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Algemene aanwijzingen 
 

   VOORZICHTIG 
  

 

Lees de bedieningshandleiding! 

De bedieningshandleiding biedt u een inleiding tot een veilige omgang met het product. 

• Lees de bedieningshandleidingen van alle systeemcomponenten! 

• Neem de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht! 

• Neem de landelijk geldende voorschriften in acht! 

• Eventueel door ondertekening te bevestigen. 
  

 

   AANWIJZING 
  

 Neem bij vragen over de installatie, inbedrijfstelling, het gebruik, de werkomstandigheden op de 

inzetlocatie en het gebruiksdoeleinde contact op met uw dealer of met onze 

klantenservice via het nummer +49 2680 181-0. 

Een lijst met bevoegde dealers vindt u op www.ewm-group.com. 
  

 

De aansprakelijkheid voor het gebruik van deze installatie beperkt zich uitsluitend tot de werking van de installatie. 

Elke andere vorm van aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. Door de inbedrijfstelling erkent de gebruiker 

deze uitsluiting van aansprakelijkheid. 

 

De fabrikant kan immers niet controleren of men zich aan deze handleiding houdt of aan de bepalingen en 

methodes die tijdens de installatie, het gebruik, de toepassing en het onderhoud van de installatie gelden. 

Niet-vakkundige uitvoering van de installatie kan voor defecten zorgen en zo ook personen in gevaar brengen. 

Zodoende zijn wij geenszins aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die ontstaan door of op enigerlei wijze te 

maken hebben met een verkeerde installatie, onoordeelkundig gebruik, verkeerde toepassing of slecht onderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach 

Het auteursrecht op dit document berust bij de fabrikant. 

Nadruk, ook in de vorm van uittreksels, uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming. 

Technische wijzigingen voorbehouden. 
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2 Veiligheidsrichtlijnen 
2.1 Richtlijnen voor het gebruik van deze bedieningshandleiding 
 

   GEVAAR 
  

 Werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden aangehouden om een 

gerede kans op zwaar letsel of dood door ongeval van personen uit te sluiten. 

• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “GEVAAR” met een algemeen 

waarschuwingsymbool.  

• Bovendien wordt het gevaar verduidelijkt met een pictogram in de zijrand. 
  

 

 
  WAARSCHUWING 

  

 Werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden aangehouden om de kans 

op zwaar letsel of dood door ongeval van personen uit te sluiten. 

• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “WAARSCHUWING” met een 

algemeen waarschuwingsymbool.  

• Bovendien wordt het gevaar verduidelijkt met een pictogram in de zijrand. 
  

 

   VOORZICHTIG 
  

 Werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden aangehouden, om een 

mogelijke, lichte verwonding van personen uit te sluiten. 

• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “VOORZICHTIG” met een 

algemeen waarschuwingsymbool.  

• Het gevaar wordt met een pictogram aan de zijrand verduidelijkt. 
  

 

   VOORZICHTIG 
  

 Werk- en gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden opgevolgd om 

beschadigingen of vernielingen van het product te voorkomen. 

• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “VOORZICHTIG” zonder 

algemeen waarschuwingsymbool.  

• Het gevaar wordt met een pictogram aan de zijrand verduidelijkt. 
  

 

   INSTRUCTIE 
  

 Technische bijzonderheden waarmee de gebruiker rekening moet houden. 

• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “VOORZICHTIG” zonder 

algemeen waarschuwingsymbool. 
  

 

Handelingsinstructies en optellingen die u stap voor stap aangeven wat in bepaalde situaties moet 

worden gedaan, herkent u aan de opsommingspunt, bijv.: 

• Bus van de lasstroomleiding in het juiste tegendeel steken en vergrendelen. 
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2.2 Verklaring van symbolen 
 

Symbool Beschrijving 

 
Juist 

 
Verkeerd 

 

Indrukken 

 

Niet indrukken 

 

Draaien 

 

Schakelen 

 

Apparaat uitschakelen 

 

Apparaat inschakelen 

ENTERENTER

 

ENTER (menutoegang) 

NAVIGATION

 

NAVIGATION (navigeren in het menu) 

EXIT

 

EXIT (menu verlaten) 

4 s

 

Tijdweergave (voorbeeld: 4 sec. wachten/indrukken) 

 Onderbreking in de menuweergave (meer instelmogelijkheden mogelijk) 

 

Gereedschap niet vereist/niet gebruiken 

 

Gereedschap vereist/gebruiken 
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2.3 Algemeen 
 

   GEVAAR 
  

 

Elektrische schok! 

Lasapparaten gebruiken hoge spanningen die bij aanraking tot levensgevaarlijke 

stroomschokken en brandwonden kunnen leiden. Ook bij het aanraken van lage 

spanningen kan men schrikken en daarna verongelukken. 

• Nooit onder spanning staande onderdelen in of aan het apparaat aanraken! 

• Aansluiting- en verbindingsleidingen moeten zonder gebreken zijn! 

• Uitschakelen alleen is niet voldoende! Wacht 4 minuten tot de condensatoren ontladen zijn! 

• Leg lasbranders en staafelektrodenhouders geïsoleerd weg! 

• Het apparaat mag alleen worden geopend door geautoriseerd technisch personeel nadat 

de stroomstekker werd uitgetrokken! 

• Draag uitsluitend droge beschermende kleding! 

• Wacht 4 minuten tot de condensatoren ontladen zijn! 
  

 

Elektromagnetische velden! 

Door de stroombron kunnen elektrische of elektromagnetische velden ontstaan, 

waardoor elektronische installaties zoals tekstverwerkers, CNC-apparatuur, 

telecommunicatieleidingen, net-, signaalleidingen en pacemakers niet meer goed 

kunnen werken. 

• Onderhoudsvoorschriften in acht nemen - Zie hoofdstuk 6, Onderhoud, verzorging en 

afvalverwerking! 

• Lasleidingen volledig afrollen! 

• Stralingsgevoelige apparatuur of installaties afdoende afschermen! 

• Pacemakers kunnen storingen vertonen (indien nodig, vraag om medisch advies). 
  

 

Geldigheid van het document! 

Dit document beschrijft een component van het toebehoren en is enkel in combinatie 

met de bedieningshandleiding van de gebruikte stroombron (lasapparaat) geldig! 

• Lees de bedieningshandleiding, vooral de veiligheidsinstructies, van de stroombron 

(lasapparaat)! 
  

 

 
  WAARSCHUWING 

  

 

Gevaar voor ongevallen bij niet-naleving van de veiligheidsrichtlijnen! 

Het niet in acht nemen van de veiligheidsrichtlijnen kan levensgevaarlijk zijn! 

• Lees de veiligheidsrichtlijnen van deze handleiding zorgvuldig! 

• Neem de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van het betreffend land in acht! 

• Wijs personen in de werkzone op het naleven van de voorschriften! 
  

 

Brandgevaar! 

Door de bij het lassen optredende hoge temperaturen, sproeiende vonken, gloeiende 

onderdelen en hete slakken kunnen vlammen ontstaan. 

Ook rondzwervende lasstromen kunnen vlammen tot gevolg hebben! 

• Let op brandhaarden in het gebied waar gewerkt wordt! 

• Geen licht ontvlambare voorwerpen, zoals bijv. lucifers of aanstekers meedragen. 

• Zorg voor geschikte blusapparatuur in het gebied waar gewerkt wordt! 

• Verwijder residu van brandbare stoffen grondig van het werkstuk voordat met lassen wordt 

begonnen. 

• Wacht met de verdere bewerking van werkstukken tot deze zijn afgekoeld. 

Niet in aanraking brengen met ontvlambare materialen! 

• Verbind lasleidingen op correcte wijze! 
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  WAARSCHUWING 

  

 

Letselgevaar door straling of hitte! 

Straling van de vlamboog veroorzaakt letsel aan de huid en aan de ogen. 

Contact met hete werkstukken en vonken veroorzaakt verbrandingen. 

• Lasschild resp. lashelm met een toereikende beschermingsgraad gebruiken 

(toepassingafhankelijk)! 

• Draag droge veiligheidskleding (bijv. lasschild, handschoenen etc.) volgens de 

toepasselijke voorschriften van het betreffende land! 

• Bescherm niet bij het werk betrokken personen door veiligheidsgordijnen of -wanden tegen 

straling en verblinding! 
  

 

Gevaren door onbedoeld gebruik! 

Bij onbedoeld gebruik van het apparaat kunnen er gevaren voor personen, dieren en 

materiële zaken ontstaan. Voor alle hieruit voortvloeiende schade aanvaarden wij geen 

aansprakelijkheid! 

• Het apparaat mag uitsluitend volgens de bestemming en door opgeleid en vakkundig 

personeel worden gebruikt! 

• Geen onvakkundige modificaties uitvoeren of het apparaat ombouwen! 
  

 

   VOORZICHTIG 
  

 

Geluidhinder! 

Lawaai boven 70 dBA kan duurzame beschadiging van het gehoor veroorzaken! 

• Draag geschikte gehoorbescherming! 

• Personen binnen het werkgebied dienen geschikte gehoorbescherming te dragen! 
  

 

   VOORZICHTIG 
  

 

Plichten van de exploitant! 

Voor het gebruik van het apparaat dient men zich aan de desbetreffende landelijke 

richtlijnen en wetten te houden! 

• Nationale omzetting van de kaderrichtlijn (89/391/EWG), evenals de bijbehorende 

afzonderlijke richtlijnen. 

• Vooral de richtlijn (89/655/EWG), over de minimumvoorschriften ter bescherming van de 

veiligheid en de gezondheid bij gebruik van werkmiddelen door werknemers tijdens het 

werk. 

• De voorschriften voor veiligheid op het werk en voor ongevallenpreventie van het 

desbetreffende land. 

• Inrichten en gebruiken van het apparaat in overeenstemming met IEC 60974-9. 

• Het veiligheidsbewuste werken van de gebruiker van het apparaat met regelmatige 

intervallen controleren. 

• Regelmatige keuring van het apparaat volgens IEC 60974-4. 
  

 

Schade door gebruik van componenten van derden! 

De garantie van de fabrikant vervalt bij apparaatschade door gebruik van componenten 

van derden! 

• Gebruik uitsluitend systeemcomponenten en opties (stroombronnen, lastoortsen, 

elektrodehouders, afstandsbedieningen, vervangings- en slijtageonderdelen, enz.) uit ons 

leveringsprogramma! 

• Accessoirecomponenten uitsluitend bij uitgeschakeld lasapparaat op de desbetreffende 

aansluitbus steken en vergrendelen. 
  

 

Opgeleid personeel! 

De inbedrijfstelling is voorbehouden aan personen die over voldoende kennis met het 

omgaan met vlambooglasapparaten beschikken. 
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2.4 Transport 
 

   VOORZICHTIG 
  

 

Beschadigingen door niet geïsoleerde voedingskabels! 

Tijdens het transport kunnen niet geïsoleerde voedingskabels (netkabels, 

besturingskabels, enz.) gevaren veroorzaken, zoals bijv. het kantelen van aangesloten 

apparaten en personen beschadigen! 

• Voedingskabels isoleren! 
  

 

2.5 Levering 
De levering wordt voor de verzending zorgvuldig gecontroleerd en verpakt, beschadigingen tijdens het 

transport kunnen echter niet worden uitgesloten. 

Binnenkomstcontrole 

• Controleer aan de hand van de pakbon of de zending volledig is! 

Indien de verpakking beschadigd is 

• Controleer de geleverde goederen op beschadigingen (visuele controle)! 

Bij klachten 

Indien de levering tijdens het transport is beschadigd: 

• Neem direct contact op met de laatste transporteur! 

• Bewaar de verpakking (voor een eventuele controle door de transporteur of om de goederen terug te 

zenden). 

Verpakken voor retourzending 

Gebruik zo mogelijk de originele verpakking en het originele verpakkingsmateriaal. Betreffende vragen 

over de verpakking en de transportbeveiliging neemt u contact op met uw leverancier. 

2.5.1 Omgevingscondities 
 

   VOORZICHTIG 
  

 

Materiële schade door verontreinigingen! 

Ongewoon hoge hoeveelheden stof, zuren, corrosieve gassen of substanties kunnen 

het apparaat beschadigen. 

• Hoge hoeveelheden rook, damp, oliedamp en slijpstoffen vermijden! 

• Zouthoudende omgevingslucht (zeelucht) vermijden! 
  

 

2.5.1.1 Tijdens gebruik 

Temperatuurbereik van de omgevingslucht: 

• -25 °C tot +40 °C 

relatieve luchtvochtigheid: 

• tot 50 % bij 40 °C 

• tot 90 % bij 20 °C 

2.5.1.2 Transport en opslag 

Opslag in afgesloten ruimte, temperatuurbereik van de omgevingslucht: 

• -30 °C tot +70 °C 

Relatieve luchtvochtigheid 

• tot 90 % bij 20 °C 
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3 Gebruik overeenkomstig de bestemming 
 

 
  WAARSCHUWING 

  

 

Gevaren door onbedoeld gebruik! 

Bij onbedoeld gebruik van het apparaat kunnen er gevaren voor personen, dieren en 

materiële zaken ontstaan. Voor alle hieruit voortvloeiende schade aanvaarden wij geen 

aansprakelijkheid! 

• Het apparaat mag uitsluitend volgens de bestemming en door opgeleid en vakkundig 

personeel worden gebruikt! 

• Geen onvakkundige modificaties uitvoeren of het apparaat ombouwen! 
  

 

3.1 Gebruik en bediening uitsluitend met de volgende apparatuur 
• Phoenix 352, 452, 552, 1002 

• alpha Q 352, 552 

• Phoenix 352, 452, 552, 1002 MM 

• alpha Q 352, 552 MM 
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3.2 Meegeldende documenten/Geldige aanvullende documenten 
3.2.1 Garantie 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Overige informatie vindt u in de meegeleverde aanvullende documentatie "Apparaat- en 

bedrijfsgegevens, Onderhoud en keuring, Garantie"! 
  

 

3.2.2 Conformiteitsverklaring 

 

 

Het aangegeven apparaat voldoet qua concept en constructie aan de richtlijnen en 

normen van de EG: 

• EG-laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), 

• EG-EMC-richtlijn (2004/108/EG), 

 Bij onrechtmatige wijzigingen, niet vakkundige reparaties, niet stipt plaatsgevonden herhalingscontroles 

en/of ongeautoriseerde ombouw van het apparaat die niet uitdrukkelijk door de fabrikant is goedgekeurd, 

wordt deze verklaring ongeldig. 

De originele conformiteitsverklaring wordt met het apparaat meegeleverd. 

3.2.3 Servicedocumentatie (reserveonderdelen) 
 

   GEVAAR 
  

 

Voer geen verkeerde reparaties en modificaties uit! 

Om verwondingen en materiële schade te vermijden, mag het apparaat enkel door 

vakkundige, bevoegde personen gerepareerd resp. gemodificeerd worden! 

Bij onbevoegde ingrepen vervalt de garantie! 

• In geval van reparatie, bevoegde personen (opgeleid servicepersoneel) hiermee belasten! 
  

 

Reserveonderdelen zijn bij uw bevoegde dealer verkrijgbaar. 
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4 Apparaatbeschrijving - snel overzicht 
4.1 Vooraanzicht 

 

Afbeelding 4-1 

Pos. Symbool Beschrijving 0 

1  Afdekklepje 

2  Apparaatbesturing 

- Zie hoofdstuk 4.3, Besturing - bedieningselementen 

3  Veiligheidsklep 

4  Aansluitbus, 7-polig (digitaal) 

Verbinding met de digitale aansluiting van de afstandsbediening van de stroombron of 

het draadaanvoerapparaat. 
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4.2 Achteraanzicht 

 

Afbeelding 4-2 

Pos. Symbool Beschrijving 0 

1  Houder voor afstandsbediening 

2  Transporthandgreep 

3  Apparaatsteunen 

4  Bevestigingsmagneet 

Ter bevestiging van de afstandsbediening aan magnetiseerbare oppervlakken 
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4.3 Besturing - bedieningselementen 

 

Afbeelding 4-3 
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Pos. Symbool Beschrijving 0 

1  Afdekklepje - Zie hoofdstuk 4.3.1, Besturing – Verdekte bedieningselementen 

2 

 

Display, links 

Lasstroom, materiaaldikte, draadsnelheid, hold-waarden 

3 

 

Drukknop, parameterselectie links/energiebesparingsmodus 

AMP Lasstroom 

 Materiaaldikte 

 Draadsnelheid 

Hold Na het lassen worden de laatst gebruikte laswaarden van het 

hoofdprogramma weergegeven. Het controlelampje brandt. 

STBY Na 2 sec. indrukken, schakelt het apparaat in de energiebesparingsmodus. 

Voor heractivering is alleen het indrukken van een gewenst 

bedieningselement nodig. 

4 

 

Display, JOB 

Weergave van de geselecteerde lasopdracht (JOB-nummer). 

5 

 

Draaiknop, lasparameterinstelling 

Voor de instelling van het lasvermogen, voor de selectie van de JOB (lasopdracht) en 

voor de instelling van overige lasparameters. 

6 

 

Knop, bedrijfsmodus selecteren 

 2-takt 

 Controlelampje licht groen op: 2-takt speciaal 

 Controlelampje licht rood op: MIG-punten 

7 

 

Display, rechts 

Lasspanning, programmanummer, motorstroom (draadtoevoeraandrijving) 

8 

 

Toets, Parameterselectie (rechts) 

VOLT Lasspanning 

Prog Programmanummer 

kW Lasvermogenweergave 

 Gasdebiet (optie) 

9 

 

Draaiknop, correctie van de vlambooglengte/selectie lasprogramma 

• Correctie van de vlambooglengte van -9,9 V tot +9,9 V. 

• Selectie van de lasprogramma's 0 tot 15 (niet mogelijk bij aangesloten 

accessoirecomponenten, zoals bijv. een programmatoorts). 

10 

 

Drukknop, smoorspoelwerking (vlamboogdynamiek) 

 Vlamboog harder en smaller 

 Vlamboog zachter en breder 

11 

 

Drukknop, soort lassen 

 MIG/MAG-standaardvlambooglassen 

 MIG/MAG-pulsvlambooglassen (niet Taurus S) 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/2Ts.eps
file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Punkten.eps
file://srv-globe/globe/Grafik/Steuerungen/M3_70/Gas_led.eps
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4.3.1 Besturing – Verdekte bedieningselementen 

 

Afbeelding 4-4 

Pos. Symbool Beschrijving 0 

1 

 

Toets Selecteren lasparameters 

Met deze toets worden de lasparameters ingesteld in functie van de toegepaste 

lasmethode en de bedrijfsmodus. 

2 

 

Controlelampje, gasvoorstroomtijd 

Instelbereik 0,0 sec. tot 20,0 sec. 

3  Controlelampje, startprogramma (PSTART) 

• Draadsnelheid: 1 % tot 200 % van het hoofdprogramma PA 

• Correctie van de vlambooglengte: -9,9 V tot +9,9 V 

4 sec Controlelampje, starttijd 

Absoluut instelbereik 0,0 sec. tot 20,0 sec. (in stappen van 0,1 sec.) 

5 sec Controlelampje, slope-tijd programma PSTART op hoofdprogramma PA 

Instelbereik 0,0 sec. tot 20,0 sec. (in stappen van 0,1 sec.) 

6  Controlelampje, hoofdprogramma (PA) 

• Draadsnelheid: draadaanvoer-min. tot draadaanvoer-max. 

• Correctie van de vlambooglengte: -9,9 V tot +9,9 V 

7 sec Controlelampje, duur hoofdprogramma PA 

Instelbereik 0,1 sec. tot 20,0 sec. (in stappen van 0,1 sec.). 

Gebruik bijv. in combinatie met superpuls-functie 

8  Controlelampje, gereduceerd hoofdprogramma (PB) 

• Draadsnelheid: 1 % tot 200 % van het hoofdprogramma PA 

• Correctie van de vlambooglengte: -9,9 V tot +9,9 V 

9 sec Controlelampje, duur gereduceerd hoofdprogramma PB 

Instelbereik: 0,0 sec. tot 20,0 sec. (in stappen van 0,1 sec.). 

Gebruik bijv. in combinatie met superpuls-functie. 

10 sec Controlelampje, slope-tijd programma PA (of PB) op eindprogramma PEND 

Instelbereik: 0,0 sec. tot 20,0 sec. (in stappen van 0,1 sec.) 

11  Controlelampje, eindprogramma (PEND) 

• Draadsnelheid: 1 % tot 200 % van het hoofdprogramma PA 

• Correctie van de vlambooglengte: -9,9 V tot +9,9 V 

12 sec Controlelampje, duur eindprogramma PEND 

Instelbereik 0,0 sec. tot 20,0 sec. (in stappen van 0,1 sec.) 

13 

 

Controlelampje, gasnastroomtijd 

Instelbereik 0,0 sec. tot 20,0 sec. 
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Pos. Symbool Beschrijving 0 

14 Super- 

puls 

Controlelampje, superpuls 

Brandt bij actieve superpuls-functie. 

15 
 

Signaallampje, Lasopdrachten (JOB) organiseren 

Licht op bij de weergave of selectie van het JOB-nummer 

16 

 

Drukknop, Lasopdrachten (JOB) organiseren 

Kort indrukken = weergave van de geselecteerde lasopdracht in het lassysteem 

Lang indrukken (> 3 sec.) = modus "Lasopdrachten (JOB) organiseren": 

• Lasopdracht (JOB) van het lasapparaat naar de afstandsbediening laden 

• Lasopdracht (JOB) van de afstandsbediening naar het lasapparaat kopiëren 

17 

 

Drukknop, draad invoeren/motorstroom (draadtoevoeraandrijving) 

Drahtelektrode einfädeln 

18 

 

Toets, Gastest / spoelen 

• Gastest: voor het instellen van de hoeveelheid inert gas 

• Spoelen: voor het spoelen van lange slangpakketten 

Schutzgasversorgung 
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5 Opbouw en functie 
5.1 Algemeen 
 

   INSTRUCTIE 
  

 In principe zijn alle beschrijvingen van de procesinstellingen in de standaard 

gebruikshandleidingen geldig. Deze gebruikshandleiding beschrijft uitsluitend 

afwijkende besturingsfuncties. 
  

 

5.2 Verbindingen herstellen 
 

   VOORZICHTIG 
  

 

Apparaatschade door onvakkundige aansluiting! 

De afstandsbedieningen zijn speciaal ontwikkeld voor de aansluiting op las- resp. 

draadtoevoerapparaten. Een aansluiting op andere apparaten kan apparaatschade 

veroorzaken! 

• Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding van het las- of draadtoevoerapparaat! 

• Schakel het lasapparaat uit voordat u het aansluit! 
  

 

   INSTRUCTIE 
  

 Het aansluiten vereist dat u de aanwijzingen in de documentatie van de overige 

systeemcomponenten opvolgt! 
  

 

• Lasapparaat uitzetten 

• Aansluitstekker, buscontact in de aansluitbus van de afstandsbediening steken en naar rechts draaien 

om te vergrendelen. 

• Aansluitstekker, stiftcontact in de aansluitbus van de afstandsbediening van het lasapparaat steken en 

naar rechts draaien om te vergrendelen. 
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5.3 Gastest 
• Open langzaam de kraan van de gasfles. 

• Open de drukregelaar. 

• Schakel de stroombron in met de hoofdschakelaar. 

• Gastestfunctie op de apparaatbesturing activeren. 

• Gashoeveelheid via drukregelaar in overeenstemming met de toepassing instellen. 

• De gastest wordt geïnitieerd door op de apparaatbesturing kort op de toets  te drukken. 

Er stroomt inert gas gedurende circa 25 seconden of tot de toets opnieuw wordt ingedrukt. 
 

5.4 Werking slangpakket spoelen 
Bedienings-

element 

Actie Resultaat 

 
 

5 sec. 

Selecteren slangpakket spoelen. 

Er stroomt permanent inert gas tot de knop Gastest nogmaals wordt 

ingedrukt. 
 

5.4.1 Instelling hoeveelheid inert gas 
Lasmethode Aanbevolen hoeveelheid inert gas 

MAG-lassen Draaddiameter x 11,5 = l/min 

MIG-solderen Draaddiameter x 11,5 = l/min 

MIG-lassen (aluminium) Draaddiameter x 13,5 = l/min (100 % argon) 

TIG Diameter in mm van de gaskop komt overeen met l/min. 

gasdoorvoer 
 

Gasmengsels die rijk zijn aan helium vragen om een grotere hoeveelheid gas! 

Aan de hand van de volgende tabel kan de berekende hoeveelheid gas evt. gecorrigeerd worden: 
 

Inert gas Factor 

75 % Ar / 25 % He 1,14 

50 % Ar / 50 % He 1,35 

25 % Ar / 75 % He 1,75 

100 % He 3,16 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Verkeerde instelling van inert gas! 

Zowel een te lage als ook een te hoge instelling van inert gas kan lucht naar het lasbad 

leiden en hiermee tot poriënvorming. 

• Pas de hoeveelheid inert gas aan de desbetreffende lasopdracht aan! 
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5.5 Definitie soorten MIG/MAG-laswerk 
 

   INSTRUCTIE 
  

 

Neem de desbetreffende documentatie van bijbehorende componenten in acht! 

  

 

Deze serie apparaten onderscheidt zich door de eenvoudige bediening in combinatie met veel 

functionaliteit. 

• Een groot aantal JOB's (laswerkzaamheden bestaande uit lasmethode, materiaalsoort, draaddiameter 

en soort beschermgas) zijn al voorgeprogrammeerd JOB-List. 

• de JOB's worden eenvoudig geselecteerd uit een lijst voorgeprogrammeerde JOB's (sticker op het 

toestel). 

• de benodigde procesparameters worden afhankelijk van het door u aangegeven werkpunt 

(éénknopsbediening via draaiknop draadsnelheid) door het systeem berekend. 

• meer parameters kunnen naar behoefte, in het configuratiemenu van de besturing of ook met behulp 

van de lasparameter-software PC300.NET, worden aangepast. 

5.5.1 Selecteren 
Bedieningselem

ent 

Handeling Resultaat Display 

 

1 x  

Selectie JOB-lijst (signaallampje brandt) 

 

 

 

JOB-nummer instellen. 

3 sec. wachten tot de instelling is verwerkt.  

5.5.1.1 Bedrijfsmodus 

Bedieningselem

ent 

Actie Resultaat Lampje 

 

n x  

Selecteren bedrijfsmodus 

De LED geeft de geselecteerde bedrijfsmodus 

weer. 

 2-takt-bedrijf 

 4-takt-bedrijf 

  Groen Speciale 2-takt-modus 

  Rood Bedrijfsmodus puntlassen 

 Speciale 4-takt-modus 

geen wijziging 
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5.5.1.2 Smoorspoelwerking/dynamiek 

EXITENTER

3 s

 

Afbeelding 5-1 

Display Instelling / selecteren 

 

Instelling dynamiek 

40: Vlamboog harder en smaller 

-40: Vlamboog zachter en breder 

5.5.1.3 superPuls 

Bij Superpulsen wordt tussen hoofdprogramma (PA) en gereduceerd hoofdprogramma (PB) heen en 

weer geschakeld. Deze functie wordt bijv. voor dunne platen gebruikt om gericht de warmte-inbreng te 

reduceren of om opgaande verticale lasnaden zonder pendelen te lassen. De combinatie van superPuls 

en EWM-lasprocessen beidt veelzijdige inzetmogelijkheden. 

Het lasvermogen kan als gemiddelde waarde (af fabriek) of door Programma A worden weergegeven. Bij 

ingeschakelde weergave van de gemiddelde waarde lichten de controlelampjes van het hoofdprogramma 

(PA) en het gereduceerde hoofdprogramma (PB) gelijktijdig op. De weergavevarianten kunnen met de 

speciale parameter P19 worden geselecteerd, zie hoofdstuk "Speciale parameters (uitgebreide 

instellingen)". 
 

EXITENTER

3 s

 

Afbeelding 5-2 

Display Instelling / selecteren 

 

Selecteren superpulsen 

Functie in- of uitschakelen 

 

Inschakelen 

Apparaatfunctie inschakelen 

 

Uitschakelen 

Apparaatfunctie uitschakelen 
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5.5.1.4 Terugbranden draad 

ENTER

3 s

EXIT

3 s

 

Afbeelding 5-3 

Display Instelling / selecteren 

 

Draad terugbranden-menu 

Draad terugbranden instellen. 

 

Instelling parameter (instelbereik 0 tot 499) 

Voorkomt het vastbranden van de draadelektrode in het lasbad. 

Terugbranden draad te groot ingesteld. grote bolvorming van de draadelektrode leidt tot 

slechte ontstekingseigenschappen of de draadelektrode brandt vast in de laskop. 

Terugbranden draad te klein ingesteld: Draadelektrode brandt vast in het lasbad. 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Anzeige_Drahtrueckbrand.cdr


 

Opbouw en functie 
MIG/MAG - werkpunt 

 

099-008782-EW505 

24.10.2014 
23 

 

5.6 MIG/MAG - werkpunt 
Het werkpunt (lasvermogen) wordt volgens het principe van de MIG/MAG-eenknopsbediening ingesteld, 

d.w.z. de gebruiker hoeft voor de instelling van zijn werkpunt bijv. alleen de gewenste draadsnelheid in te 

stellen en het digitale systeem berekent de optimale waarden voor lasstroom en -spanning (werkpunt). 

Het werkpunt kan ook door accessoires, zoals een afstandsbediening, lastoorts, enz. worden ingesteld. 

5.6.1 Selecteren van de weergegeven eenheid 

 

Afbeelding 5-4 

Het werkpunt (lasvermogen) kan als lasstroom, materiaaldikte of draadsnelheid worden weergegeven 

c.q. ingesteld. 

Bedieningselem

ent 

Actie Resultaat 

 
n x  

Omschakelen van het display tussen: 

 Lasstroom 

 Materiaaldikte 

 Draadsnelheid 

Toepassingsvoorbeeld 

Lassen van aluminium. 

• Material = AlMg, 

• Gas = Ar 100 %, 

• Draaddiameter = 1,2 mm 
 

De geschikte draadsnelheid is niet bekend en dient te worden vastgesteld. 

• De bijbehorende JOB (zie sticker "JOB-lijst") selecteren, 

• display op materiaaldikte omschakelen, 

• materiaaldikte in overeenstemming met de omstandigheden (bijv. 5 mm) instellen. 

• Display naar draadsnelheid omschakelen. 
 

De resulterende draadsnelheid wordt weergegeven (bijv. 8,4 m/min). 

5.6.2 Instelling werkpunt via materiaaldikte 
In het volgende wordt als voorbeeld van de instelling van het werkpunt, de instelling via de parameter 

draadsnelheid beschreven. 

Bedieningselem

ent 

Actie Resultaat Lampje 

 

 

Lasvermogen vergroten of verkleinen via de 

parameter draadsnelheid. 

Weergavevoorbeeld: 10,5 m/min. 
 

  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M1_80/amp.eps
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5.6.2.1 Instelling correctie van de lichtbooglengte 

De lengte van de vlamboog kan als volgt gecorrigeerd worden: 

Bedieningselem

ent 

Actie Resultaat Lampje 

 

 

Instelling "Correctie van de booglengte" 

(Weergavevoorbeeld: -0,9 V, 

instelbereik -9,9 V tot +9,9 V) 
 

5.6.2.2 Accessoires voor het instellen van het werkpunt 

De werkpuntinstelling kan ook via verschillende accessoirecomponenten, zoals bijv. 

• Afstandsbedieningen, 

• Speciale toortsen, 

• PC-software, 

• Robot-/industriebus-interfaces (optionele automaatinterface vereist, niet bij alle apparaten van deze 

serie mogelijk!) 

worden uitgevoerd. 

Een overzicht van de accessoirecomponenten vindt u in hoofdstuk "Accessoires". Een gedetailleerde 

beschrijving van de afzonderlijke apparaten en functies vindt u in de handleiding van het desbetreffende 

apparaat. 

5.7 MIG/MAG-lasgegevens-display 
Links en rechts van de besturingsdisplays zitten de toetsen "Parameterselectie" (  ). Ze dienen voor de 

selectie van weer te geven lasparameters. 

Elke druk op een toets laat het display een parameter verder springen (LED's naast de toetsen geven de 

selectie weer). Als de laatste parameter is bereikt, begint het display weer van voren af aan. 
 

 

Afbeelding 5-5 

Weergegeven worden: 

• Instelwaarden (voor het lassen) 

• Werkelijke waarden (tijdens het lassen) 

• Hold-waarden (na het lassen) 
 

Parameter Instelwaarden Werkelijke 

waarden 

Hold-waarden 

Lasstroom    

Materiaaldikte    

Draadsnelheid    

Lasspanning    

Lasvermogen    
 

Bij wijzigingen van de instellingen (bijv. draadsnelheid) gaat de weergave direct naar de 

instelwaarde-instelling. 
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5.8 coldArc / coldArc puls 
Warmtereducerende, spatarme korte vlamboog voor kromtrekkingsarm lassen en solderen van dunne 

platen en lassen van grondlasnaden met uitstekende overbrugging van lasvoegen. 
 

 

Afbeelding 5-6 

Na het selecteren van het coldArc-lasproces - Zie hoofdstuk 5.5.1, Selecteren beschikt u over de 

eigenschappen: 

• Minder kromtrekking en minder aanloopverkleuring door minimale warmte-inbreng 

• Zichtbare spatreductie door nagenoeg capaciteitloze materiaalovergang 

• Eenvoudig lassen van grondlagen bij alle plaatdikten in alle posities 

• Perfecte naadoverbrugging, ook bij afwisselende breedte van de spleet 

• Niet-, laag- en hooggelegeerde staalsoorten en mengverbindingen, ook voor dunne platen 

• Solderen van CrNi-platen met CuAl8/AlBz8 

• Solderen en lassen van gecoate platen, bijv. met CuSi, AlSi en Zn 

• Handmatige en geautomatiseerde toepassingen 
 

coldArc-lassen tot: Ø draad (mm) 

0,8 0,9 1 1,2 1,6 

Materiaal Gas JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

CrNi Ar 91-99 % - - - - 51 7,0 52 6,0 - - 

AlMg Ar 100 % - - - - 55 8,0 56 8,0 - - 

ALSi Ar 100 % - - - - 59 8,0 60 6,0 - - 

AL99 Ar 100 % - - - - 63 8,0 64 6,0 - - 

Staal 

Ar 91-99 % - - - - - - - - - - 

Ar 80-90 % 191 7,0 192 6,0 193 6,0 194 5,0 195 5,0 

CO2 182 7,0 183 6,0 184 6,0 185 5,0 186 5,0 
 

coldArc-solderen tot: Ø draad (mm) 

0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,6 

Materiaal Gas JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

CuSi Ar 100 % - - 66 10,0 - - 67 8,0 68 6,0 69 6,0 

CuAl Ar 100 % - - 70 7,0 - - 71 6,0 72 6,0 73 7,0 

AlSi Ar 100 % - - 196 8,0 - - 197 8,0 198 8,0 199 8,0 

Zn Ar 100 % - - 200 6,0 - - 201 6,0 202 6,0 203 6,0 
 

Na het selecteren van het coldArc-lasproces (zie hoofdstuk "MIG/MAG-lasopdrachtenselectie") beschikt u 

over deze eigenschappen. 
 

Bij coldArc-lassen dient men op grond van het gebruikte aanvullende lasmateriaal vooral op de 

goede kwaliteit van de draadtoevoer te letten! 

• Lastoorts en toortslangpakket in overeenstemming met de lastaak uitrusten. (siehe Kapitel Anschluss 

Schweißbrenner en de handleiding van de lastoorts) 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Deze functie kan uitsluitend met de PC300.Net software worden geactiveerd en 

gebruikt! 

• (zie de handleiding van de software) 
  

  

file://srv-05/globe/Grafik/Schweißprozesse/ewm_wel_cold-arc_Bitmap.cdr
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5.9 forceArc / forceArc puls 
Warmtereducerende, richtingsstabiele, drukkrachtige vlamboog met diepe inbranding voor het bovenste 

vermogensbereik. 
 

 

Afbeelding 5-7 

• Kleinere naadopeningshoek door diepe inbranding en richtingsstabiele vlamboog 

• Uitstekende grondlasnaad- en flanklasnaaddekking 

• Veilig lassen, ook met zeer lange draadeinden (stickout) 

• Vermindering van inbrandkerven 

• Niet-, laag- en hooggelegeerde staalsoorten alsmede fijnkorrelige staalsoorten 

• Handmatige en geautomatiseerde toepassingen 
 

forceArc-lassen vanaf: Ø draad (mm) 

0,8 1 1,2 1,6 

Materiaal Gas JOB  JOB  JOB  JOB  

Staal 
Ar 91-99 % 190 17,0 254 12,0 255 9,5 256 7,0 

Ar 80-90 % 189 17,0 179 12,0 180 9,5 181 6,0 

CrNi Ar 91-99 % - - 251 12,0 252 12,0 253 6,0 
 

Na het selecteren van het forceArc-lasproces "- Zie hoofdstuk 5.5.1, Selecteren" staan deze 

eigenschappen tot uw beschikking. 
 

Net zoals bij pulsvlambooglassen dient men bij forceArc-lassen vooral op de goede kwaliteit van 

de lasstroomaansluiting te letten! 

• Houd lasstroomleidingen zo kort mogelijk en gebruik geschikte diameters voor de leidingen! 

• Lasstroomleidingen, lastoortsleidingen en leidingen van eventueel tussenslangpakket volledig afrollen. 

Lussen vermijden! 

• Gebruik de hoog vermogen aangepaste lastoorts, indien mogelijk watergekoeld. 

• Bij het lassen van staal, gebruik tevens lasdraad met toereikend koper. De draadspoelen moeten 

laagspoelen zijn. 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Onstabiele vlamboog! 

Niet volledig afgerolde lasstroomleidingen kunnen storingen (flakkeren) van de 

vlamboog veroorzaken. 

• Lasstroomleidingen, lastoortsleidingen en leidingen van eventueel tussenslangpakket 

volledig afrollen. Lussen vermijden! 
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5.10 rootArc/rootArc puls 
Goed modelleerbare korte-vlamboog voor moeiteloze naadoverbrugging en lassen in geforceerde 

posities. 
 

 

Afbeelding 5-8 

• Spatarm in vergelijking met standaard korte vlambogen 

• Goede grondnaadvormgeving en veilige flanklasnaaddekking 

• Niet- en laaggelegeerde staalsoorten  

• Handmatige en geautomatiseerde toepassingen 
 

rootArc-lassen tot: Ø draad (mm) 

0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,6 

Materiaal Gas JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

Staal 
CO2 - - - - - - 204 7,0 205 5,0 - - 

Ar 80-90 % - - - - - - 206 8,0 207 6,0 - - 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Onstabiele vlamboog! 

Niet volledig afgerolde lasstroomleidingen kunnen storingen (flakkeren) van de 

vlamboog veroorzaken. 

• Lasstroomleidingen, lastoortsleidingen en leidingen van eventueel tussenslangpakket 

volledig afrollen. Lussen vermijden! 
  

 

5.11 pipeSolution 
Drukkrachtige vlamboog voor snel en veilig lassen met en zonder lasvoeg in alle posities. 

 

 

Afbeelding 5-9 

• Lassen van grondnaden voor platen en buizen in alle standen 

• Niet- en laaggelegeerde staalsoorten alsmede fijnkorrelige staalsoorten 

• Handmatige en geautomatiseerde toepassingen 
 

pipeSolution-lassen tot: Ø draad (mm) 

0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,6 

Materiaal Gas JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

Staal 
CO2 x x x x x x 171 6,0 172 5,0 x x 

Ar 80-90 % x x x x x x 173 6,0 174 5,0 x x 
 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Schweißprozesse/ewm_wel_pipe-solution_Bitmap.cdr
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5.12 MIG/MAG-principeschema's / bedrijfsmodussen 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Lasparameters zoals bijv. gasvoorstromen, terugbranden, etc. zijn voor een groot 

aantal toepassingen optimaal vooraf ingesteld (kunnen echter zonodig worden 

aangepast). 
  

 

5.12.1 Verklaring tekens en werking 
Symbool Betekenis 

 

Lasstart 

 

Aan het lassen 

 

Er stroomt inert-gas 

I Lasvermogen 

 

De draadelektrode wordt getransporteerd 

 

Langzaam draad invoeren 

 

Terugbranden van de draad 

 

Gasvoorstromen 

 

Gasnastromen 

 
2-takt 

 
2-takt speciaal 

t Tijd 

PSTART Startprogramma 

PA Hoofdprogramma 

PEND Eindprogramma 
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2-takt-bedrijf 

 

Afbeelding 5-10 

1ste takt 

• Robot geeft startsignaal aan de stroombron door. 

• Er stroomt inert-gas uit (gasvoorstromen). 

• Draadtoevoermotor loopt mee op "langzame-invoersnelheid". 

• De vlamboog ontsteekt nadat de draadelektrode op het werkstuk terechtkomt, 

de lasstroom vloeit. 

• Omschakelen naar voorgeselecteerde draadsnelheid (hoofdprogramma PA). 

2de takt 

• Robot geeft stopsignaal aan de stroombron door. 

• De motor van de draadtoevoer (DV) stopt. 

• De vlamboog dooft na afloop van de ingestelde terugbrandtijd van de draad. 

• De gasnastroomtijd loopt af.  
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2-takt bedrijf met superpuls 
 

 

Afbeelding 5-11 

1ste takt 

• Robot geeft startsignaal aan de stroombron door. 

• Er stroomt inert-gas uit (gasvoorstromen). 

• Draadtoevoermotor loopt mee op "langzame-invoersnelheid". 

• De vlamboog ontsteekt nadat de draadelektrode op het werkstuk terechtkomt, 

de lasstroom vloeit. 

• Starten van de superpuls-functie te beginnen met hoofdprogramma PA: 

De lasparameters wisselen met de ingestelde tijden (t2 en t3) tussen het hoofdprogramma PA en het 

gereduceerde hoofdprogramma PB. 

2de takt 

• Robot geeft stopsignaal aan de stroombron door. 

• De superpuls-functie wordt beëindigd. 

• De motor van de draadtoevoer stopt. 

• De vlamboog dooft na afloop van de ingestelde terugbrandtijd van de draad. 
• De gasnastroomtijd loopt af. 
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2-takt speciaal 

 

Afbeelding 5-12 

1ste takt 

• Robot geeft startsignaal aan de stroombron door. 

• Er stroomt inert-gas uit (gasvoorstromen). 

• Draadtoevoermotor loopt mee op "langzame-invoersnelheid". 

• De vlamboog ontsteekt nadat de draadelektrode op het werkstuk terechtkomt, 

de lasstroom vloeit (startprogramm PSTART voor de tijd tstart) 

• Slope naar hoofdprogramma PA. 

2de takt 

• Robot geeft stopsignaal aan de stroombron door. 

• Slope naar eindprogramma PEND voor de tijd tend. 

• De motor van de draadtoevoer (DV) stopt. 

• De vlamboog dooft na afloop van de ingestelde terugbrandtijd van de draad. 

• De gasnastroomtijd loopt af. 
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2-takt speciaal met superpuls 
 

 

Afbeelding 5-13 

1ste takt 

• Robot geeft startsignaal aan de stroombron door. 

• Er stroomt inert-gas uit (gasvoorstromen). 

• Draadtoevoermotor loopt mee op "langzame-invoersnelheid". 

• De vlamboog ontsteekt nadat de draadelektrode op het werkstuk terechtkomt, 

de lasstroom vloeit (startprogramm PSTART voor de tijd tstart). 

• Slope naar hoofdprogramma PA 

• Starten van de superpuls-functie te beginnen met hoofdprogramma PA: 

De lasparameters wisselen met de ingestelde tijden (t2 en t3) tussen het hoofdprogramma PA en het 

gereduceerde hoofdprogramma PB. 

2de takt 

• Robot geeft stopsignaal aan de stroombron door. 

• De superpuls-functie wordt beëindigd. 

• Slope naar eindprogramma PEND voor de tijd tend. 

• De motor van de draadtoevoer (DV) stopt. 

• De vlamboog dooft na afloop van de ingestelde terugbrandtijd van de draad. 

• De gasnastroomtijd loopt af.  
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5.12.2 MIG/MAG-programmaverloop (Modus "programmastappen") 
Bepaalde materialen zoals bijv. aluminium hebben speciale functies nodig om veilig en met hoge kwaliteit 

te kunnen worden gelast. Daarbij wordt de bedrijfsmodus 4-takt-speciaal met de volgende programma's 

gebruikt: 

• Startprogramma PSTART (reduceren van koude plekken bij begin lasnaad) 

• Hoofdprogramma PA (continulassen) 

• Gereduceerd hoofdprogramma PB (gerichte warmtereductie) 

• Eindprogramma PEND)  (minimaliseren van eindkraters door gerichte warmtereductie) 

De programma's bevatten de parameters draadsnelheid (werkpunt), correctie van de booglengte, slope-

tijden, programmaduurtijden etc. 

  

Afbeelding 5-14 

Voor elke JOB kan voor het start-, beknopte hoofd- en eindprogramma apart worden ingesteld of er naar 

de pulsmethode moet worden overgeschakeld. 

Deze eigenschappen worden samen met de JOB in het lasapparaat opgeslagen. De pulsmethode is af 

fabriek in het eindprogramma van alle forceArc JOB’s geactiveerd. 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Deze functie kan uitsluitend met de PC300.Net software worden geactiveerd en 

gebruikt! 

• (zie de handleiding van de software) 
  

 

5.12.2.1 Selectie van de programmaverloopparameters 

Bedieningselem

ent 

Actie Resultaat Lampje 

 
n x   

Selecteren van parameters in het 

programmaverloop 

 

  

 

Instelling lasparameters 
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5.12.2.2 MIG/MAG-parameteroverzicht 
 

   INSTRUCTIE 
  

 PSTART, PB, en PEND zijn relatieve programma's af fabriek. Zij zijn procentueel afhankelijk 

van de draadtoevoerwaarde van het hoofdprogramma PA. Deze programma's kunnen als 

absolute programma's worden ingesteld (zie instelling speciale parameter P21). 
  

 

 

Afbeelding 5-15 

Basisparameters 

Nr. Betekenis / verklaring Instelbereik 

1 1 Gasvoorstroomtijd 0,0s tot 20,0s 

2 2 PSTART 

 Draadsnelheid, relatief 

Correctie van de lichtbooglengte 

 

1% tot 200% 

-9,9V tot +9,9V 

3 3 Duur 0,0s tot 20,0s 

4 4 Slopeduur van PSTART naar PA 0,0s tot 20,0s 

5 5 PA 

Draadsnelheid, absoluut 

 

0,1 m/min tot 40 m/min 

6 7 Duur (punttijd en superpuls) 0,01s tot 20,0s 

7 8 PB 

Draadsnelheid, relatief 

Correctie van de lichtbooglengte, relatief 

 

1% tot 200% 

-9,9V tot +9,9V 

8 9 Duur 0,01s tot 20,0s 

9 1

0 

Slopeduur van PA naar PEND 0,0s tot 20s 

10 1

1 

PEND 

Draadsnelheid, relatief 

Correctie van de lichtbooglengte 

 

1% tot 200% 

-9,9V tot +9,9V 

11 1

2 

Duur (superpuls) 0,0s tot 20s 

12 1

3 

Gasnastroomtijd 0,0s tot 20s 

13 1

4 

Superpulsen Aan / Uit 
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5.12.2.3 Voorbeeld, hechtlassen (2-takt) 

  

Afbeelding 5-16 

Basisparameters 

Lasparameter Betekenis / verklaring Instelbereik 

GASstr Gasvoorstroomtijd 0,0s tot 20,0s 

GASend: Gasnastroomtijd 0,0s tot 20s 

RUECK Lengte draadterugbranden 2 tot 500 

Hoofdprogramma „PA“ 

Lasparameter Betekenis / verklaring Instelbereik 

 Instelling van de draadsnelheid  

5.12.2.4 Voorbeeld, aluminium-hechtlassen (2-takt-speciaal) 

  

Afbeelding 5-17 

Basisparameters 

Lasparameter Betekenis / verklaring Instelbereik 

GASstr Gasvoorstroomtijd 0,0s tot 20,0s 

GASend: Gasnastroomtijd 0,0s tot 20s 

RUECK Lengte draadterugbranden 2 tot 500 

Start-programma "PSTART" 

Lasparameter Betekenis / verklaring Instelbereik 

DVstart Draadsnelheid 0% tot 200% 

Ustart correctie van de lichtbooglengte -9,9V tot +9,9V 

tstart Duur 0,0s tot 20s 

Hoofdprogramma "PA" 

Lasparameter Betekenis / verklaring Instelbereik 

 Instelling van de draadsnelheid  

Eindkrater-programma "PEND" 

Lasparameter Betekenis / verklaring Instelbereik 

DVend Draadsnelheid 0% tot 200% 

Uend correctie van de lichtbooglengte -9,9V tot +9,9V 

tend Duur 0,0s tot 20s 
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5.12.3 Modus hoofdprogramma A 
Voor verschillende soorten laswerk of posities bij een werkstuk zijn verschillende lasvermogens 

(werkpunten) resp. lasprogramma’s nodig. In ieder van de maximum 16 programma’s worden volgende 

paramaters opgeslagen: 

• Bedrijfsmodus 

• Soort lassen 

• Superpulsen (AAN/UIT) 

• Draadtoevoersnelheid (DV2) 

• Spanningscorrectie (U2) 

• Dynamiek (DYN2) 
 

De gebruiker kan met volgende componenten de lasparameters van de hoofdprogramma’s wijzigen. 
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RC-paneel 

Besturing lasstroombron nee ja 
P0 

nee ja ja ja ja 
P1...15 

R50 ROB 

Afstandsbedieningen ja ja 
P0 

ja 
P1...15 

PC 300.NET 

Software nee 
P0 ja nee 

P1...15 ja 
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Voorbeeld 1: werkstukken met verschillende plaatdikten lassen (2-takt) 

 

Afbeelding 5-18 

Voorbeeld 2: verschillende posities bij een werkstuk lassen (4-takt) 

 

Afbeelding 5-19 

Voorbeeld 3: aluminium-lassen van verschillende plaatdikten (2- of 4-takt speciaal) 

 

Afbeelding 5-20 

 

   INSTRUCTIE 
  

 Er kunnen maximaal 16 programma's (PA0 tot PA15) worden ingesteld. 

Voor elk programma kan een werkpunt (draadsnelheid, correctie van de vlambooglengte, 

dynamiek/smoorspoelwerking) worden ingesteld. 

Met uitzondering van programma P0: De werkpuntinstelling wordt hier handmatig uitgevoerd. 

De verandering van de lasparameters wordt onmiddellijk in het geheugen opgeslagen! 
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5.12.3.1 Selectie van de parameters (programma A) 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Het wijzigen van lasparameters is alleen mogelijk bij ingebouwde sleutelschakelaar en 

als die op positie "1" staat. 
  

 

Bedieningselem

ent 

Actie Resultaat Lampje 

 
n x  

Weergave lasgegevens omschakelen naar 

programmaweergave. 

(LED  Prog brandt) 
 

 

 

Selecteer programmanummer. 

Weergavevoorbeeld: Programma "1".  

 
n x  

Programmaverloopparameter 

"Hoofdprogramma (PA)" selecteren. 

(LED  brandt) 

 

 

 

Draadsnelheid instellen. 

(Absolute waarde)  

 

 

Vlambooglengtecorrectie instellen. 

Weergavevoorbeeld: Correctie "-0,8 V" 

(Instelbereik: -9,9 V tot +9,9 V) 

 

 
1 x  

Selecteren programmaverloopparameter 

"Dynamiek". 
 

 

 
Dynamiek instellen. (Instelbereik 40 tot -40) 

40: Vlamboog hard en smal. 

-40: Vlamboog zacht en breed. 
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5.13 Lasopdracht (JOB) organiseren 
De afstandsbediening is met een geheugen (Flash-ROM) uitgerust. In dit geheugen kan de gebruiker een 

gewenste lasopdracht (JOB) uit het geheugen van het lasapparaat laden. Deze opdracht JOB kan 

vervolgens over een bestaande JOB in de vrije geheugenruimte van het lasapparaat 

(JOB 129 - JOB 169) worden geschreven of het eigen bestand vervangen. Het is ook mogelijk om deze 

JOB naar andere, voor deze afstandsbediening geschikte, lassystemen te kopiëren. Wordt er gedurende 

10 sec. geen invoer door de gebruiker uitgevoerd dan schakelt het apparaat terug naar het hoofdmenu. 

5.14 Lasopdracht (JOB) van het lasapparaat naar de afstandsbediening 
laden 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Afbeelding 5-21 

Pos. Symbool Beschrijving 0 

1 

 

Drukknop, Lasopdrachten (JOB) organiseren min. 3 sec. indrukken 

De afstandsbediening schakelt naar de modus "Lasopdrachten (JOB) organiseren". 

2 

 

Functie selecteren: 

 lasopdracht (JOB) laden. 

3 

 

Selectie JOB 

Een gewenste JOB voor het laadproces selecteren. 

4 

 

Drukknop, Lasopdrachten (JOB) organiseren min. 3 sec. indrukken 

De JOB wordt in het geheugen van de afstandsbediening geladen. 

5  JOB wordt geladen. 

Na het laden schakelt het scherm terug naar het hoofdmenu. 
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5.14.1 Lasopdracht (JOB) van de afstandsbediening naar het lasapparaat kopiëren 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Om een JOB te kunnen kopiëren, moet eerst de afstandsbediening worden geladen, zie 

hoofdstuk "Lasopdracht (JOB) van het lasapparaat naar de afstandsbediening laden". 

De geladen JOB kan vervolgens het eigen bestand vervangen of naar de vrije 

geheugenruimte van de stroombron (JOB 129 - JOB 169) worden gekopieerd. 
  

 

3 s

3 s

3

4

5

6

7

2

1

 

Afbeelding 5-22 
  



 

Opbouw en functie 
Lasopdracht (JOB) van het lasapparaat naar de afstandsbediening laden 

 

099-008782-EW505 

24.10.2014 
41 

 

Pos. Symbool Beschrijving 0 

1 

 

Drukknop, Lasopdrachten (JOB) organiseren min. 3 sec. indrukken 

De afstandsbediening schakelt naar de modus "Lasopdrachten (JOB) organiseren". 

2 

 

Functie selecteren: 

 lasopdracht (JOB) kopiëren 

3  Weergave van opgeslagen JOB's in de afstandsbediening 

Voorbeeld: JOB 129 

4 

 

Drukknop Lasopdrachten (JOB) organiseren indrukken 

De afstandsbediening schakelt over naar de doelselectie van de te overschrijven JOB's 

in het lasapparaat. 

5 

 

Selectie van de te overschrijven JOB's in het lasapparaat 

De geladen JOB in het afstandsbedieningsgeheugen kan over een bestaande JOB in 

de vrije geheugenruimte van het lasapparaat worden geschreven (JOB 129 - JOB 169) 

of het eigen bestand vervangen. 

6 

 

Drukknop, Lasopdrachten (JOB) organiseren min. 3 sec. indrukken 

Het kopieerproces wordt gestart. 

7  JOB wordt gekopieerd. 

Na het kopiëren schakelt het scherm terug naar het hoofdmenu. 
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5.15 Jobs (lasopdrachten) resetten naar fabrieksinstellingen 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Alle opgeslagen klantspecifieke lasparameters worden door de werkinstellingen 

vervangen. 
  

 

5.15.1 Individuele job resetten 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Afbeelding 5-23 

Pos. Symbool Beschrijving 0 

1 

 

Drukknop, Lasopdrachten (JOB) organiseren min. 3 sec. indrukken 

De afstandsbediening schakelt naar de modus "Lasopdrachten (JOB) organiseren". 

2 

 

Functie selecteren: 

 Lasopdracht (JOB) resetten. 

3 

 

Selectie JOB 

Een gewenste JOB voor het laadproces selecteren. 

4 

 

Drukknop, lasopdrachten (JOB) organiseren min. 3 sec. indrukken 

JOB wordt gereset naar fabrieksinstellingen. 

5  JOB wordt gereset. 

Na het laden wordt teruggeschakeld naar het hoofdmenu. 
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5.15.2 Alle jobs resetten 
 

   INSTRUCTIE 
  

 De JOB's 1-128 + 170-256 worden teruggezet. 

De klantspecifieke JOB's 129-169 worden behouden. 
  

 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Afbeelding 5-24 

Pos. Symbool Beschrijving 0 

1 

 

Drukknop, Lasopdrachten (JOB) organiseren min. 3 sec. indrukken 

De afstandsbediening schakelt naar de modus "Lasopdrachten (JOB) organiseren". 

2 

 

Functie selecteren: 

 Lasopdracht (JOB) resetten. 

3 

 

Selectie parameter 

Parameter rES ALL voor het proces selecteren. 

4 

 

Drukknop, lasopdrachten (JOB) organiseren min. 3 sec. indrukken 

JOB wordt gereset naar fabrieksinstellingen. 

5  Alle JOB's worden gereset. 

Na het laden wordt teruggeschakeld naar het hoofdmenu. 
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5.16 Speciale parameters (uitgebreide instellingen) 
De speciale parameters (P1 tot Pn) worden gebruikt voor de klantenspecifieke configuratie van 

apparaatfuncties. De gebruiker beschikt daarmee over een grote mate van flexibiliteit ter optimalisering 

van eigen behoeften. 

Deze instellingen worden niet direct op de apparaatbesturing uitgevoerd omdat het regelmatig instellen 

van deze parameters over het algemeen niet wordt vereist. Het aantal selecteerbare speciale parameters 

kan afhankelijk van de gebruikte apparaatbesturing voor het lassysteem verschillen (zie de 

desbetreffende standaard gebruikshandleiding). 

Indien gewenst kan men de speciale parameters terugzetten naar de fabrieksinstellingen. 

5.16.1 Selectie, wijziging en opslag van parameters 
 

   INSTRUCTIE 
  

 ENTER (Menutoegang) 

• Apparaat met de hoofdschakelaar uitschakelen 

• Drukknop "Parameterselectie links" op de afstandsbediening ingedrukt houden en 

gelijktijdig het apparaat opnieuw inschakelen. 

NAVIGATION (Navigeren in het menu) 

• Parameters worden door het draaien van de draaiknop "Lasparameterinstelling" 

geselecteerd. 

• Het instellen resp. wijzigen van de parameters wordt door het draaien van de draaiknop 

"Vlambooglengtecorrectie/lasprogrammaselectie" uitgevoerd. 

EXIT (Menu verlaten) 

• Drukknop "Parameterselectie rechts" op de afstandsbediening indrukken (apparaat uit- en 

opnieuw inschakelen). 
  

 

ENTER

+

EXIT

NAVIGATION

l

0

 

Afbeelding 5-25 
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Display Instelling / selecteren 

 

Programma "0" blokkeren 

0 = P0 vrijgegeven (Af fabriek) 

1 = P0 geblokkeerd 

 

Programmabegrenzing 

Programma 2 tot max. 15 

Af fabriek: 15 

 

HOLD-functie 

0 = Hold-waarden worden niet getoond 

1 = Hold-waarden worden getoond. (Af fabriek) 

 

Weergave gemiddelde waarden bij het superpulsen 

0 = functie uitgeschakeld 

1 = functie ingeschakeld (af fabriek) 

5.16.1.1 De speciale parameters in detail 

Programma "0", vrijgave van programmablokkering (P2) 

Het programma P0 (handmatig instellen) wordt geblokkeerd. Onafhankelijk van de sleutelpositie is 

uitsluitend nog de werking bedrijf met P1 tot P15 mogelijk. 
 

Programmabegrenzing (P4) 

Met de speciale parameter P4 kan de selectie van programma's worden begrensd.  

• De instelling wordt voor alle JOB's overgenomen. 

• De selectie van het programma is afhankelijk van de schakelstand van de omschakelaar 

"Lastoortsfunctie" (zie "Apparaatbeschrijving"). Programma’s kunnen uitsluitend bij de schakelstand 

"Programma" worden omgeschakeld. 

• De programma's kunnen met een aangesloten speciale lastoorts of een afstandsbediening worden 

omgeschakeld. 

• Een omschakeling van de programma's met de draaiknop 

"Vlambooglengtecorrectie/lasprogrammaselectie " (zie "Apparaatbeschrijving") is alleen mogelijk 

wanneer er geen speciale lastoorts is aangesloten. 
 

Hold-functie (P15) 

Hold-functie actief (P15 = 1) 

• Gemiddelde waarden van de laatst gelaste hoofdprogrammameters worden getoond. 

Hold-functie niet actief (P15 = 0) 

• Instelwaarden van de hoofdprogrammaparameters worden getoond. 
 

Weergave gemiddelde waarden bij het superpulsen (P19) 

Functie actief (P19 = 1) 

• Bij superpulsen worden de gemiddelde waarden van het vermogen van programma A (PA) en 

programma B (PB) op het display weergegeven (af fabriek). 

Functie niet actief (P19 = 0) 

• Bij superpulsen wordt uitsluitend het vermogen van programma A in het display weergegeven. 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Anzeige_Sonderparameter_P15.cdr
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5.16.1.2 Resetten naar fabrieksinstelling 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Alle speciale parameters worden door de fabrieksinstellingen vervangen! 

De lasopdracht (JOB) in het geheugen van de afstandsbediening wordt verwijderd. 
  

 

Bedieningselem

ent 

Handeling Resultaat Weergave 

links rechts 

  

Lasapparaat uitschakelen - 

 

 

Drukknop "Parameterselectie rechts" op de 

afstandsbediening indrukken en ingedrukt 

houden 

- 

  

Lasapparaat inschakelen 

 

 

 

Drukknop loslaten 

ong. 3 sec. wachten  

     

Lasapparaat uit- en opnieuw inschakelen, zodat 

de wijzigingen actief worden. 
- 
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Speciale parameters (uitgebreide instellingen) 
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5.16.2 Veiligheidsklep, apparaatbesturing 

 

Afbeelding 5-26 

Pos. Symbool Beschrijving 0 

1  Veiligheidsklep 

2  Afdekklepje 

3  Bevestigingsarm, veiligheidsklep 
 

• Rechter bevestigingsarm van de veiligheidsklep naar rechts drukken en veiligheidsklep verwijderen. 
  



Onderhoud, verzorging en afvalverwerking 
Algemeen  
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6 Onderhoud, verzorging en afvalverwerking 
6.1 Algemeen 

Dit apparaat is onder de vermelde omgevingsvoorwaarden en de normale werkomstandigheden 

grotendeels onderhoudsvrij en hoeft slechts minimaal te worden onderhouden. 

Er dienen enkele punten te worden aangehouden om een goede werking van het lasapparaat te 

waarborgen. Daartoe behoort afhankelijk van de vervuilingsgraad van de omgeving en de gebruiksduur 

van het lasapparaat het regelmatig schoonmaken en controleren zoals hieronder beschreven. 

6.2 Onderhoudswerkzaamheden 
 

   GEVAAR 
  

 

Voer geen verkeerde reparaties en modificaties uit! 

Om verwondingen en materiële schade te vermijden, mag het apparaat enkel door 

vakkundige, bevoegde personen gerepareerd resp. gemodificeerd worden! 

Bij onbevoegde ingrepen vervalt de garantie! 

• In geval van reparatie, bevoegde personen (opgeleid servicepersoneel) hiermee belasten! 
  

 

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold en bevoegd technisch 

personeel worden uitgevoerd, anders vervalt de garantie. Neem voor alle service-kwesties in principe 

contact op met uw dealer, de leverancier van het apparaat. Retourleveringen van garantiegevallen 

kunnen alleen via de dealer gebeuren. Gebruik bij het vervangen van onderdelen alleen originele 

reserveonderdelen. Bij de bestelling van reserveonderdelen moeten het type apparaat, het serienummer 

en artikelnummer van het apparaat, de typebenaming en het artikelnummer van het onderdeel worden 

aangegeven. 

6.3 Onderhoudswerkzaamheden, intervallen 
6.3.1 Maandelijkse onderhoudswerkzaamheden 

• Besturingskabel en bijbehorende trekontlasting op beschadigingen controleren. 

• Een controle van de werking van bedienings-, meld-, beschermings- en/of instelinrichtingen uitvoeren. 

• Overig, de algemene toestand 

6.4 Afvalverwerking van het apparaat 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Adequate afvalverwijdering! 

Het apparaat bevat waardevolle grondstoffen voor recycling en elektronische 

onderdelen die milieuvriendelijk moeten worden verwerkt. 

• Niet bij het huisvuil zetten! 

• De overheidsvoorschriften voor afvalwerking opvolgen! 

 

 
  

 
  



 

Onderhoud, verzorging en afvalverwerking 
Inachtneming van de RoHS-vereisten 

 

099-008782-EW505 

24.10.2014 
49 

 

6.4.1 Fabrikantverklaring aan de eindgebruiker 
• Gebruikte elektrische en elektronische apparaten mogen in overeenstemming met de Europese 

voorschriften (richtlijn 2002/96/EG van het Europese Parlement en de Europese Raad van 27-01-

2003) niet als ongesorteerd afval worden verwerkt. Zij dienen voor gescheiden afvalverwerking te 

worden ingeleverd. Het symbool van de afvalbak met wieltjes verwijst naar de noodzaak van 

gescheiden afvalverwerking. 

Dit apparaat is voor verwerking als afval resp. voor recycling bij de daarvoor bestemde inleverpunten 

voor gescheiden afvalwerking in te leveren. 

• In Duitsland dient men in overeenstemming met de wetgeving (Wet op het in verkeer brengen, 

terugnemen en milieuvriendelijke afvalverwerking van elektrische en elektronische apparaten 

(ElektroG) van 16-03-2005) oude apparaten voor gesorteerde afvalverwerking in te leveren. De 

publiekrechtelijke afvalverwerkers (gemeenten) hebben hiervoor verzamelpunten opgericht waar oude 

apparaten van particuliere huishoudens gratis kunnen worden ingeleverd. 

• Informatie over de terugneming of inzameling van oude apparaten vindt u bij het verantwoordelijke 

plaatselijke stads- of gemeentebestuur. 

• EWM neemt deel aan een goedgekeurd verwijderings- en recyclingsysteem en is geregistreerd in het 

register voor oude elektrische apparaten met het nummer WEEE DE 57686922. 

• Daarnaast kunnen oude apparaten in heel Europa bij EWM-verkooppartners worden ingeleverd. 

6.5 Inachtneming van de RoHS-vereisten 
Wij, EWM AG Mündersbach, verklaren hierbij dat alle door ons geleverde producten, die onderhevig zijn 

aan de RoHS-richtlijn, aan de vereisten van de RoHS (richtlijn 2002/95/EG) voldoen. 
  



Technische gegevens 
R50 ROB 7POL  
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7 Technische gegevens 
 

   INSTRUCTIE 
  

 Service-informatie en garantie zijn alleen geldig in combinatie met originele 

vervangings- en slijtage-onderdelen! 
  

 

7.1 R50 ROB 7POL 
Interface 7-polig 

Afmetingen l x b x h 115 x 235 x 300 mm 

Gewicht 3,2 kg 
  



 

Accessoires 
Aansluit- en verlengkabel 
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8 Accessoires 
8.1 Aansluit- en verlengkabel 

Type Benaming Artikelnummer 

FRV 7POL 10 m Aansluit-verlengkabel 092-000201-00000 

FRV 7POL 20 m Aansluit-verlengkabel 092-000201-00001 

FRV 7POL 1 m Aansluit-verlengkabel 092-000201-00002 

FRV 7POL 5 m Aansluit-verlengkabel 092-000201-00003 
  



Bijlage A 
Overzicht van EWM-vestigingen  
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9 Bijlage A 
9.1 Overzicht van EWM-vestigingen 
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