekvoering  aan  het  uiteinde  van  de

PA-voering

de  weg  door  en  uit  het  nekuiteinde  van  de  toorts.  Vermijd  het  knikken  van  de  voering,  het  knikken  van  de  voering  zal  het  verpesten

Geel  -  1,6  mm

(5)  Voer  de  voering  voorzichtig  en  langzaam  in  korte  voorwaartse  bewegingen  langs  de  kabelconstructie

§4.3.7  Toorts  en  draadaanvoer  instellen  voor  aluminiumdraad
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(12)  Houd  de  handmatige  draadknop  ingedrukt  om  de  draad  door  de  toortskabel  naar  de

(1)  Verwijder  de  voorste  onderdelen  van  de  mig-toorts.

euro  aansluiting.

(2)  Verwijder  de  borgmoer  van  de  voering.

fakkel  hoofd.

(10)  Installeer  een  aandrijfrol  met  U-groef  van  de  juiste  maat  voor  de  gebruikte  draaddiameter.

(13)  Monteer  een  aluminium  contacttip  met  de  juiste  maat  voor  de  gebruikte  draaddiameter

nauw.

(11)  Plaats  aluminiumdraad  op  de  spoelhouder.  Voer  de  draad  door  de  inlaatgeleidingsbuis  naar

de  aandrijfrol.

(14)  Monteer  de  resterende  onderdelen  aan  de  voorkant  op  de  toortshals,  klaar  om  te  lassen.

(9)  Sluit  de  toorts  aan  op  de  machine,  draai  de  euroconnector  van  de  toorts  vast  en  bevestig  deze  aan  de  machine
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voering  borgmoer.

de  voering.

de  fakkelhals.  Pas  op  dat  u  de  voering  niet  knikt.

(5)  Voer  de  nieuwe  voering  voorzichtig  in,  kort  naar  voren

(3)  Voorzichtig  uittrekken  en  volledig  verwijderen

(6)  Monteer  de  voeringspantang,  voering  O-ring  en

bewegingen  langs  de  toorts  leiden  helemaal  naar  uitgang

(4)  Ontrafel  de  nieuwe  voering  voorzichtig.
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van  de  fakkelhals.

Voer  de  draad  door  de  inlaatgeleidingsbuis  op

(6)  Duw  de  voering  stevig  in  de  toortsleiding

(8)  Vervang  de  onderdelen  aan  de  voorkant. (10)  Installeer  een  U-groef  aandrijfrol  van  de

(12)  Houd  de  handmatige  draadknop  ingedrukt

en  draai  de  borgmoer  van  de  voering  vast.

om  de  draad  door  de  toortskabel  te  voeren

maat  voor  de  draaddiameter  die  wordt  gebruikt.

(7)  Knip  de  voering  3  mm  voorbij  het  uiteinde  af

naar  de  aandrijfrol.

(11)  Plaats  aluminiumdraad  op  de  spoelhouder.

door  naar  de  toortskop.
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Definitie  van  MIG-lassen

toevoer  van  beschermgas.  Kortsluitoverdracht  is  de  meest  gebruikte  methode  waarbij  de  draad

apparatuur  is  een  laspistool,  een  draadaanvoereenheid,  een  lasstroombron,  een  elektrodedraad  en  een

de  toortshals  klaar  om  te  lassen.

bijbehorende  voordelen  en  beperkingen.  Om  MIG-lassen  uit  te  voeren,  is  de  basis  nodig:

constant  voor  het  menselijk  oog.

(14)  Monteer  de  overige  onderdelen  aan  de  voorzijde  op:

bolvormige  transfer,  spray  transfer  en  pulsed-spray,  die  elk  hun  eigen  eigenschappen  en

spanning,  wordt  de  gelijkstroomstroombron  het  meest  gebruikt  bij  MIG-lassen.  Er  zijn  er  vier

in  het  smeltbad.  Dit  proces  wordt  ongeveer  100  keer  per  seconde  herhaald,  waardoor  de  boog  verschijnt

primaire  methoden  voor  metaaloverdracht  bij  MIG-lassen,  kortsluiting  genoemd  (ook  bekend  als  dip-overdracht)

en  verbruikbare  draadelektrode  en  een  beschermgas  worden  door  een  laspistool  geleid.  Een  constante

maat  die  past  bij  de  gebruikte  draaddiameter.

gesmolten  kraal,  de  kraal  scheidt  van  het  uiteinde  van  de  draad  en  vormt  een  druppel  die  wordt  overgedragen

(13)  Monteer  een  aluminium  contacttip  van  de  juiste

actief  gaslassen),  is  een  halfautomatisch  of  automatisch  booglasproces  waarbij  een  continu

draad  raakt  het  werkstuk  en  veroorzaakt  kortsluiting  de  draad  warmt  op  en  begint  zich  te  vormen

MIG-lassen  (metaal  inert  gas)  ook  bekend  als  GMAW  (gasmetaalbooglassen)  of  MAG  (metaal .)

elektrode  wordt  continu  door  de  lastoorts  gevoerd  naar  en  uit  de  contacttip.  De

§4.3.8  MIG-lassen
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Kortsluitingsoverdracht  -  Kortsluitingsoverdracht  is  de  meest  gebruikte  methode  waarbij  de

draadelektrode  wordt  continu  door  de  lastoorts  gevoerd  naar  en  uit  de  contacttip.

Principes  van  lassen:
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constant  voor  het  menselijk  oog.

een  gesmolten  kraal,  de  kraal  scheidt  van  het  uiteinde  van  de  draad  en  vormt  een  druppel  die  wordt  overgedragen

in  het  smeltbad.  Dit  proces  wordt  ongeveer  100  keer  per  seconde  herhaald,  waardoor  de  boog  verschijnt

De  draad  raakt  het  werkstuk  en  veroorzaakt  kortsluiting,  de  draad  warmt  op  en  begint  zich  te  vormen
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begint  te  smelten.

vlakt  de  druppel  af  in  het  smeltbad.  

De  hitte  van  de

enkele  basishandleidingen  om  u  te  helpen  bij  uw  installatie.

wordt  heet  en  zwak  en

scheiding  van  de  druppel  en  de  

warmte  en  kracht  van  de  boog

overwint  de  hitte  van  de

magnetisch  veld  dat  de  smeltdraad  

begint  te  knijpen  en  deze  tot  een  

druppel  vormt.

(uitsteken),  verplaatsingssnelheid,  dikte  van  het  basismetaal,  draadaanvoersnelheid  en  boogspanning.  Te  volgen  zijn

Basis  MIG-lassen

De  huidige  stroom  creëert  een

De  draadaanvoersnelheid:

Goede  laskwaliteit  en  lasprofiel  zijn  afhankelijk  van  pistoolhoek,  rijrichting,  elektrodeverlenging

De  kneep  zorgt  ervoor  dat  de  

vormende  druppel  zich  afscheidt  en  

naar  het  nu  vormende  smeltbad  valt.

Er  wordt  een  boog  gemaakt  aan  de

het  basismetaal.

een  beetje  als  het  zich  voedt  naar

stroom  vloeit  door  de  draad.

De  draad  nadert  het  werkstuk  en  raakt  

het  werkstuk  waardoor  een  kortsluiting  

ontstaat  tussen  de  draad  en  het  

basismetaal,  omdat  er  geen  ruimte  is

metaal  is  er  geen  boog  en

boog  smelt  het  uiteinde  van  de  draad

tussen  de  draad  en  de  basis

boog  en  de  draad  nadert  het  

werk  opnieuw  om  kort  te  sluiten  

en  de  cyclus  te  herhalen.

De  draad  kan  niet  alle  stroom  

ondersteunen,  er  wordt  

weerstand  opgebouwd  en  de  draad
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de  draad  in  de  lasnaad.  Push-techniek  leidt  de  warmte  weg  van  het  lasbad  waardoor

hoek  bepaalt  de  karakteristiek  van  het  lasrupsprofiel  en  de  mate  van  laspenetratie

hoger  en  een  diepere  penetratie  wordt  bereikt.

hogere  rijsnelheden  zorgen  voor  een  vlakker  lasprofiel  met  lichtpenetratie  -  handig  voor  dun  lassen

Duwtechniek  -  De  draad  bevindt  zich  aan  de  voorrand  van  het  smeltbad  en  wordt  naar .  geduwd

Sleeptechniek  -  Het  pistool  en  de  draad  worden  weggesleept  van  de  lasrups.  De  boog  en  warmte  is

geconcentreerd  op  het  smeltbad,  krijgt  het  basismetaal  meer  warmte,  dieper  smelten,  meer

materialen.  De  lassen  zijn  breder  en  vlakker,  waardoor  er  een  minimale  opruim-/slijptijd  nodig  is.

het  niet-gesmolten  werkoppervlak.  Deze  techniek  biedt  een  beter  zicht  op  de  lasnaad  en  richting  van

Pistoolpositie  -  rijrichting,  werkhoek:  pistoolpositie  of  -techniek  verwijst  meestal  naar  hoe :

Loodrechte  techniek  -  De  draad  wordt  rechtstreeks  in  de  las  geleid,  deze  techniek  wordt  voornamelijk  gebruikt

penetratie  en  het  lasprofiel  is  hoger  met  meer  opbouw.

de  draad  is  gericht  op  het  basismetaal,  de  gekozen  hoek  en  rijrichting.  Reissnelheid  en  werk

voor  geautomatiseerde  situaties  of  wanneer  de  omstandigheden  dit  noodzakelijk  maken.  Het  lasprofiel  is  over  het  algemeen:
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gelijkmatige  penetratie

hoge  niveaus  van  spatten,  slecht  gasscherm  en  afgewerkte  las  van  slechte  kwaliteit.

hoger  

lasprofiel  meer  penetratie

slechte  controle,  onstabiele  

boog,  minder  penetratie,  veel  

spatten.

Rijhoek  -  De  rijhoek  is  de  hoek  van  rechts  naar  links  ten  opzichte  van  de  lasrichting.  Een  reis

Niet  genoeg  hoek

vlak  gelijkmatig  lasprofiel  

lichtpenetratie

Hoek  meer  dan  20°

een  hoek  van  5°-15°  is  ideaal  en  zorgt  voor  een  goede  controle  over  het  smeltbad.  Een  reishoek

minder  controle  over  de

Hoek  5°-15°

lasbad  meer  spatten.

groter  dan  20°  geeft  een  onstabiele  boogconditie  met  slechte  lasmetaaloverdracht,  minder  penetratie,

goed  niveau  van  controle  

over  het  smeltbad,  zelfs  

vlakke  las.

smaller  lasprofiel smal
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Te  veel  hoek

penetratie,  gebrek  aan  fusie  en  toename  van  spatten.

spatten  en  de  contacttip  oververhitten.  Te  lang  uitsteken  zal  een  onstabiele  boog  veroorzaken,  gebrek  aan

Niet  genoeg  hoek

goede  penetratie  en  zelfs  fusie.  Een  te  korte  uitsteeksel  zal  een  onstabiel  smeltbad  veroorzaken,  produceren

Juiste  hoek

fusie.

Onstabiele  boog,  spatten,  

oververhitte  contacttip.

gasscherm  en  afgewerkte  las  van  slechte  kwaliteit.

Een  constante  gelijkmatige  uitsteeksel  van  5-10  mm  zal  een  stabiele  boog  produceren  en  een  gelijkmatige  stroomtoevoer

Instabiele  boog,  spatten,  

slechte  penetratie  en

lasbad  meer  spatten.

Uitsteken  -  Uitsteken  is  de  lengte  van  de  niet-gesmolten  draad  die  uit  het  uiteinde  van  de  contacttip  steekt.

De  juiste  werkhoek  zorgt  voor  een  goede  hielvorm,  voorkomt  ondersnijding,  ongelijkmatige  penetratie,  slecht

Te  lang

minder  controle  over  de

Werkhoek  -  De  werkhoek  is  de  voorwaartse  achterwaartse  hoek  van  het  pistool  ten  opzichte  van  het  werkstuk.

Gelijkmatige  boog,  goede  

penetratie,  gelijkmatige  

fusie,  goede  afwerking.

slechte  controle,  onstabiele  

boog,  minder  penetratie,  veel  

spatten.

Te  kort

goed  niveau  van  controle  

over  het  smeltbad,  zelfs  

vlakke  las.

Normaal  steken  uit
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de  stroomsterkte  en  zal  afnemen  naarmate  de  materiaaldikte  en  stroomsterkte  toenemen.

porositeit

toenemend  met  hogere  rijsnelheid  en  afnemend  met  lagere  snelheid.  Reissnelheid  moet  overeenkomen

ondersnijding

hoge  smalle  kraal

reissnelheden  dan  Drag-techniek.  De  gasstroom  moet  ook  overeenkomen  met  de  rijsnelheid,

vaardigheid  en  is  beperkt  tot  het  vermogen  van  de  lasser  om  het  smeltbad  te  beheersen.  Push-techniek  maakt  sneller  mogelijk

Te  hoge  reissnelheid

ongevulde  groef  in  het  basismetaal  ontstaat  wanneer  de  rijsnelheid  te  hoog  is  om  gesmolten  metaal  toe  te  laten

gemeten  in  mm  per  minuut.  De  rijsnelheden  kunnen  variëren,  afhankelijk  van  de  omstandigheden  en  de  lassers

om  in  de  laskrater  te  stromen  die  door  de  booghitte  wordt  gecreëerd.

in  het  lasmetaal  waardoor  porositeit  ontstaat.  Ondersnijding  van  het  basismetaal  kan  ook  optreden  en  een

Rijsnelheid  -  De  rijsnelheid  is  de  snelheid  waarmee  het  pistool  langs  de  lasverbinding  wordt  bewogen  en  is  gewoonlijk

bij  minder  penetratie  en  verminderde  lassamensmelting  stolt  de  lasrups  zeer  snel  waardoor  gassen  worden  opgevangen

Te  hoge  rijsnelheid  -  Een  te  hoge  rijsnelheid  produceert  te  weinig  warmte  per  mm  slag,  wat  resulteert  in

spatten

gebrek  aan  gezamenlijke  penetratiegebrek  aan  fusie
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grote  brede  kraal

Te  lage  rijsnelheid

Correcte  rijsnelheid

uit  het  smeltbad  waardoor  een  lasafzetting  van  goede  kwaliteit  ontstaat.

vereist,  resulterend  in  een  lasafzetting  van  slechte  kwaliteit.

onedel  metaal.  Dit  levert  een  bredere  lasrups  op  met  meer  neergeslagen  lasmetaal  per  mm  dan  is

zwembad  waardoor  het  basismetaal  voldoende  kan  smelten  om  een  goede  penetratie,  fusie  en  bevochtiging  te  creëren

gebrek  aan  gezamenlijke  penetratie

Correcte  verplaatsingssnelheid  -  De  juiste  verplaatsingssnelheid  houdt  de  boog  aan  de  voorrand  van  de  las

en  fusie.  De  energie  van  de  boog  blijft  bovenop  het  smeltbad  in  plaats  van  door  het  smeltbad  te  dringen

gebrek  aan  fusie

Te  lage  rijsnelheid  -  Een  te  lage  rijsnelheid  produceert  een  grote  las  met  gebrek  aan  penetratie

koude  schoot

goede  teenfusie

porositeit

gelijkmatig  gevormde  kraal
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LASDRAAD  DIAMETER  KAART:

0,9  mm

naar  de  "Lasdraaddiktetabel"  hieronder.

0,8  mm

1.6

en  grotere  machine,  controleer  dan  de  aanbevolen  lascapaciteit  van  uw  machine.  Als  een  gids  verwijzen

Gebruik  een  draad  met  een  kleinere  diameter  voor  dunne  onedele  metalen.  Gebruik  voor  dikkere  materialen  een  grotere  draaddiameter

1.20,9

staaldraad  voor  roestvrij  staal,  aluminium  draden  voor  aluminium  en  staaldraden  voor  staal.

1.00,8

Draadtypes  en  -maten  -  Gebruik  het  juiste  draadtype  voor  het  basismetaal  dat  wordt  gelast.  Gebruik  roestvrij

AANBEVOLEN  DRAADDIAMETERS:DIKTE  VAN  HET  MATERIAAL
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3,0  mm

Voor  materiaaldiktes  van  5,0  mm  en  meer  kunnen  meergangengangen  of  een  ontwerp  met  afgeschuinde  verbindingen  zijn:

Een  te  lage  stroming  geeft  onvoldoende  dekking  en  resulteert  in  lasdefecten  en  onstabiele  boogcondities.

2,5  mm

22mm

18  mm

2.0  mm

De  juiste  gasstroom  is  ook  erg  belangrijk  om  de  laszone  te  beschermen  tegen  de  atmosfeer.

gebreken  zou  bevatten  zoals  porositeit,  gebrek  aan  fusie  en  slakinsluitingen.  Daarnaast  enkele  van  de

1,6  mm

14  mm

gas  wordt  geïoniseerd  (elektrisch  geladen)  en  helpt  de  stroom  soepel  te  laten  vloeien.

8,0  mm

1,2  mm

10  mm

en  het  gesmolten  lasmetaal  uit  de  atmosfeer.  De  meeste  metalen  zullen  bij  verhitting  tot  gesmolten  toestand

6,0  mm

1,0  mm

reageren  met  de  lucht  in  de  atmosfeer,  zonder  de  bescherming  van  het  beschermgas  dat  de  las  produceerde

5,0  mm

Gasselectie  -  Het  doel  van  het  gas  in  het  MIG-proces  is  het  beschermen/afschermen  van  de  draad,  de  boog

4,0  mm

afhankelijk  van  de  stroomsterkte  van  uw  machine.
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Een  te  hoge  stroom  kan  ertoe  leiden  dat  lucht  in  de  gaskolom  wordt  gezogen  en  de  laszone  verontreinigt.

80%Ar+20%CO2

P4

Co2

P1

0,8

toepassingen.

Handmatige  MIG

solide  Fe

P2

solide  Fe

gemengd  gas.  Argon  Co2-gasmengsel  biedt  een  beter  lasvermogen  voor  dunne  metalen  en  heeft  een  groter  bereik  van:

GAS

0,6

0,6

Penetratiepatroon  voor  staal

80%Ar+20%CO2

CO2

Gebruik  het  juiste  beschermgas.  Co2  is  goed  voor  staal  en  biedt  goede  indringingseigenschappen,  de

Argon  Co2

P3

solide  Fe

tolerantie  op  de  machine  instellen.  Argon  80%  Co2  20%  is  een  goede  allround  mix  geschikt  voor  de  meeste

CO2

P0

lasprofiel  is  smaller  en  iets  meer  verhoogd  dan  het  lasprofiel  verkregen  uit  Argon  Co2

0,8

PROGRAMMANUMMER  MATERIAAL  DRAAD  ÿ  (mm)

solide  Fe

SYN-parameter

§4.3.9  Standaard  lasprogramma's
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Roestvrij  staal

solide  Fe

Ar100%

0,9

80%Ar+20%CO2

0,9

Flux.cw  Fe

Ar100%

solide  Fe

P12

1.0

P6

P11

AlMg

P20

solide  Fe

Flux.cw  Fe

Roestvrij  staal

Ar100%

Ar100%

P8

CO2

P14 98%Ar+2%CO2

1.2

CuSi

P5

CO2

AlMg

P16

1.2

P9

P13

1.0

Ar100%

0,8

CuSi

P7

CO2

AlSi

Ar100%

Procesreferentie  voor  CO2-stuiklassen  van  massieve  lasdraad  van  laag  koolstofstaal

98%Ar+2%CO2

Ar100%

Al99

1.0

1.0

P24

80%Ar+20%CO2

0,9

P15

CuSi

CO2

0,8

P17

0,9

0,9

1.0

AlMg

1.2

CO2

P10

98%Ar+2%CO2

0,8

P21

1.0

Roestvrij  staal

1.0

Ar100%

P19

Ar100%

solide  Fe

Flux.cw  Fe

AlMg

AlSi

P22

0,8

0,9

P18

P23

Ar100%

§4.3.10  Lasparameters
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150-180  21-23

Draad

0,8

50-60

stroom

60-70

15-20

1.0

70-80

15-20

1.2

1.2

2.0

8

G  (MM)

1.0/1.2

0-1.2

0-1.5

10-15

(L /  MIN)

10-20

0

(V)

8

0

1.0

0-0,8

Draad

0-0.5

100-110

1.6

1.2

tarief

19-20

12

Lassen  

snelheid:

3.2

1.2

Lassen

0-1.5

(EEN)

115-125

1.2

Gasstroom

50-60

21-22

0,8

230-260  24-26

50-60

10-15

30-40

50-60

120-130

Gasstroom

Materiaal

1.2

(V)

19,5-20

tarief

10

270-300  27-30

45-50

(EEN)

40-50

10-15

Hoekverbinding

15-20

10-15

dikte

1.6

300-350  30-35

17-18

50-60

Materiaal

40-50

10-15

stroom

10-15

15-20

(MM)

10-20

2.0

Lasspanning:

6

60-70

1.0

1.0/1.2

1,2-1,5

75-85

Wortelgat

10-15

Butt-joint

15-20

Lasspanning:

1.6

Procesreferentie  voor  CO2-hoeklassen  van  massieve  lasdraad  van  laag  koolstofstaal

4.5

1.0/1.2

(MM)

Lassen  

snelheid:

0

16-16.5

150-170

(MM)

17-17.5

1.2

17-18

6

0,8

(CM/MIN)

0,8

0-1.2

85-90

1.6

1.0/1.2  110-120  19-19.5

18-19.5

Lassen

420-480  38-41

130-150  20-23

(L /  MIN)

40-50

dikte

0

30-35

50-60

1.2

80-90

18-19

380-420  37-38

45-50

diameter

50-60

30-40

50-60

(CM/MIN)

10-20

diameter

10-20

3.2

0,8

(MM)
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12

(V)

6

39-34

19-21

1.6

30-36

1.2

40-50

360-370

270-300

40-50

26-32

Draad

24-26

24-26

tarief

30-35

35-45

40-50

340-350

270-300

13-16

35-45

27-28

28-31

14-17

dikte

45-60

25-35

30-40

werkstukafstand

15-20

15-20

28-31

Gasstroom

23-24

25-26

1.2

(MM)

25-35

40-50

1.6

15-20

1.0

15-20

1.6

90-100

19

8

150-170

mondstuk  en

1.2

270-300

40-45

(EEN)

15-20

15-20

300-350

80-100

6

16

330-380

19-21

1.6

1.2

22-25

Materiaal

260-300

200-250

150-180

Laag  koolstofstaal,  roestvrij  staal  pulse  MAG-lasprocesreferentie

8

4.5

3.2

Lasspanning:

1.6

1.0/1.2

t

(L /  MIN)

200-250

260-300

18-22

12-15

25-26

25-27

2.0

18-22

35-40

60-70

1.2

1.2

300-330

Lassen  

snelheid:

180-200

6.0

(MM)

26-32

8.0

24-26

1.6

30-35

35-45

10.0

1.0

15-20

15-20

1.2

27-28

28-31

20-24

13-15

60-70

30-35

15-17

diameter

15-20

14-17

10-20

Laspositie

12

4.5

60-70

(CM/MIN)

1.2

1.6

18-22

3.2

15-20

15-20

Butt-join

Lassen

8

4.5

15-17

1.2

stroom

1.2

17-22

(MM)

300-330

20-24

220-250

10-15
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Lassen

14-17

23-26

45-55

14-17

tarief

17-22

24-28

18-22

(EEN)

270-300

20-24

4.0

280-320

60-80

21-25

15-20

6.0

40-50

330-380

17-22

15-20

(L /  MIN)

45-55

4.0

20-24

(V)

28-31

1.5

1.6

12-15

40-50

27-31

1.2

Hoek

15

30-36

35-45

200-240  21-23

17-18

100-150

1.6

6.0

17-20

Materiaal

1.2

1.6

mondstuk  en

18-21

1.2

270-330  27-35

40-50

(MM)

55-60

6.0

15-20

60-80

8.0

1.6

22-26

40-50

Draad

160-200

240-270  24-27

40-50

200-240

Gasstroom

55-60

17-22

(MM)

1.2

19-20

17-22

16-18

1.6

13-16

90-130

Butt-joint

1.0

18-22

15-20

1.6

1.0

16-18

18-22

2.0

17-22

1.2

Hoek

18-22

20-24

1.2

Lasspanning:

13-15

1.2

12.0

stroom

15-17

1.0

60-80

19-20

10.0

70-80

1.0

20-24

80-100

Lasproces  van  aluminiumlegering  pulse  MIG

8.0

3.2

90-120

Lassen  

snelheid:

4.5

1.6

150-180  20-23

gewricht

werkstukafstand  (MM)

330-400  27-35

60-90

Laspositie

15-20

16.0

1.2

60-70

(CM/MIN)

1.0

170-200  20-21

15-20

45-60

200-230  24-27

13-16

15-20

40-55

13-16

40-50

15-20

40-50

dikte

1.6

160-210  22-25

1.5

60-80

18-22

60-90

2.0

18-22

10-15

40-50

20-24

3.0

13-15

17-22

4.0

diameter

20-24

13-17

6.0
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§4.4  Installatie  en  bediening  voor  snijden

1.2

gewricht

1.6

Een  betrouwbare  en  constante  toevoer  van  schone,  droge  perslucht  is  essentieel  voor  een  goede  werking.

1.0

8.0

1.2

Als  de  voedingsspanning  voortdurend  buiten  het  veilige  werkspanningsbereik  komt,  zal  dit  de

4.0

4.0

15-20

18-22

16-24

16-24

40-60

15-20

18-22

18-22

ÿ  Induceer  de  machines  tegelijkertijd  gebruikend  voeding;

15-20

6.0

6.0

16-18

12.0

13-16

18-22

18-22

16-24

afgesneden  zijn  van.

50-70

35-45

60-65

18-22

spanning  van  distributeur;

100-120  19-21

180-210  21-24

220-240  20-24

De  CUT-serie  is  ontworpen  om  te  werken  op  een  1-fase  110V/220V  voeding.

18-22

18-22

spanningsbeveiliging  in  de  lasser,  het  alarmlampje  gaat  branden,  tegelijkertijd  zal  de  stroomuitgang

13-17

65-75

35-45

50-70

50-60

ÿ  Wijzig  het  ingangsnet  van  de  voeding.  Sluit  de  lasser  bijvoorbeeld  aan  op  de  stabiele  voeding

120-150  20-22

180-210  18-20

250-300  25-26

2.0

1.2

1.2

1.6

100-150  22-26

150-180  20-23

35-50

37-50

Wanneer  de  voedingsspanning  hoger  is  dan  de  veilige  werkspanning,  zijn  er  overspanning  en  onderspanning

1.2

1.6

220-250  24-25

1.6

300-400  26-28

3.0

4.0

6.0

levensduur  van  de  lasser.  De  onderstaande  maatregelen  kunnen  worden  gebruikt:

15-20

18-22

16-24

ÿ  Plaats  het  spanningsstabilisatieapparaat  aan  de  voorkant  van  de  voedingskabelingang.

Persluchtvereisten

Elektrische  verbinding
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De  lucht  moet  droog  zijn  en  vrij  van  olie  en  vocht  (normaal  een  symptoom  van  ouder,  versleten)

persluchttoevoer  moet  externe  filtratie  hebben  in  de  lijn  die  de  machine  voedt,  zowel

1)  Sluit  de  snelkoppeling  van  de  aardkabel  aan  op  de  aardingsaansluiting  (1)  Sluit  de  aarde  aan

motorvermogen  van  2,5  pk  of  meer.

betekent  normaal  gesproken  dat  de  compressor  een  model  met  riemaandrijving  moet  zijn  of,  bij  een  directe  aandrijving,  een

Hoewel  de  machine  zijn  eigen  interne  filtersysteem  voor  luchttoevoer  heeft,  wordt  aanbevolen  om  de

machine.

vereiste  is  een  minimum  van  120  l/min  (4.5cfm)  Free  Air  Delivery  (FAD)  bij  een  druk  van  75  psi.  Deze

compressoren).  De  luchtslang  moet  ook  voldoende  groot  zijn  (minimaal  3/8”/10  mm)  om  de

standaard  waterslot  (filter  van  gesinterd  brons)  en  ook  een  coalescentiefilter  (voor  olie  in  lucht).  De  lucht

klem  op  het  werkstuk.  Contact  met  het  werkstuk  moet  stevig  contact  zijn  met  schoon,  bloot

Basis  operatie
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4)  Sluit  de  persluchttoevoer  aan  op  de  filter-/regelaarinlaat  (10).  Controleer  de  luchtdruk

wees  de  tip.

voorkomen  dat  de  hoogfrequente  boog  opnieuw  ontsteekt  nadat  de  snijboog  is  gedoofd.

vóór  het  einde  van  de  snede  om  dubbele  boogvorming,  die  de  punt  kan  beschadigen,  tot  een  minimum  te  beperken.  Dit  is  om

1)  Houd  de  punt  van  de  toorts  binnen  3-4  mm  van  het  werkstuk,  in  een  hoek  van  ongeveer  15-30°  om  da

hoofdschakelaar  op  'aan'  om  de  machine  aan  te  zetten.

instellingen,  gaat  u  als  volgt  te  werk:

3)  Sluit  de  machine  aan  op  een  geschikte  netvoeding  met  behulp  van  de  netvoedingskabel.  Schakel  de

5)  Bij  het  beëindigen  van  een  snede  moet  de  toortsschakelaar  worden  losgelaten  en  net  van  het  werkstuk  worden  getild

materiaal.  Wanneer  u  materiaal  van  meer  dan  3  mm  snijdt,  moet  u  een  punt-naar-werkstuk  van  3,2  mm  aanhouden  (standoff)

stevig.

Nadat  u  de  aan/uit-schakelaar  in  de  AAN-stand  hebt  gezet  en  de  bediening  en  luchtdruk  hebt  gemaakt,

afstand.

snee!

2)  Sluit  de  plasmatoorts  aan  op  de  centrale  connector  van  de  machine  (2)  en  zorg  ervoor  dat  de  kraag  omhoog  zit

4)  Na  het  starten  van  de  snede  kan  de  punt  langs  het  werkstuk  worden  gesleept  als  er  tot  3  mm  dik  wordt  gesneden

beginnen  met  snijden.

5)  Selecteer  de  uitgangsstroom  met  de  stroomregelknop  (8).  U  bent  nu  klaar  om  te  plasma

metaal,  zonder  corrosie,  verf  of  aanslag  op  het  contactpunt.

nodig.  Zet  de  schakelaar  terug  in  de  'run'-stand.

3)  Als  de  hoogfrequente  vonk  naar  het  werkstuk  springt,  zal  de  hoofdplasmaboog  ontsteken  en

(11).  Activeer  de  luchtstroom  met  behulp  van  de  'set'-functie  (3),  controleer  de  luchtdruk  opnieuw  en  stel  bij  als

2)  Druk  de  toortsschakelaar  in.  (Air  en  de  hoogfrequente  vonk  moeten  worden  geactiveerd).

Snijbewerking



BEDANKT  VOOR  HET  GEBRUIK  VAN  ONZE  PRODUCTEN

-96-

de

jaren  '30

verschuiven  naar  de

Post-gas  voor

gedoofd

Aansteken

werkstuk,

verlaat  de

druk  op  het  snijden

Boog

werkstuk,  de  

pilootboog  verandert  

in  snijboog

stroom

de  fakkel

de  snijboog  

verandert  weer  

in  pilootboog

schakelaar

Zet  de  aan

bron

fakkel

voor  2s

schakelaar

Voorgas

snijden

pilootboog

Los  de

kopje,  en  stop  met  werken,

Vervang  de  elektrode  en  het  mondstuk,  want  het  alarmlampje  gaat  branden  wanneer  het  schild  wordt  geïnstalleerd

ÿ  Na  langdurig  gebruik  zal  het  oppervlak  van  de  elektrode  en  het  mondstuk  een  oxidatiereactie  hebben.

laat  los  en  druk  vervolgens  op  de  schakelaar  om  opnieuw  te  beginnen  met  snijden.

Effect  van  snijsnelheid

6)  In  de  nastroommodus  kan  de  boog  onmiddellijk  opnieuw  worden  gestart  door  de  toortsschakelaar  in  te  drukken.

ÿ  In  de  automatische  gastest  en  onderzoek,  druk  op  de  snijbrander,  er  zal  geen  reflectie  zijn.

ÿ  De  alarmlamp  brandt  tijdens  het  snijden,  het  is  nodig  om  de  schakelaar  van  de  toorts  los  te  maken  tot  het  alarm

§4.4.1  Snijgeleider

Opmerking:



BEDANKT  VOOR  HET  GEBRUIK  VAN  ONZE  PRODUCTEN

-97-

voorloophoek  in  de  richting  van  de  snede.

OPMERKING:  Blijf  bewegen  tijdens  het  snijden.  Snijd  met  een  constante  snelheid  zonder  te  pauzeren.  Onderhoud  de

tot  4,8  mm  roestvrij  staal  of  koolstofstaal)  onder  een  hoek  plaatst,  plaatst  u  de  toorts  0,5  mm  (0,02”)  boven  de

1.  Piercing  -  Materialen  (tot  3,2  mm/1/8  inch  dik)  werken.  Bij  het  doorboren  van  dikkere  materialen  (up

Piercing  Techniek

snijsnelheid  zodat  de  boogvertraging  10°  tot  20°  achter  de  rijrichting  ligt.  Gebruik  een  5°-15°

§4.4.2  Bedieningstechnieken
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van  het  lassen  van  de  punt  aan  de  plaat.  De  toorts  moet  in  een  hoek  van  ongeveer  30°  staan  wanneer  u  begint  met:

stuk  dat  het  een  stuk  gemakkelijker  maakt  en  een  langere  levensduur  van  de  tip  geeft.  Start  de  snijboog,  dan

van  de  punt  dichtbij  (niet  aanrakend)  de  rand  van  het  werkstuk  op  het  punt  waar  de  snede  moet  beginnen.

doorboren,  en  vervolgens  rechtzetten  na  het  doorsteken.

breng  de  toorts  onmiddellijk  omhoog  tot  een  afstand  van  1,6  mm  (1/16")  en  verplaats  de  toorts  langs  de  snede

Wanneer  u  aan  de  rand  van  de  plaat  begint,  pauzeer  dan  niet  aan  de  rand  en  forceer  de  boog  om  te  'reiken'  naar

de  rand  van  het  metaal.

2.  Rasp  snijden  -  Voor  snelle  herstart,  zoals  het  snijden  van  een  rooster  of  zwaar  gaas,  laat  de

pad.  Dit  verkleint  de  kans  dat  er  spatten  in  de  toorts  terechtkomen  en  voorkomt  de  mogelijkheid

werk  stuk.

toortsschakelaar.  Dit  vermijdt  het  pref-flowgedeelte  van  2  seconden  van  de  snijcyclus.

Bij  het  doorboren  van  dikkere  materialen  is  het  aan  te  raden  een  klein  pilot/startgat  in  het  werkstuk  te  boren

3.  Rand  starten  –  Houd  voor  het  starten  van  de  rand  de  toorts  loodrecht  op  het  werkstuk  met  de  voorkant
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Breng  de  snijboog  zo  snel  mogelijk  tot  stand.

kolom  gas.  Dit  swirl-effect  zorgt  ervoor  dat  de  ene  kant  van  een  snede  meer  vierkant  is  dan  de  andere.

aluminium.

5.  Snijrichting  -  De  plasmagasstroom  wervelt  bij  het  verlaten  van  de  toorts  om  een  gladde

materiaal  is  volledig  doorgesneden  voordat  het  verder  gaat.  Pas  de  sleepsnelheid  naar  wens/nodig  aan.

langzaam,  kan  de  boog  doven.  Luchtsnijden  produceert  typisch  een  ruw  oppervlak  op  roestvrij  staal  en

te  snel,  kunt  u  de  snede  verliezen.  Bij  lagere  snelheden  kan  overmatige  slak  zich  ophopen.  Als  snelheid  te  veel  is

behoud  de  vonkenconcentratie  aan  de  onderkant  van  het  werkstuk  en  zorg  ervoor  dat  de

contact  houden  met  het  werkstuk.  Vermijd  te  snel  bewegen  zoals  zou  worden  aangegeven  door

afhankelijk  van  de  samenstelling  van  het  materiaal,  de  staat  van  het  oppervlak,  de  techniek  van  de  operator,  enz.  Als  de  snijsnelheid  is

vonken  die  uitstralen  vanaf  de  bovenzijde  van  het  werkstuk.  Beweeg  de  toorts  net  snel  genoeg  om

met  de  klok  mee  rond  de  cirkel.  Om  de  vierkante  rand  langs  een  snede  met  een  buitendiameter  te  houden,  moet  de  toorts:

boog  tot  stand  is  gebracht,  beweegt  u  de  toorts  in  de  gewenste  richting  en  houdt  u  de  toortspunt  lichtjes  gehoekt,

Opmerking:  De  hier  vermelde  snelheden  zijn  typisch  voor  sneden  van  de  beste  kwaliteit.  Uw  werkelijke  snelheden  kunnen  variëren

toorts  kantel  het  werkstuk  naar  voren  totdat  contact  is  gemaakt  en  de  snijboog  is  ontstaan.  Na  het  snijden

Om  een  snede  met  vierkante  randen  langs  een  binnendiameter  van  een  cirkel  te  maken,  moet  de  toorts  tegengesteld  bewegen

4.  Slepen  snijden  -  Plaats  de  toortspunt  iets  boven  het  werkstuk,  druk  op  de  toortsschakelaar  en  laat  hem  zakken

Gezien  in  de  rijrichting  is  de  rechterkant  van  de  snede  meer  vierkant  dan  de  linkerkant.
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het  af  met  een  tang  of  afhakken  met  een  beitel  of  schrapen  of  slijpen  van  de  afgewerkte  snede  als

Wanneer  slak  aanwezig  is  op  koolstofstaal,  wordt  dit  gewoonlijk  'hoge  snelheid,  lage  snelheid  of  topslak'  genoemd.  

Dros  op  de  plaat  wordt  normaal  gesproken  veroorzaakt  door  een  te  grote  afstand  tussen  de  toorts  en  de  plaat.  'Top  

slak'  is  normaal  gesproken  heel  gemakkelijk  te  verwijderen  en  kan  vaak  worden  weggeveegd  met  een  lashandschoen.  

'Slow  speed  slak'  is  normaal  gesproken  aanwezig  op  de  onderrand  van  de  plaat.  Het  kan  variëren  van  een  lichte  tot  

zware  kraal,  maar  hecht  niet  strak  aan  de  snijrand  en  kan  gemakkelijk  worden  afgeschraapt.  'High  speed  slak'  vormt  

meestal  een  smalle  kraal  langs  de  onderkant  van  de  snijrand  en  is  zeer  moeilijk  te  verwijderen.  Bij  het  snijden  van  

lastig  staal  is  het  soms  handig  om  de  snijsnelheid  te  verlagen  om  'slow  speed  slak'  te  produceren.  Elke  resulterende  

opruiming  kan  worden  bereikt  door  te  schrapen,  niet  door  te  slijpen.

Hoewel  minder  dan  optimale  sneden  slak  bevatten,  is  het  relatief  eenvoudig  te  verwijderen  door  te  breken

Experimenteer  met  het  aanpassen  van  stroom  en  snelheid  om  slak  te  minimaliseren.

minder  dan  optimaal.  Het  vereist  oefening  en  ervaring  om  sneden  te  krijgen  zonder  slak.

van  het  werkstuk  terwijl  u  snijdt.  Dross  treedt  op  wanneer  de  werkwijze  en  techniek  is

nodig  en  pas  de  snijsnelheid  aan  om  de  vorming  van  slak  aan  de  onderkant  van  de  snede  te  minimaliseren.

toortspunt,  ingangslijnspanning,  luchtdruk,  enz.  Over  het  algemeen  is  er  een  omgekeerd  evenredige

6.  Kwaliteitssnedes  -  Dross  (slakken)  is  het  overtollige  materiaal  dat  spatten  en  zich  ophoopt  aan  de  onderkant

relatie  tussen  uitgangsstroom  en  snijsnelheid.  Gebruik  niet  meer  uitgangsstroom  dan  is

ÿ  De  relatieve  luchtvochtigheid  is  lager  dan  90%( 20°C)

dikte,  stroomsterkte  gebruikt  voor  de  snede,  snelheid  van  de  toorts  over  het  werkstuk,  staat  van  de

met  de  klok  mee  reizen.

ÿ  Plaats  de  machine  bij  voorkeur  enkele  hoeken  boven  het  vloerniveau,  de  maximale  hoek  niet

Een  combinatie  van  factoren  draagt  bij  aan  de  vorming  van  slak.  Ze  bevatten;  materiaalsoort,  materiaal

ÿ  Bedrijfstemperatuurbereik  -10ÿ+40°C

nodig  en  is  over  het  algemeen  slechts  een  klein  ongemak.

ÿ  Hoogte  boven  zeeniveau  ÿ1000  M

§4.5  Bedrijfsomgeving
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§4.5  Bedieningskennisgevingen

§5.1  Oplossen  van  problemen  met  MIG-lassen

afstand  tussen  de  machine  en  de  muur.

ÿWanneer  de  aan/uit-schakelaar  beschermend  wordt  uitgeschakeld  vanwege  een  storing.  Start  het  niet  opnieuw  totdat  het  probleem  is

ÿ  Zorg  voor  voldoende  ventilatie  tijdens  het  lassen.  Er  moet  minimaal  30cm  vrij  zijn

ÿ  Zet  de  motor  af  wanneer  de  bewerking  is  voltooid  om  het  energieverbruik  te  verminderen.

ÿ  Zorg  voor  een  goede  ventilatie  van  de  machine  om  de  Duty  Cycle  te  verbeteren.

normale  standaard.

De  volgende  tabel  behandelt  enkele  veelvoorkomende  problemen  bij  MIG-lassen.  In  alle  gevallen  van

ÿ  Het  gehalte  aan  stof,  zuur,  bijtend  gas  in  de  omringende  lucht  of  stof  mag  niet  hoger  zijn  dan

kinderen.  Kijk  niet  naar  de  boog  in  onbeschermde  ogen.

ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  ingang  eenfasig  is:  50/60Hz,  110V/220V  ±10%.

ÿVóór  de  operatie  mogen  geen  bezorgde  mensen  zich  niet  in  de  buurt  van  het  werkgebied  bevinden  en  vooral

ÿ  Bescherm  de  machine  tegen  hevige  regen  EN  tegen  direct  zonlicht.

ÿSluit  de  aardingsdraad  rechtstreeks  aan  op  de  machine.

hoger  zijn  dan  15ÿ.

ÿ  Lees  Sectie  §1  aandachtig  door  voordat  u  deze  apparatuur  gaat  gebruiken.

ÿNeem  bij  problemen  contact  op  met  uw  plaatselijke  dealer  als  er  geen  geautoriseerd  onderhoudspersoneel  aanwezig  is!

opgelost.  Anders  wordt  het  bereik  van  het  probleem  uitgebreid.

§5  Oplossen  van  lasproblemen
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1

tussen  6-12  l/min  debiet.

Verwijder  materialen  zoals  verf,  vet,  

olie  en  vuil,  inclusief:

Onvoldoende  gasstroom  of  te  veel  gasstroom

Controleer  of  het  gas  is  aangesloten,  

controleer  of  de  slangen,  de  gasklep  en  de  

toorts  niet  beperkt  zijn.  Stel  de  gasstroom  in

Breng  de  fakkel  dichter  bij  het  werk

Voorgestelde  remedie

Te  lang  uitsteken

Mogelijke  reden

vet  enz

Overmatig

NEE.  Probleem

Verkeerde  polariteit  ingesteld

Spatten

Selecteer  een  lagere  spanningsinstelling

gevolgd.

selecteer  de  juiste  polariteit  voor  de  draad  

die  wordt  gebruikt  -  zie  de  installatiegids  

van  de  machine

Gebruik  schone,  droge  roestvrije  draad.  

Smeer  de  draad  niet  met  olie,

Spanning  te  hoog

apparatuur  defect,  moeten  de  aanbevelingen  van  de  fabrikant  strikt  worden  opgevolgd  en

Verontreinigde  mig-draad

Selecteer  een  lagere  draadaanvoersnelheid

molenschaal  van  onedel  metaal

Controleer  slangen  en  fittingen  op  

gaten,  lekken  Bescherm  het  laswerk

zone  tegen  wind  en  tocht

Draadaanvoersnelheid  te  hoog  ingesteld

Verontreinigd  onedel  metaal
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Porositeit  -  kleine  

holtes  of  gaten

molenschaal  van  onedel  metaal

Onvoldoende  gasstroom  of  te  veel  

gasstroom

Verontreinigd  onedel  metaal

Verwijder  materialen  zoals  verf,  vet,  

olie  en  vuil,  inclusief:

Controleer  slangen  en  fittingen  op  

gaten,  lekken  enz.  Bescherm  de  

laszone  tegen  wind  en  tocht

Reinig  of  vervang  het  gasmondstuk

Controleer  of  het  gas  is  aangesloten,  

controleer  of  de  slangen,  de  gasklep  en  de  

toorts  niet  beperkt  zijn.  Stel  de  gasstroom  

in  tussen  10  -  15  l/min  stroomsnelheid.

las  metaal.
metaal  voor  het  lassen

Verkeerd  gas

Vocht  op  het  basismetaal

vet  enz

Verwijder  al  het  vocht  van  de  basis

Controleer  of  het  juiste  gas  wordt  

gebruikt

Gasmondstuk  verstopt  door  spatten,  

versleten  of  niet  in  vorm

Verontreinigde  mig-draad

als  gevolg  van  

gaszakken  in

Gebruik  schone,  droge  roestvrije  draad.  

Smeer  de  draad  niet  met  olie,

2
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Selecteer  een  lager  spanningsbereik  

en/of  pas  de  draadsnelheid  naar  wens  

aan  Verhoog  de  rijsnelheid

6

Ontbrekende  of  beschadigde  gasdiffusor

Lasspanning  te  laag  ingesteld

Gebrek  aan  fusie

Pistoolhoek  om  te  werken  zou  moeten  zijn:

doorsmelten

Materiaal  te  dik.  Gewricht

Draadstomp  

tijdens  het  lassen

Niet  genoeg  warmte-inbreng

Houd  de  boog  aan  de  voorrand  van  het  

smeltbad.

Penetratie

5

ondiepe  fusie
Slecht  in  verkeerde  gewrichtsvoorbereiding

en  houd  de  stick  uit  5-10  mm

Verontreinigd  onedel  metaal

voortgaand  lassen

falen  van  las

tussen  5  &  15°  Richt  de  boog  op

Houd  de  boog  even  vast  aan  de  

zijwanden  als  u  de  weeftechniek  gebruikt

onedel  metaal

Gebrek  aan

voorbereiding  en  ontwerp  moeten  

toegang  tot  de  onderkant  van  de  groef  

mogelijk  maken  met  behoud  van  het  juiste  lassen

Controleer  en  vervang  de  o-ring

Verlaag  de  draadaanvoersnelheid

helemaal  met

pak

3

4

Onjuiste  lastechniek

las  metaal

tussen  las

Draadsnelheid  te  hoog  ingesteld

Vervang  de  gasdiffusor

De  fakkel  te  ver  weg  houden

kraal.

Selecteer  een  hoger  spanningsbereik  

en/of  pas  de  draadsnelheid  aan  op

Overmatig

Penetratie

Breng  de  fakkel  dichter  bij  het  werk

onedel  metaal  of  een

Verwijder  materialen  zoals  verf,  vet,  

olie  en  vuil,  inclusief  walshuid  van  

onedel  metaal

Pas  de  werkhoek  aan  of  verbreed  de  

groef  om  toegang  te  krijgen  tot  de  bodem  

tijdens  het  lassen

Te  veel  warmte

Mig  torch  euro  connect  o-ring  ontbreekt  

of  is  beschadigd

Verhoog  de  spanning

metaal  om  te  smelten

de  lasverbinding
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draadverlenging  en  boog

molenschaal  van  onedel  metaal

schakelaar  ingesteld  op  MIG-positie

Inconsistent /

Verwijder  materialen  zoals  verf,  vet,  

olie  en  vuil,  inclusief:

Voorgestelde  remedie

Zorg  ervoor  dat  u  de  draadaanvoer-  en  

spanningsknoppen  afstelt  voor  MIG-lassen.  De

Selecteer  een  hoger  spanningsbereik  

en/of  pas  de  draadsnelheid  aan  Verlaag  

de  rijsnelheid

NEE.  Probleem

positie  voor  MIG-lassen  en  spoel

Verkeerde  modus  geselecteerd

Verkeerde  wijzerplaat  aanpassen

kenmerken  Houd  de  boog  aan  de  voorrand  

van  het  smeltbad  en  houd  de  pistoolhoek  op  

5  &  15°  waarbij  de  stok  ertussen  blijft

In  alle  gevallen  van  een  defect  aan  de  apparatuur,  moeten  de  aanbevelingen  van  de  fabrikant  strikt  zijn:

Controleer  of  de  draadaanvoer/spoelpistool

Controleer  of  de  TIG/MMA/MIG-selector

Verontreinigd  onedel  metaal

Verkeerde  fakkelkeuzeschakelaar

2

metaal  en  basis

Niet  genoeg  warmte-inbreng

Pistool  bij  gebruik  van  het  spoelpistool

Mogelijke  reden

gehouden  en  gevolgd.

keuzeschakelaar  is  ingesteld  op  draadaanvoer

5-10  mm

metaal

De  volgende  tabel  behandelt  enkele  veelvoorkomende  DRAADINVOERproblemen  tijdens  MIG-lassen.

1  Geen  draadaanvoer

onderbroken

§5.2  Oplossen  van  problemen  met  MIG-draadaanvoer
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om  in  de  contacttip  te  blijven  steken  -  verminder  de  

druk  van  de  aandrijfrol

stroomsterkteknop  is  voor  MMA-  en  TIG-lasmodus

Draden  met  een  kleine  diameter  en  zachte  draden  zoals:

Probeer  de  voering  schoon  te  maken  door  uit  te  

blazen  met  perslucht  als  tijdelijke  remedie,  het  

wordt  aanbevolen  om  de

groef

Kan  de  draadelektrode  afvlakken  waardoor  deze  ontstaat

Onjuiste  instelling  van  de  draadsnelheid

Vervang  de  tip  met  de  juiste  maat  en

Plaats  de  draad  in  de  groef  van  de

Versleten  aandrijfrollen

Pas  de  spanningsinstelling  aan:

Contacttip  versleten,  verkeerde  maat,

Geblokkeerde  of  versleten  inlaatgeleidingsbuis  Maak  de  inlaatgeleidingsbuis  vrij  of  vervang  deze

Voering  versleten  of  verstopt  (de  meest  

voorkomende  oorzaken  van  slechte  voeding)

Monteer  de  juiste  maat  aandrijfrol  bijv.;  0,8  mm  

draad  vereist  een  aandrijfrol  van  0,8  mm

Monteer  het  juiste  type  roller  (bijv.  gekartelde)

Aandrijfroldruk  te  hoog

wordt  gebruikt  -  zie  de  installatiehandleiding  van  de  machine

Mig-toortskabel  geknikt  of  te  scherpe  

hoek  wordt  vastgehouden

Installeer  de  juiste  maat  voering

type

Spanningsinstelling  onjuist

aandrijfrol

Verkeerd  type  aandrijfrol

Vervang  de  aandrijfrollen

aluminium  voedt  niet  goed  door  lange  toortskabels  -  

vervang  de  toorts  door  een  toorts  met  een  kleinere  lengte

draadaanvoer

Verkeerde  polariteit  geselecteerd

Draad  verkeerd  uitgelijnd  in  aandrijfrol

verkeerde  type

rollen  nodig  voor  gevulde  draden

Verwijder  de  knik,  verklein  de  hoek  of  buig

Verkeerde  maat  voering

Pas  de  draadaanvoersnelheid  aan

geselecteerd

Selecteer  de  juiste  polariteit  voor  de  draad

Mig-toortskabel  te  lang

voering

Onjuiste  maat  aandrijfrol
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Te  veel  spanning  op  de  draadspoelnaaf

gevolgd.

begrensd.

Verkeerd  wolfraam  gebruikt

De  volgende  tabel  behandelt  enkele  veelvoorkomende  problemen  bij  TIG-lassen.  In  alle  gevallen  van

Controleer  of  het  gas  is  aangesloten,  controleer  

of  de  slangen,  de  gasklep  en  de  toorts  niet  zijn

Zaklamp  aangesloten  op  DC  +

Verontreinigde  mig-draad

Verkeerd  gas  of  geen  gas

terminal

Zorg  ervoor  dat  de  achterkap  van  de  toorts  

zo  is  geplaatst  dat  de  o-ring  zich  in  het  

toortslichaam  bevindt

Laat  het  beschermgas  10-15  seconden  na  

het  stoppen  van  de  boog  stromen.  1  seconde  

voor  elke  10  ampère  lasstroom.

Gebruik  schone,  droge  roestvrije  draad.  

Smeer  de  draad  niet  met  olie,  vet  enz

Voorgestelde  remedie

Wolfraam  brandt  snel  

weg

Onvoldoende  gasstroom

apparatuur  defect,  moeten  de  aanbevelingen  van  de  fabrikant  strikt  worden  opgevolgd  en

Controleer  en  wijzig  het  wolfraamtype  indien  

nodig

Wolfraam  wordt  geoxideerd  nadat  de  

las  is  voltooid

NEE.  Probleem

Draad  gekruist  op  de  spoel  of  verward

klep  is  open

1

Verminder  de  remspanning  van  de  spoelnaaf

Sluit  de  zaklamp  aan  op  de  DC-uitgang

Gebruik  pure  argon.  Controleer  of  de  cilinder  gas  

heeft,  aangesloten,  ingeschakeld  en  toorts  heeft

Wolfraam  smelt  terug  in  het  

mondstuk  bij  AC-lassen

Verwijder  de  spoel  ontwar  de  draad  of  vervang  

de  draad

Mogelijke  reden

Achterkap  niet  correct  geplaatst

Controleer  of  het  juiste  type  wolfraam  wordt  

gebruikt.  Controleer  of  de  balansregeling  niet  

te  hoog  is  ingesteld  op  de

§5.3  Problemen  met  TIG-lassen  oplossen
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Onvoldoende  gas  na  de  stroom

balans-verlagen  naar  lagere  instelling

Vervuild

Verontreinigd  onedel  metaal

Verkeerd  gas

4

2

Porositeit  -  slecht  

lasuiterlijk

nodig

verkleurd

Verleng  de  gasnastroomtijd

Controleer  of  het  juiste  type  wolfraam  wordt  

gebruikt.  Te  veel  stroom  voor  de  

wolfraammaat,  dus  verminder  de  versterkers  

of  verander  naar  een  groter  wolfraam

en  fittingen  voor  gaten,  lekken  et

Vervuilde  lasdraad

verf,  vet,  olie  en  vuil  van  onedel  metaal

Gebruik  puur  argongas

rook  op  de

Onvoldoende  gasstroom

5  mm

lasbad

Verwijder  alle  vet,  olie  of  vocht

3

De  lasdraad  aanraken  met  het  

wolfraam

Verkeerde  toevoegdraad

l/min  debiet

wolfraam

wolfraam

Zorg  ervoor  dat  wolfraam  niet  in  contact  komt  

met  het  lasbad.  Breng  de  toorts  omhoog  

zodat  het  wolfraam  van  het  werkstuk  af  is  2  -

Gebruik  pure  argon.  Gas  is  aangesloten,  

controleer  slangen,  gasklep  en  toorts  zijn  

niet  beperkt.  Stel  de  gasstroom  in  tussen  

6-12  l/min.  Slangen  controleren

Controleer  de  lasdraad  en  vervang  deze  indien

Verwijder  vocht  en  materialen  zoals:

aluminiumoxide  mondstuk  &

Verkeerd  gas /  slechte  

gasstroom /  gaslek

van  vulmetaal

Zorg  ervoor  dat  de  lasdraad  het  wolfraam  

niet  raakt  tijdens  het  lassen,  voer  de  

lasdraad  in  de  voorrand  van  het  smeltbad  

voor  het  wolfraam

Geelachtig  residu /

Wolfraam  aanraken  in  het  

smeltbad

Wolfraam  smelt  in  de

en  kleur

Stel  de  gasstroom  in  tussen  10  -  15
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7

Vergroot  de  grootte  van  het  aluminiumoxide-

gasmondstuk:

van  onedel  metaal.

een  watergekoelde  toorts  controleer  of  de

Wolfraam  smelt  in  de

Boog  dwaalt  af

Instabiele  boog

Controleer  of  de  aardingskabel  is  aangesloten.

Stel  de  gasstroom  in  tussen  10  -  15  l/min

Laat  de  toorts  zakken  zodat  het  wolfraam  2  

-  5  mm .  van  het  werkstuk  af  is

Controleer  of  het  juiste  type  wolfraam  wordt  

gebruikt.  Verwijder  10  mm  van  het  lasuiteinde  

van  het  wolfraam  en  slijp  het  wolfraam  

opnieuw

Verwijder  materialen  zoals  verf,  vet,  olie  en  

vuil,  inclusief  walshuid

Laat  de  toorts  zakken  zodat  het  wolfraam  2  

-  5  mm .  van  het  werkstuk  af  is

Controleer  of  het  gas  is  aangesloten  en  

de  cilinderklep  open  is,  controleer  of  de  

slangen,  de  gasklep  en  de  toorts  niet  beperkt  zijn

stroomkabel  is  gescheiden.

lasbad

10  -  15  l/min  debiet

tijdens  het  lassen

terminal

wolfraam  en  maal  het  wolfraam  opnieuw

6
Controleer  alle  kabelverbindingen.  Bij  gebruik  van

tijdens  het  lassen

HF  aanwezig  maar  

geen  lasstroom

Controleer  of  het  juiste  type  wolfraam  wordt  

gebruikt.  Te  veel  stroom  voor  de  

wolfraammaat,  dus  verminder  de  versterkers  

of  verander  naar  een  groter  wolfraam

Onjuiste  booglengte

5

Alumina  gasmondstuk  te  klein

Verontreinigd  onedel  metaal

geen  benzine

Booglengte  te  lang

Slechte  gasstroom

Zaklamp  aangesloten  op  DC  +

Onvolledig  lascircuit

Wolfraam  is  verontreinigd

Controleer  en  stel  de  gasstroom  in  tussen

Wolfraam  onjuist  of  in  slechte  staat

Sluit  de  zaklamp  aan  op  de  DC-uitgang

Verwijder  10  mm  verontreinigd

HF  aanwezig  maar  

geen  lasstroom

6
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Slijpmarkeringen  moeten  in  de  lengte  lopen  

met  wolfraam,  niet  rond.  Gebruik  de  juiste  

slijpmethode  en  wiel.

Onjuiste  machine-instelling

begin  met  lassen

Sluit  de  aardklem  waar  mogelijk  direct  aan  

op  het  werkstuk

Mogelijke  reden

nodig

Boog  moeilijk  te

Aardklem  niet  aangesloten  op

gevolgd.

toevoegdraad

Onjuiste  wolfraammaat  of  -type

Wolfraam  is  verontreinigd

8

Controleer  toorts  en  kabels  op  gebarsten

De  volgende  tabel  behandelt  enkele  veelvoorkomende  problemen  bij  MMA-lassen.  In  alle  gevallen  van

Voorgestelde  remedie

Verwijder  al  het  vet,  olie  of  vocht  van  het  

vulmetaal

Geen  gas,  verkeerde  gasstroom

wolfraam  en  maal  het  wolfraam  opnieuw

beginnen  of  niet

Verkeerde  toevoegdraad

het  werk

Verlies  van  hoge  frequentie

NEE.  Probleem

Slecht  voorbereid  wolfraam

Controleer  of  de  machine-instelling  correct  is

Controleer  de  lasdraad  en  vervang  deze  indien

Losse  verbinding

Controleer  en  verander  de  maat  en  of  het  

wolfraam  indien  nodig

apparatuur  defect,  moeten  de  aanbevelingen  van  de  fabrikant  strikt  worden  opgevolgd  en

Verontreinigd  onedel  metaal  of

Controleer  alle  connectoren  en  draai  ze  vast

10  -  15  l/min  debiet

Verwijder  verontreinigende  materialen  

zoals  verf,  vet,  olie  en  vuil,  inclusief  

walshuid  van  onedel  metaal.

Controleer  of  het  gas  is  aangesloten  en  

de  cilinderklep  open  is,  controleer  of  de  

slangen,  de  gasklep  en  de  toorts  niet  

beperkt  zijn.  Stel  de  gasstroom  in  tussen

Verwijder  10  mm  verontreinigd

isolatie  of  slechte  verbindingen.

§5.4  Problemen  met  MMA-lassen  oplossen
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4

Gebrek  aan  penetratie

Controleer  of  de  aardingskabel  is  aangesloten.

aan  en  heeft  een  voeding

Werkstuk  vuil,

3

Werkstuk  vuil,

Onvoldoende  warmte-inbreng

Verkeerde  modus  geselecteerd

verf,  vet,  olie  en  vuil,  inclusief:

Verlaag  de  stroomsterkte  of  kies  een  

grotere  elektrode

verf,  vet,  olie  en  vuil,  inclusief:Las  zit  bovenop,  

gebrek  aan  fusie

Verhoog  de  stroomsterkte  of  kies  een  

grotere  elektrode

5

dik.  Zoek  hulp  voor  de  juiste

1

holtes  of  gaten

Vochtige  elektroden

verontreinigd  of  vocht

Overmatige  spatten

Onvoldoende  warmte-inbreng

verontreinigd  of  vocht

Slechte  lastechniek

Slechte  lastechniek

Controleer  of  de  MMA-keuzeschakelaar  is

Booglengte  te  lang

als  gevolg  van  

gaszakken  in  las molenschaal  van  onedel  metaal

Controleer  of  de  machine  is  ingeschakeld

Stroomsterkte  te  hoog

Verkort  de  booglengte

molenschaal  van  onedel  metaal

Gebruik  de  juiste  lastechniek  of  zoek  hulp  

voor  de  juiste  lastechniek

Controleer  alle  kabelverbindingen.

Verkort  de  booglengte

geen  boog

Gebruik  alleen  droge  elektroden

Verwijder  vocht  en  materialen  zoals:

Verwijder  vocht  en  materialen  zoals:

techniek

Controleer  het  voegontwerp  en  pas  het  aan,

zorg  ervoor  dat  het  materiaal  niet  teSlechte  gezamenlijke  voorbereiding

geselecteerd

metaal

Porositeit  ÿ  klein

Verhoog  de  stroomsterkte  of  kies  een  

grotere  elektrode

Gebruik  de  juiste  lastechniek  of  zoek  hulp  

voor  de  juiste  lastechniek

techniek

Onvolledig  lascircuit

Geen  voeding

2

Booglengte  te  lang
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§5.5  Oplossen  van  problemen  met  MMA-lassen

Verkeerde  polariteit

gezamenlijke  ontwerp  en  fit  up

Probeer  de  lassnelheid  te  verhogen

Gebruik  de  juiste  lastechniek  of  zoek  hulp  

voor  de  juiste  lastechniek

gezamenlijke  ontwerp  en  fit  up

polariteit

Voorgestelde  remedie

verbrand  door

kleinere  elektrode

zorg  ervoor  dat  het  materiaal  niet  te

Verander  de  polariteit,  controleer  de

Probleem

6

7

techniek

Vervorming

metaal  tijdens  

het  lassen

ongebruikelijke  boog
9

apparatuur  defect,  moeten  de  aanbevelingen  van  de  fabrikant  strikt  worden  opgevolgd  en

Overmatig

ongelijke  las

Slechte  lastechniek

Overmatige  warmte-inbreng

Verkeerde  rijsnelheid

dik.  Zoek  hulp  voor  de  juiste

Elektrode  lassen

elektrode  fabrikant  voor  correct:

Mogelijke  reden

Onvaste  hand,  weifelende  hand

Verlaag  de  stroomsterkte  of  gebruik  een

penetratie  -

Controleer  het  voegontwerp  en  pas  het  aan,

Verlaag  de  stroomsterkte  of  gebruik  een

karakteristiek

gevolgd.

Overmatige  warmte-inbreng

8

verschijning

met  verschillende  of

In  de  volgende  tabel  worden  enkele  veelvoorkomende  problemen  met  snijden  behandeld.  In  alle  gevallen  van

kleinere  elektrode

Gebruik  waar  mogelijk  twee  handen  om  

stabiel  te  blijven,  oefen  je  techniek

beweging  van  de  basis

Slechte  voegvoorbereiding  en/of  

voegontwerp

1.  Zet  de  aan /  uit-schakelaar  in  de  AAN-positie

2.  Luchttoevoer  is  niet  van  voldoende  volume  of

1.Aan/uit-schakelaar  UIT:

Aan

2.  Controleer  de  luchttoevoer  (60–80  PSI,  3,5  cfm

Fakkel  zal  niet  komen
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snijden

vereist)

Installeer  een  luchtdroger  of  extra  filtratie

3.  Massaklem  van  het  werkstuk  niet  bevestigd.

Onvoldoende

Begin  van  de  snede  niet  

volledig  doorboord

werkstuk

slak  wordt  tot  een  minimum  beperkt

materiaal

1.  Laat  het  materiaal  afkoelen  en  ga  verder  met  snijden.

stuk  of  stalen  tafel.

1.  Materiaal  te  dik,  hoek  vergroten  tot

naar  beneden  door  de

3.  Materiaal  is  mogelijk  niet  goed  geaard

2.  Laat  de  toorts  zakken  tot  de  aanbevolen  hoogte

4.  Inspecteer  en  repareer  of  vervang  versleten  onderdelen

2.  Verklein  de  afstand  van  uw  zaklamp  tot  de

4.  Rijsnelheid  te  hoog

Boog  stopt  terwijl

2.  Verhoog  de  snelheid  en/of  verlaag  de  stroom  tot

Water  in  de  luchttoevoer

1.  Plasmatoorts  doorboort  de

1.  Warmteopbouw  van  gereedschap/materiaal

4.  Sluit  de  aardklem  van  het  werkstuk  aan  op  het  werk

2.  Toorts  te  veel  gekanteld

3.  Controleer  de  aansluitingen  op  de  juiste  aarde

1.  Snijsnelheid  te  laag

4.  Versleten  toortsonderdelen

snel

naar  boven  in  plaats  van

2.  Snijsnelheid  te  laag  of  te  actueel

1.Vertraag  de  reissnelheid

3.  Versleten  toortsonderdelen

3.  Er  kunnen  meerdere  passen  nodig  zijn

materiaal.

Verbruiksartikelen  slijten

werkstuk  stevig  op  tafel  geklemd

Controleer  alle  verbindingen

3.  Versleten  toortsonderdelen

werkstuk

1.  Verhoog  de  snelheid  totdat  het  probleem  is  opgelost

3.Metaal  te  dik  voor  plasmacapaciteit

druk

Vonken  schieten

delen  van  bezuinigingen

1.Snijsnelheid  te  snel

2.  Overmatig  ARC  startend  HF-gebruik

3.  Bevestig  aan  het  werkstuk  of  aan  een  stalen  tafel  met:

Mogelijk  probleem  met  aardverbinding

hoog

2.  Helling  aanpassen

2.  De  fakkel  is  mogelijk  te  ver  weg  van  de

3.  Inspecteer  en  repareer  of  vervang  versleten  onderdelen

3.  Inspecteer  en  repareer  of  vervang  versleten  onderdelen

penetratie

1.  Overschrijding  van  de  capaciteit  van  de  eenheid

1.  Verhoog  stroom

Ophoping  van  schuim  op

4.  Aardkabel  van  het  werkstuk  losgekoppeld

voorkom  terugslag  in  de  toortstip

4.  Verminder  snelheid

2.  Toorts  is  te  hoog,  weg  van  materiaal

Boog  sputtert/fakkels
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§6  Onderhoud  en  probleemoplossing

4.  Onvoldoende  luchttoevoer,  te  lage  druk

plicht

van  metaal

reizen  tijdens  bedrijf

Het  gebruikte  verlengsnoer  is  niet  zwaar

toorts  in  contact  met  metaal  of  binnen  1/16”

dan  3  seconden  –  u  kunt  ook  beginnen  met

Stroomonderbreker/zekering

5.  Controleer  de  werking  van  de  luchtcompressor  en  maak

2.  Gebruik  HF  ARC  niet  voor  meer  tijd

zorg  ervoor  dat  de  ingangsluchtdruk  minimaal  100  PSI  is

Als  u  problemen  ondervindt  bij  het  instellen  of  bedienen  van  de  machine,  raadpleeg  dan  eerst  deze  handleiding  opnieuw.

4.  Controleer  luchtfilters,  verhoog  de  luchtdruk

3.  Onjuist  gemonteerde  toorts

3.  Zie  paragraaf  'Verbruiksartikelen  vervangen'

diameter)

5.  Defecte  luchtcompressor

Gebruik  een  verlengsnoer  voor  zwaar  gebruik  (2,5  mm

§6.1  Onderhoud

Datum

snelheid  en  reparatietijden  van  lasmachines  om  de  levensduur  van  de  booglasmachine  te  verlengen.

Onderhoudsitems

Stel  klanten  in  staat  om  eenvoudig  onderzoek  en  inspecties  uit  te  voeren.  Doe  je  best  om  de  fout  te  verminderen

lasmachines  zijn  flexibel  en  correct  geplaatst.  Als  een  knop  niet  heeft:

en  wacht  5  minuten,  totdat  de  spanning  van  de  condensatoren  al  is  gedaald  tot  een  veilige  spanning  van  36V!

regelmatig  onderhouden.  Laat  klanten  de  onderhoudsprocedure  van  lasmachines  begrijpen.

Merk  op  dat  de  knoppen  en  schakelaars  aan  de  voorkant  en  aan  de  achterkant  van  arc

•  Waarschuwing:  voor  de  veiligheid  tijdens  het  onderhoud  van  de  machine,  schakel  de  hoofdingang  uit

Dagelijks  onderzocht

Om  een  veilige  en  goede  werking  van  lasmachines  te  garanderen,  moeten  deze:

Onderhoudsitems  in  detail  staan  in  de  volgende  tabel.
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Merk  op  dat  de  weergavewaarde  van  LED  intact  is.  Als  het  weergegeven  nummer  niet  is:

Speciaal  voor  het  opruimen  van  het  stof  op  radiatoren,  hoofdspanningstransformatoren,  inductoren,  

IGBT-modules,  snel  hersteldiodes,  PCB's,  enz.

Na  het  inschakelen  van  de  stroom,  kijk/luister  of  de  booglasmachine  trilt,  fluit  of  een  vreemde  geur.  

Als  er  een  van  de  bovenstaande  problemen  is,  zoek  dan  de  reden  op  en  verhelp  deze.  Als  u  de  reden  

niet  kunt  achterhalen,  neem  dan  contact  op  met  uw  plaatselijke  servicereparatiestation  of  distributeur/agent.

Gebruik  de  droge  perslucht  om  de  binnenkant  van  de  booglasmachine  te  verwijderen.

moeten  worden  geïsoleerd  of  gewijzigd.

zijn  geen  accessoires.

Aan

Kijk  of  de  stroomuitgangskabel  beschadigd  is.  Als  het  beschadigd  is,  is  het

Kijk  of  de  snelconnector  los  zit  of  oververhit  is.  Als  het  booglassen

Als  een  schakelaar  niet  flexibel  is  of  niet  correct  kan  worden  geplaatst,  vervang  deze  dan  onmiddellijk!  

Neem  contact  op  met  de  onderhoudsdienst  als  er  een:

machine  de  bovenstaande  problemen  heeft,  moet  deze  worden  vastgemaakt  of  vervangen.

Controleer  de  schroeven  en  bouten  in  de  machine.  Als  er  iets  los  zit,  schroef  het  dan  vast.  Als  het  

geschoren  is,  vervang  het  dan.  Als  het  roestig  is,  verwijder  dan  roest  op  alle  bouten

Controleer  of  de  ventilator  beschadigd  is  en  of  het  normaal  is  om  te  draaien  of  te  regelen.  Als  de  

ventilator  beschadigd  is,  vervang  deze  dan  onmiddellijk.  Als  de  ventilator  niet  draait  nadat  de  machine  

oververhit  is,  kijk  dan  of  er  iets  is  dat  het  mes  blokkeert.  Als  het  is  geblokkeerd,  verhelp  dan  het  probleem.  

Als  de  ventilator  niet  draait  nadat  u  de  bovenstaande  problemen  hebt  verholpen,  kunt  u  het  blad  prikken  

door  de  draairichting  van  de  ventilator.  Als  de  ventilator  normaal  draait,  moet  de  startcapaciteit  worden  

vervangen.  Zo  niet,  vervang  dan  de  ventilator.

correct  geplaatst  is,  gelieve  dit  te  corrigeren.  Als  u  de  knop  niet  kunt  corrigeren  of  repareren,  vervang  deze  

dan  onmiddellijk;

Let  erop  dat  de  min./max.Waarden  op  de  LED  overeenkomen  met  de  ingestelde  waarde.  Als  er  een  

verschil  is  en  het  de  normale  lasresultaten  heeft  beïnvloed,  pas  dit  dan  aan.

Aan

intact  is,  vervang  dan  de  beschadigde  LED.  Als  het  nog  steeds  niet  werkt,  onderhoud  of  vervang  

dan  de  display-printplaat.

Maandelijks  

examen
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om  ervoor  te  zorgen  dat  het  goed  werkt.

Aan

ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  hoofdingang  is  uitgeschakeld  voordat  u  reparatiewerkzaamheden  aan  het  lassen  uitvoert

1

Meet  de  isolatie-impedantie  tussen  het  hoofdcircuit,  de  printplaat  en  de  behuizing,  als  dit

ÿ  Alleen  professioneel  onderhoudspersoneel  dat  door  ons  bedrijf  is  geautoriseerd,  mag  de

redenen:

Jaarlijks

ÿ  Onderhoudscursus  moet  zorgvuldig  worden  uitgevoerd.  Als  een  draad  flexibel  wordt  of  misplaatst  is,

NEE.

machine!

Stroomonderbreker  beschadigd

onderzocht

nauwkeurig  getest  en  gekalibreerd.  Het  is  verboden  voor  iedereen  die  niet  is  geautoriseerd  door  onze

neem  dan  contact  op  met  de  lokale  agent  of  de  distributeur!

machine!

onder  1Mÿ  wordt  aangenomen  dat  isolatie  beschadigd  is  en  moet  worden  vervangen,  en  isolatie  moet  worden  

gewijzigd  of  versterkt.

Oplossing

Sluit  de  stroomonderbreker,  maar

Kwartaaljaar

onderzocht

problemen

het  is  misschien  een  potentieel  gevaar  voor  de  gebruiker!

Aan

Als  er  enkele  eenvoudige  problemen  zijn  met  het  lasapparaat,  kunt  u  de  volgende  tabel  raadplegen:

bedrijf  om  het  even  welke  verandering  aan  de  apparatuur  te  doen!

Controleer  of  de  werkelijke  stroom  overeenkomt  met  de  weergegeven  waarde.  Als  ze  het  niet  eens  waren,  

moesten  ze  worden  gereguleerd.  De  werkelijke  lasstroomwaarde  kan  worden  gemeten  en  aangepast  met  

een  tang-type  ampèremeter.

ÿ  Voordat  de  lasmachines  uit  de  fabriek  worden  verzonden,  zijn  ze  al

ÿ  Als  er  een  probleem  is  en  er  is  geen  geautoriseerd  professioneel  onderhoudspersoneel  ter  plaatse,

Verander  het

§6.2  Problemen  oplossen



-117-

BEDANKT  VOOR  HET  GEBRUIK  VAN  ONZE  PRODUCTEN

Het  drukwiel  is  losgemaakt  of  

lasdraadsleden

het  aan/uit-lampje  brandt  niet  Zekering  beschadigd

Geen  opvallende  boog  en  nee

Ventilator  beschadigd

Draadhaspel  beschadigd

gas-

werkt  niet

Repareer  de  schakelaar

Schroef  de  kabel  vast

Uitgangsgas

het  werk

Controleer  het  circuit

Nadat  de  lasmachine  oververhit  

is  geraakt,  wordt  de  ventilator

schakelaar,  nee

het  werk

Uitgangskabel  is  verkeerd  

aangesloten  of  zit  los

De  kabel  zit  los

afgeschermd

Controleer  de  printplaatStuurcircuit  beschadigd

Schroef  het  vast  of  verander  het

Verander  het

3

is  niet

werken

pistool

niet

Tip  is  vastgelopen  vanwege  spatten

Stuurcircuit  beschadigd

Verander  het

Stuurcircuit  beschadigd

4

Motor  beschadigd

Draadhaspel

2

5

Verander  het

Verander  het

Draadaanvoer

druk  de

Draadhaspel

Draadaanvoerbuis  is  vastgelopen  Repareer  of  vervang  deze

Ingangsvermogen  beschadigd

Gasslang  lekt  gas

wanneer  testen

de  diameter  van  lasdraad;

Verander  het

Elektromagnetische  klep  

beschadigd

gas-

Verander  het  wiel

Geen  

uitgangsgas  

bij  testgas

Controleer  de  printplaat

Druk  het  nogmaals  stevig  aan

Verander  het

uitgangsspanning

Geen  gas  in  de  gasfles  Vervangen

Bedieningsschakelaar  beschadigd

Het  wiel  past  niet  bij

uitvoer

Controleer  en  wijzig  het

Repareer  of  verander  het
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E04

E12

Controleer  overspanning,  

overstroom,  te  hoge  temperatuur,  

lagere  spanning  en  te  hoge  temperatuur  

en  los  het  op!

Controleer  het  circuit

Controleer  het

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

Oververhitting  (3e  thermisch  relais)

Lassen

Het  regelcircuit

Controleer  het

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan
Thermisch  relais:

E09

E11

geen  benzine

E13

Lasstroom  loopt  weg  en  kan  

dat  niet  zijn

9  Geen  nagas

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

E02

Oververhitting  (4e  thermisch  relais)

E10

machine

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

Machine  heeft  zelfbescherming:

De  PCB  beschadigd

Beschrijving

De  PCB  beschadigd

beschadigd

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

E01

E03

Geen  water

gecontroleerd

Lassen  stopt  en  
alarmlampje  brandt

7

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

8

Oververhitting  (2e  thermisch  relais)

Faseverlies

onder  spanning

niet  aangepast

Lampstatus

De  potentiometer  is  beschadigd  Controleer  of  vervang  deze

Oververhitting  (1e  thermisch  relais)

Oververhitting  (standaard  programma)

Rode  lamp  altijd  aan

6

De  kraterstroom  kan  zijn:

Fouttype  Foutcode

Gele  lamp  (gebrek  aan  water)  

altijd  aan

§6.3  Lijst  met  foutcodes
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Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

bij  het  inschakelen  van  de  machine:

Toortsfout  bij  het  inschakelen  van  de

accessoire

E16

E21

Rood  lampje  knippert

E41

Overstroom

E20

E23

machine

Gele  lamp  (gebrek  aan  water)  

altijd  aan

E40

Overspanning

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

Toortsfout  tijdens  normaal  werken

Schakelaar

Knopfout  op  bedieningspaneel

E30

Ontkoppeling  van  de  waterkoeler

Communicatie  fout

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

Draadaanvoerapparaat  overbelasting

Ontkoppeling  snijbrander

Andere  fouten  op  het  bedieningspaneel  

bij  het  inschakelen  van  de  machine

Communicatie

E15

werkwijze

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

Verbindingsprobleem  tussen  draadaanvoer  

en  stroombron

E14

Gele  lamp  (thermische  

beveiliging)  altijd  aan

E22

E31

§6.4  Elektrische  schematische  tekening
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