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Allmänna hänvisningar 
 

   SE UPP! 
  

 

Läs bruksanvisningen! 

Bruksanvisningen informerar om säker användning av produkterna. 

• Läs bruksanvisningarna för samtliga systemkomponenter! 

• Följ arbetarskyddsföreskrifterna! 

• Iaktta nationella bestämmelser! 

• Begär eventuellt en underskriven bekräftelse. 
  

 

   ANVISNING 
  

 Vänd er vid frågor angående installation, idrifttagning, användning, speciella omständigheter på 

användningsplatsen samt ändamålsenlig användning till er återförsäljare eller vår 

kundservice under +49 2680 181-0. 

En lista över auktoriserade försäljningspartner finns under www.ewm-group.com. 
  

 

Ansvaret i sammanhang med användning av denna anläggning begränsas uttryckligen till anläggningens funktion. 

Allt annat ansvar, av vilket slag det vara må, uteslutes uttryckligen. Denna befrielse från ansvar accepteras av 

användaren vid idrifttagning av anläggningen. 

 

Såväl iakttagandet av denna anvisning som även villkoren och metoderna vid installation, drift, användning och 

skötsel av aggregatet kan inte övervakas av tillverkaren. 

Ett felaktigt utförande av installationen kan leda till materiella skador och även innebära att personer utsättes för 

risker. Därför övertar vi inget slags ansvar för förluster, skador och kostnader, som resulterar av felaktig installation, 

icke fackmässig drift samt felaktig användning och skötsel eller på något sätt står i samband härmed. 
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2 Säkerhetsbestämmelser 
2.1 Upplysningar betr. bruksanvisningens användning 
 

   FARA 
  

 Arbets- eller driftsförfaranden som måste följas exakt för att utesluta en omedelbart 

hotande, allvarlig personskada eller död. 

• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "FARA" med en generell varningssymbol i sin 

rubrik.  

• Faran förtydligas dessutom genom ett piktogram i marginalen. 
  

 

 
  VARNING 

  

 Arbets- eller driftsförfaranden som måste följas exakt för att utesluta en möjlig, allvarlig 

personskada eller död. 

• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "VARNING" med en generell varningssymbol i 

sin rubrik.  

• Faran förtydligas dessutom genom ett piktogram i marginalen. 
  

 

   OBSERVERA 
  

 Arbets- eller driftsförfaranden som måste följas exakt för att utesluta en möjlig, lätt 

personskada. 

• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "SE UPP" med en generell varningssymbol i 

sin rubrik.  

• Faran förtydligas genom ett piktogram i marginalen. 
  

 

   OBSERVERA 
  

 Arbets- och driftförfaranden som måste följas exakt för att undvika att produkten 

skadas eller förstörs. 

• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "SE UPP" utan en generell varningssymbol i 

sin rubrik.  

• Faran förtydligas genom ett piktogram i marginalen. 
  

 

   ANVISNING 
  

 Tekniska detaljer som användaren måste beakta. 

• Anvisningen innehåller signalordet "ANVISNING" utan en generell varningssymbol i sin 

rubrik. 
  

 

Indikeringar beträffande tillvägagångssätt samt uppräkningar som visar dig steg för steg vad du ska göra i 

speciella situationer känner du igen med hjälp av blickfångspunkten, t.ex.: 

• ansluta och låsa kontakten för svetsströmledningen i motsvarande motkontakt. 
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2.2 Symbolförklaring 
 

Symbol Beskrivning 

 
Rätt 

 
Fel 

 

Aktivera 

 

Aktivera inte 

 

Vrid 

 

Koppla 

 

Koppla från aggregatet 

 

Koppla på aggregatet 

ENTERENTER

 

ENTER (Åtkomst av meny) 

NAVIGATION

 

NAVIGATION (Navigering i menyn) 

EXIT

 

EXIT (Lämna menyn) 

4 s

 

Tidsvisning (Exempel: vänta 4 s / aktivera) 

 Avbrott i menyvisningen (ytterligare inställningsmöjligheter möjliga) 

 

Verktyg ej nödvändigt / använd ej verktyg 

 

Verktyg nödvändigt / använd verktyg 
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2.3 Allmänt 
 

   FARA 
  

 

Elektrisk stöt! 

Svetsaggregat använder höga spänningar som vid beröring kan leda till livsfarliga 

elektriska stötar och förbränningar. Också vid beröring med låg spänning kan man bli 

förskräckt och som följd därav råka ut för en olycka. 

• Vidrör aldrig spänningsförande delar i eller på aggregatet! 

• Anslutnings- och förbindelseledningar måste vara utan skador! 

• Det räcker inte med att bara stänga av! Vänta 4 minuter tills kondensatorerna är urladdade! 

• Lägg ifrån dig svetsbrännaren och stavelektrodhållaren på ett isolerat underlag! 

• Aggregatet får endast öppnas vid utdragen nätkontakt av sakkunnig fackpersonal! 

• Använd uteslutande torra skyddskläder! 

• Vänta 4 minuter tills kondensatorerna är urladdade! 
  

 

Elektromagnetiska fält! 

Genom strömkällan kan elektriska eller elektromagnetiska fält alstras som kan störa 

funktionen hos elektroniska anläggningar som datorer, CNC-apparater, 

telekommunikationsledningar, nät-, signalledningar och pacemakers. 

• Följ underhållsanvisningarna - Se kapitel 6, Underhåll, skötsel och avfallshantering! 

• Rulla av svetsledningarna helt! 

• Skärma av strålningskänsliga apparater och anordningar motsvarande! 

• Funktionen hos pacemakers kan påverkas (konsultera läkare vid behov). 
  

 

Dokumentets giltighet! 

Detta dokument beskriver en tillbehörskomponent och gäller endast i kombination med 

strömkällans (svetsaggregatets) bruksanvisning! 

• Läs strömkällans (svetsaggregatets) bruksanvisning, särskilt säkerhetsanvisningarna! 
  

 

 
  VARNING 

  

 

Olycksrisk vid ignorering av säkerhetsanvisningarna! 

Ignorering av säkerhetsanvisningarna kan vara livsfarligt! 

• Läs säkerhetsanvisningarna i denna anvisning noggrant! 

• Följ landsspecifika arbetarskyddsföreskrifter! 

• Uppmana personer inom arbetsområdet att följa föreskrifterna! 
  

 

Brandrisk! 

De höga temperaturer som uppstår vid svetsningen, sprutande gnistor, glödande delar 

och het slagg kan leda till flambildning. 

Även vagabonderande svetsström kan leda till flambildning! 

• Observera brandhärdar inom arbetsområdet! 

• Medför inga lättantändliga föremål som t.ex. tändstickor eller cigarettändare. 

• Tillhandahåll lämpliga eldsläckare på arbetsplatsen! 

• Avlägsna brännbara ämnen noggrant från arbetsstycket före svetsningen. 

• Bearbeta svetsade arbetsstycken först när de svalnat. 

Låt de ej komma i kontakt med brännbara material! 

• Anslut svetsledningarna korrekt!  
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  VARNING 

  

 

Risk för personskador genom strålning och hetta! 

Ljusbågsstrålning leder till skador på hud och ögon. 

Kontakt med heta arbetsstycken och gnistor förorsakar förbränningar. 

• Använd svetsskärm resp. svetshjälm med tillräckligt skyddssteg (användningsberoende)! 

• Använd torra skyddskläder (t.ex. svetsskärm, handskar, etc.) enligt respektive lands 

tillämpliga föreskrifter! 

• Skydda utomstående personer genom skyddsförhängen och skyddsväggar mot strålning 

och bländningsrisk! 
  

 

Faror genom ej avsedd användning! 

Vid ej avsedd användning kan faror för personer, djur och materiella värden utgå ifrån 

aggregatet. För alla härav resulterande skador övertas inget ansvar! 

• Använd aggregatet uteslutande för avsett ändamål och genom utbildad, sakkunnig 

personal! 

• Aggregatet får ej förändras eller byggas om på ej fackmässigt sätt! 
  

 

   OBSERVERA 
  

 

Bullerbelastning! 

Buller som överskrider 70dBA kan orsaka bestående hörselskador! 

• Använd lämpligt hörselskydd! 

• Personer som befinner sig inom arbetsområdet måste använda lämpligt hörselskydd! 
  

 

   OBSERVERA 
  

 

Företagarens förpliktelser! 

För drift av apparaten måste respektive nationella direktiv och lagar iakttas! 

• Nationell tillämning av ramdirektivet (89/391/EWG), samt tillhörande separata direktiv. 

• Särskilt direktivet (89/655/EWG), angående minimala föreskrifter för säkerhet och 

hälsoskydd vid användning av arbetsutrustning genom arbetstagare vid arbetet. 

• Föreskrifterna för arbetssäkerhet och förebyggande av olyckor i respektive land. 

• Uppställning och drift av aggregatet motsvarande IEC 60974-9. 

• Kontrollera användarens säkerhetsmedvetna arbete regelbundet! 

• Regelbunden kontroll av aggregatet enligt IEC 60974-4. 
  

 

Skador genom främmande komponenter! 

Tillverkarens garanti upphör att gälla vid aggregatskador pga. främmande 

komponenter! 

• Använd endast systemkomponenter och tillval (strömkällor, svetsbrännare, elektrodhållare, 

fjärrstyrningar, reserv- och förslitningsdelar etc.) som ingår i vårt leveransprogram! 

• Tillbehörskomponenter får endast stickas in i motsvarande anslutningsuttag och låsas när 

svetsaggregatet är avstängt. 
  

 

Utbildad personal! 

Idrifttagning uteslutande genom personer, som förfogar över tillräckliga kunskaper 

gällande hantering av ljusbågssvetsaggregat! 
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2.4 Transport 
 

   OBSERVERA 
  

 

Skador genom ej bortkopplade försörjningsledningar! 

Vid transport kan ej bortkopplade försörjningsledningar (nätledningar, styrledningar, 

etc.) förorsaka risker, som t.ex. att anslutna apparater välter och skadar personer! 

• Koppla bort försörjningsledningarna! 
  

 

2.5 Leveransomfång 
Produkterna kontrolleras och förpackas omsorgsfullt innan leveransen lämnar fabriken, trots detta kan 

skador under transporten inte uteslutas. 

Mottagningskontroll 

• Kontrollera att leveransen är komplett enligt följesedeln! 

Vid skador på förpackningen 

• Kontrollera om leveransen är skadad (okulär kontroll)! 

Vid klagomål 

Om leveransen har skadats under transporten: 

• Kontakta genast den sista speditören! 

• Förvara förpackningen (för en eventuell kontroll genom speditören eller för returnering). 

Förpackning för returnering 

Använd om möjligt originalförpackningen och originalförpackningsmaterialet. Var god kontakta 

leverantören vid frågor angående förpackningen och transportsäkringen. 

2.5.1 Omgivningskrav 
 

   OBSERVERA 
  

 

Skador på aggregatet genom nedsmutsning! 

Ovanligt stora mängder damm, syror, korrosiva gaser eller substanser kan skada 

aggregatet. 

• Undvik stora mängder rök, ånga, oljedimma och slipdamm! 

• Undvik salthaltig omgivningsluft (havsluft)! 
  

 

2.5.1.1 Under drift 

Temperaturområde för omgivningsluften: 

• -25 °C till +40 °C 

Relativ luftfuktighet: 

• upp till 50 % vid 40 °C 

• upp till 90 % vid 20 °C 

2.5.1.2 Transport och förvaring 

Förvaring inom slutna rum, omgivningsluftens temperaturområde: 

• -30 °C till +70 °C 

Relativ luftfuktighet 

• upp till 90 % vid 20 °C 
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3 Ändamålsenlig användning 
 

 
  VARNING 

  

 

Faror genom ej avsedd användning! 

Vid ej avsedd användning kan faror för personer, djur och materiella värden utgå ifrån 

aggregatet. För alla härav resulterande skador övertas inget ansvar! 

• Använd aggregatet uteslutande för avsett ändamål och genom utbildad, sakkunnig 

personal! 

• Aggregatet får ej förändras eller byggas om på ej fackmässigt sätt! 
  

 

3.1 Användning och drift uteslutande med följande aggregat 
• 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 Hänvisningar till standarder 
3.2.1 Garanti 
 

   ANVISNING 
  

 Ytterligare information framgår av bifogade kompletteringsblad "Aggregat- och 

företagsdata, underhåll och kontroll, garanti"! 
  

 

3.2.2 Konformitetsdeklaration 

 

 

Den betecknade apparaten motsvarar avseende sin konstruktion och sitt utförande EG-

direktiven och – normerna: 

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

• EG-EMC-direktivet (2004/108/EG), 

 I händelse av obefogade ändringar, icke fackmässiga reparationer, upplupen tidsfrist gällande återkontroll 

och / eller otillåtna omkonstruktioner, som inte uttryckligen tillåtits av tillverkaren, görs denna förklaring 

ogiltig. 

Förklaringen om överensstämmelse bifogas apparaten i original. 

3.2.3 Servicedokument (reservdelar) 
 

   FARA 
  

 

Inga felaktiga reparationer och modifikationer! 

För att undvika personskador och skador på aggregatet får aggregatet endast repareras 

resp. modifieras av sakkunniga, kvalificerade personer! 

Garantin upphör att gälla vid obehöriga ingrepp! 

• Anlita kvalificerade personer (utbildad servicepersonal) vid reparationer! 
  

 

Reservdelar kan beställas hos vederbörande återförsäljare. 
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4 Apparatbeskrivning - snabböversikt 
4.1 Framsidesöversikt 

 

Bild. 4.1 

Pos. Symbol Beskrivning 0 

1  Täckkåpa 

2  Aggregatstyrning 

- Se kapitel 4.3, Aggregatstyrning - Manöverdon 

3  Skyddslucka 

4  Anslutningskontakt, 7-polig (digital) 

Förbindelse till den digitala fjärrstyrningsanslutningen strömkälla, resp. trådmatarenhet. 
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4.2 Baksidesöversikt 

 

Bild. 4.2 

Pos. Symbol Beskrivning 0 

1  Hållare för upphängning av fjärrstyrningen 

2  Transporthandtag 

3  Aggregatfötter 

4  Fastsättningsmagnet 

För fastsättning av fjärrstyrningen på magnetiserbara ytor 
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4.3 Aggregatstyrning - Manöverdon 

 

Bild. 4.3 
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Pos. Symbol Beskrivning 0 

1  Täckkåpa - Se kapitel 4.3.1, Aggregatstyrning - Täckta manöverdon 

2 

 

Indikering, vänster 

Svetsström, materialtjocklek, trådmatningshastighet, hållvärden 

3 

 

Tryckknapp, Parameteraktivering vänster/Energisparläge 

AMP Svetsström 

 Materialtjocklek 

 Trådmatningshastighet 

Hold Efter svetsningen visas de senast svetsade värdena ur huvudprogrammet. 

Signallampan lyser. 

STBY Efter 2 s tryckning växlar aggregatet till energisparläget. 

För reaktivering räcker det att trycka på ett godtyckligt manöverdon. 

4 

 

Indikering, JOB 

Indikering av aktuellt vald svetsuppgift (JOB-nummer) 

5 

 

Ratt, inställning av svetsparameter 

För inställning av svetseffekten, för aktivering av JOB (svetsuppgift) och för inställning 

av ytterligare svetsparametrar. 

6 

 

Knapp,Val driftsätt 

 2-takt 

 Signallampan lyser grönt: 2-takt special 

 Signallampan lyser rött: MIG-punktsvetsning 

7 

 

Indikering, höger 

Svetsspänning, programnummer, motorström (trådmatningsdrift) 

8 

 

Tangent, Parameterval (höger) 

VOLT Svetsspänning 

Prog Programnummer 

kW Svetseffektindikator 

 Gasflödesmängd (alternativ) 

9 

 

Ratt, korrigering av ljusbågslängden/aktivering svetsprogram 

• Korrigering av ljusbågslängden från -9,9 V till +9,9 V. 

• Aktivering av svetsprogrammen 0 till 15 (ej möjligt när tillbehörskomponenter som 

t.ex. programsvetsbrännare är anslutna). 

10 

 

Tryckknapp, drosseleffekt (ljusbågsdynamik) 

 Ljusbågen hårdare och smalare 

 Ljusbågen mjukare och bredare 

11 

 

Tryckknapp, svetsmetod 

 MIG/MAG-standardljusbåge-svetsning 

 MIG/MAG-impulsljusbåge-svetsning (inte Taurus S) 
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4.3.1 Aggregatstyrning - Täckta manöverdon 

 

Bild. 4.4 

Pos. Symbol Beskrivning 0 

1 

 

Knapp Val av svetsparametrar 

Välj svetsparametrar, beroende på aktiv svetsmetod och driftsläge med denna knapp. 

2 

 

Signallampa, gasförströmningstid 

Inställningsområde 0,0 s till 20,0 s 

3  Signallampa, startprogram (PSTART) 

• Trådmatningshastighet: 1 % till 200 % av huvudprogrammet PA 

• Korrigering av ljusbågslängden: -9,9 V till +9,9 V 

4 sec Signallampa, starttid 

Inställningsområde absolut 0,0 s till 20,0 s (0,1 s-steg) 

5 sec Signallampa, slope-tid program PSTART på huvudprogram PA 

Inställningsområde 0,0 s till 20,0 s (0,1 s-steg) 

6  Signallampa, huvudprogram (PA) 

• Trådmatningshastighet: DV-min. till DV-max. 

• Korrigering av ljusbågslängden: -9,9 V till +9,9 V 

7 sec Signallampa, varaktighet huvudprogram PA 

Inställningsområde 0,1 s till 20,0 s (0,1 s-steg). 

Användning t.ex. i samband med superpulsfunktionen 

8  Signallampa, förminskat huvudprogram (PB) 

• Trådmatningshastighet: 1 % till 200 % av huvudprogrammet PA 

• Korrigering av ljusbågslängden: -9,9 V till +9,9 V 

9 sec Signallampa, varaktighet förminskat huvudprogram PB 

Inställningsområde: 0,0 s till 20,0 s (0,1 s-steg). 

Användning t.ex. i samband med superpulsfunktionen. 

10 sec Signallampa, slope-tid program PA (eller PB) på slutprogram PEND 

Inställningsområde: 0,0 s till 20,0 s (0,1 s-steg) 

11  Signallampa, slutprogram (PEND) 

• Trådmatningshastighet: 1 % till 200 % av huvudprogrammet PA 

• Korrigering av ljusbågslängden: -9,9 V till +9,9 V 

12 sec Signallampa, varaktighet slutprogram PEND 

Inställningsområde 0,0 s till 20,0 s (0,1 s-steg) 

13 

 

Signallampa, gasefterströmningstid 

Inställningsområde 0,0 s till 20,0 s 
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Pos. Symbol Beskrivning 0 

14 Super- 

puls 

Signallampa, Superpuls 

Lyser vid aktiv Superpulsfunktion. 

15 
 

Signallampa, Organisera svetsuppgifter (JOB) 

Lyser vid visning eller aktivering av JOB-numret 

16 

 

Tryckknapp, Organisera svetsuppgifter (JOB) 

Kort tryckning = visning av den i svetssystemet valda svetsuppgiften 

Lång tryckning (> 3 s) = läge "Organisera svetsuppgifter (JOB)": 

• Laddning av svetsuppgift (JOB) från svetsmaskinen till fjärrstyrningen 

• Kopiering av svetsuppgift (JOB) från fjärrstyrningen till svetsmaskinen 

17 

 

Tryckknapp, trådinmatning/motorström (trådmatningsdrift) 

Drahtelektrode einfädeln 

18 

 

Tryckknapp, gaskontroll / spola 

• Gaskontroll: För inställning av skyddsgasmängden 

• Spola:  För att spola långa slangpaket 

Schutzgasversorgung 
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5 Uppbyggnad och funktion 
5.1 Allmänt 
 

   ANVISNING 
  

 Principiellt gäller alla beskrivningar om processinställningarna i 

standardbruksanvisningarna. Denna bruksanvisning beskriver endast avvikande 

styrningsfunktioner. 
  

 

5.2 Åstadkom förbindningar 
 

   OBSERVERA 
  

 

Aggregatskador pga. felaktig anslutning! 

Fjärrstyrningarna är speciellt utvecklade för anslutning till svetsaggregat resp. 

trådmatarenheter. Anslutning till andra aggregat kan leda till skador på aggregatet! 

• Iaktta svetsaggregatets resp. trådmatarenhetens bruksanvisning! 

• Koppla från svetsaggregatet före anslutningen! 
  

 

   ANVISNING 
  

 Iaktta dokumentationen för övriga systemkomponenter vid anslutningen! 
  

 

• Stäng av svetsmaskinen 

• Stick in uttagskontakten i fjärrstyrningens anslutningsuttag och lås den genom att vrida åt höger. 

• Stick in stiftkontakten i svetsmaskinens fjärrstyrningsuttag och lås den genom att vrida åt höger. 
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5.3 Gastest 
• Öppna gasflaskans ventil långsamt. 

• Öppna tryckreduceringsventilen. 

• Slå på strömkällan med huvudströmbrytaren. 

• Starta gastestfunktionen på apparatstyrningen. 

• Ställ in gasmängden på tryckreduceringsventilen beroende på användning. 

• Gastestet utlöses på aggregatstyrningen genom att trycka kort på knappen . 

Skyddsgas strömmar i ungefär 25 sekunder eller tills man trycker på knappen igen. 
 

5.4 Funktion Spola slangpaket 
Manöverdon Handling Resultat 

 
 

5 sek. 

Val av Spola slangpaket. 

Skyddsgas strömmar konstant tills knappen Gaskontroll trycks igen. 

 

5.4.1 Inställning skyddsgasmängd 
Svetsmetod Rekommenderad skyddsgasmängd 

MAG-svetsning Tråddiameter x 11,5 = l/min 

MIG-lödning Tråddiameter x 11,5 = l/min 

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

TIG Gasmunstyckets diameter i mm motsvarar l/min gasflöde 
 

Gasblandningar som är rika på helium kräver en högre gasmängd! 

Enligt följande tabell bör den beräknade gasmängden ev. korrigeras: 
 

Skyddsgas Faktor 

75 % Ar/25 % He 1,14 

50 % Ar/50 % He 1,35 

25 % Ar/75 % He 1,75 

100 % He 3,16 
 

   ANVISNING 
  

 Felaktiga skyddsgasinställningar! 

Såväl en för låg som även en för hög skyddsgasinställning kan leda luft till smältbadet, 

vilket i sin tur leder till porbildning. 

• Anpassa mängden skyddsgas till svetsuppgiften! 
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5.5 Definition av svetsuppgift för MIG/MAG 
 

   ANVISNING 
  

 

Observera tillbehörskomponenternas motsvarande dokumentation! 

  

 

Denna aggregatserie utmärker sig genom enkel manövrering och omfattande funktioner. 

• Ett stort antal JOBs (svetsuppgifter, bestående av svetsmetod, materialtyp, tråddiameter och typ av 

skyddsgas) är redan förhandsdefinierade JOB-List. 

• enkelt val av JOB ur en lista med förprogrammerade JOB (dekal på aggregatet). 

• erforderliga processparametrar beräknas av systemet beroende på den inställda arbetspunkten 

(enknappsmanövrering över ratten för trådmatningshastighet). 

• ytterligare parametrar kan vid behov anpassas i styrningens konfigurationsmeny eller även med 

svetsparameterprogramvaran PC300.NET. 

5.5.1 Uppgiftsval manuell 
Manöverdon Åtgärd Resultat Indikering 

 

1 x  

Val JOB-lista (signallampa lyser) 

 

 

 

Ställ in JOB-nummer. 

Vänta i 3 s, tills inställningen övertas.  

5.5.1.1 Driftssätt 

Manöverdon Åtgärd Resultat Indikering 

 

n x  

Val av driftsätt 

LED:n visar det valda driftssättet. 

 2-Taktsdrift 

 4-Taktsdrift 

  Grön 2-Takts-specialdrift 

  Röd Driftssätt punktsvetsning 

 4-Takts-specialdrift 

ingen ändring. 
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5.5.1.2 Drosseleffekt / dynamik 

EXITENTER

3 s

 

Bild. 5.1 

Indikering Inställning/Val 

 

Inställning Dynamik 

40: Ljusbågen hårdare och smalare 

-40: Ljusbågen mjukare och bredare 

5.5.1.3 superPuls 

Vid superPuls kopplas fram och tillbaka mellan huvudprogrammet (PA) och det reducerade 

huvudprogrammet (PB). Denna funktion används t.ex. vid tunn plåt, för att målinriktat reducera 

värmeinträngningen eller för att svetsa stigande fogar utan pendelrörelse. superPuls ger många 

möjligheter i kombination med EWM-svetsprocesser. 

Svetseffekten kan antingen visas som medelvärde (fabriksinställning) eller uteslutande av program A. Vid 

påkopplad medelvärdesindikering lyser signallamporna för huvudprogrammet (PA) och det reducerade 

huvudprogrammet (PB) samtidigt. Indikeringsvarianterna kan kopplas om med specialparametern P19, se 

kapitlet "Specialparametrar (Ytterligare inställningar)". 
 

EXITENTER

3 s

 

Bild. 5.2 

Indikering Inställning/Val 

 

Val av superpuls 

Till- resp. frånkoppla funktionen 

 

Inkoppling 

Inkoppling av aggregatfunktion 

 

Frånkoppling 

Frånkoppling av aggregatfunktion 
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5.5.1.4 Trådefterbränning 

ENTER

3 s

EXIT

3 s

 

Bild. 5.3 

Indikering Inställning/Val 

 

Trådefterbränningsmeny 

Inställning av trådefterbränningen. 

 

Inställning parameter (Inställningsområde 0 – 499) 

Förhindrar att svetselektroden bränns fast i smältbadet. 

Trådefterbränningen är för högt inställd: Stor kulbildning på trådelektroden leder till dåliga 

tändegenskaper eller till att trådelektroden bränner fast i svetsmunstycket. 

Trådefterbränningen är för lågt inställd: Trådelektroden bränner fast i smältbadet. 
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5.6 MIG/MAG arbetspunkt 
Arbetspunkten (svetseffekt) anges enligt principen för MIG/MAG enhandsmanövrering, dvs. användaren 

behöver t.ex. bara ställa in önskad trådmatningshastighet för arbetspunkten och det digitala systemet 

beräknar de bästa värdena för svetsström- och spänning (arbetspunkt). 

Arbetspunktens inställning kan även göras från tillbehörskomponenter som fjärrmanövrering, 

svetsbrännare osv. 

5.6.1 Val av indikeringsenhet 

 

Bild. 5.4 

Arbetspunkten (svetseffekt) kan anges, resp. även ställas in som svetsström, materialtjocklek eller 

trådmatningshastighet. 

Manöverdon Åtgärd Resultat 

 
n x  

Omkoppling av indikeringen mellan: 

 Svetsström 

 Materialtjocklek 

 Trådmatningshastighet 

Användningsexempel 

Aluminium ska svetsas. 

• Material = AlMg, 

• Gas = Ar 100 %, 

• Tråddiameter = 1,2 mm 
 

Passande trådmatningshastighet är ej känd och ska beräknas. 

• Aktivera motsvarande JOB (se dekal "JOB-List"), 

• Koppla om indikatorn till materialtjocklek, 

• Ställ in materialtjockleken motsvarande förhållandena (t.ex. 5 mm). 

• Koppla om indikatorn till trådmatningshastighet. 
 

Resulterande trådmatningshastighet visas (t.ex. B 8,4 m/min). 

5.6.2 Inställning av arbetspunkt med hjälp av materialtjocklek 
Nedan specificeras inställningen över parametern trådhastighet som exempel på 

arbetspunktsinställningen. 

Manöverdon Åtgärd Resultat Indikering 

 

 

Ökning resp. minskning av svetseffekten över 

parametern trådhastighet. 

Indikeringsexempel: 10,5 m/min 
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5.6.2.1 Inställning Korrektur av ljusbågslängden 

Ljusbågens längd kan korrigeras som följer. 

Manöverdon Åtgärd Resultat Indikering 

 

 

Inställning av "korrigering av ljusbågslängden" 

(Indikeringsexempel: -0,9 V, 

Inställningsområde -9,9 V till +9,9 V) 
 

5.6.2.2 Tillbehörskomponenter till arbetspunktinställningen 

Inställning av arbetspunkten kan även göras via olika tillbehörskomponenter, som t.ex. 

• fjärrstyrningar, 

• specialsvetsbrännare, 

• PC-programvara, 

• robot-/industribussgränssnitt (tillvalsmöjligt automatgränssnitt krävs, inte möjligt på alla aggregat i 

denna serie!) 

En översikt över tillbehörskomponenter återfinnes i kapitlet "Tillbehör". En närmare beskrivning av de 

olika apparaterna och deras funktioner framgår av respektive apparats bruksanvisning. 

5.7 MIG/MAG-svetsdataindikering 
Till vänster och höger om styrningsindikeringarna finns knapparna "Parameterval" (  ). De är avsedda 

för urval av de svetsparametrar som ska visas. 

Varje tryckning på knappen kopplar indikeringen vidare till nästa parameter (lysdioderna bredvid knappen 

anger urvalet). När den sista parametern uppnåtts börjas om på nytt med den första. 
 

 

Bild. 5.5 

Följande visas: 

• Börvärden (före svetsningen) 

• Ärvärden (under svetsningen) 

• Hållvärden (efter svetsningen) 
 

Parameter Börvärden Ärvärden Hållvärden 

Svetsström    

Materialtjocklek    

Trådmatningshastighet    

Svetsspänning    

Svetseffekt    
 

Vid ändringar av inställningen (t.ex. trådmatningshastighet) kopplas indikeringen genast om till 

börvärdesinställning. 
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5.8 coldArc / coldArc puls 
Värmeminimerad, sprutfattig kortbåge för i det närmaste deformationsfri svetsning och lödning av tunna 

plåtar och rotsvetsning med utmärkt spaltöverbryggning. 
 

 

Bild. 5.6 

Efter aktivering av coldArc-metoden - Se kapitel 5.5.1, Uppgiftsval manuell står egenskaperna till 

förfogande. 

• Mindre deformering och reducerade anlöpningsfärger genom minimerad värmetillförsel 

• Tydlig sprutreducering genom i det närmaste effektlös materialövergång 

• Lätt svetsning av rotsträngar vid alla plåttjocklekar och i alla positioner 

• Perfekt spaltöverbryggning även vid växlande spaltbredder 

• Olegerade, låg- och höglegerade stålsorter samt blandfogar även för synnerligen tunna plåtar 

• Lödning av CrNi-plåtar med CuAl8/AlBz8 

• Lödning och svetsning av ytbelagda plåtar, t.ex. med CuSi, AlSi och Zn 

• Manuella och automatiserade tillämpningar 
 

coldArc-svetsning upp till: Ø tråd (mm) 

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

Material 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 - - 

Stål 

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-lödning upp till: Ø tråd (mm) 

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

Material 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 
 

Efter aktivering av coldArc-metoden (se kapitel "Aktivering av MIG/MAG-svetsuppgift") står dessa 

egenskaper till förfogande. 
 

Vid coldArc-svetsning måste man på grund av de använda svetselektrodmaterialen vara särskilt 

noggrann med en god kvalitet hos trådmatningen! 

• Utrusta svetsbrännaren och brännarslangpaketet motsvarande uppgiften! (siehe Kapitel Anschluss 

Schweißbrenner och svetsbrännarens bruksanvisning) 
 

   ANVISNING 
  

 Denna funktion kan endast aktiveras och bearbetas med hjälp av programvaran 

PC300.Net! 

• (Se programvarans bruksanvisning) 
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5.9 forceArc / forceArc puls 
Värmeminimerad, riktningsstabil, tryckstark ljusbåge med djup inträngning för det övre effektområdet. 

 

 

Bild. 5.7 

• Mindre fogöppningsvinkel genom djup inträngning och riktningsstabil ljusbåge 

• Enastående rotbildning och flankbearbetning 

• Säker svetsning även med mycket långa trådändar (stickout) 

• Reducering av inträngningsspår 

• Olegerade, låg- och höglegerade stålsorter samt högfasta finkorniga byggnadsstål 

• Manuella och automatiserade tillämpningar 
 

forceArc-svetsning fr.o.m. Ø tråd (mm) 

0,8 1 1,2 1,6 

Material Gas JOB  JOB  JOB  JOB  

Stål 
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 
 

Efter aktivering av forceArc-metoden "- Se kapitel 5.5.1, Uppgiftsval manuell" står dessa egenskaper till 

förfogande. 
 

Liksom vid impulsljusbågssvetsning måste man vid forceArc-svetsning sörja för en särsklid god 

kvalitet hos svetsströmförbindelsen! 

• Håll svetsströmledningarna så korta som möjligt och dimensionera ledningsareorna tillräckligt! 

• Rulla av svetsströmledningar, svetsbrännar- och ev. mellanslangpaket helt. Undvik slingor! 

• Använd svetsbrännare som är anpassade till det höga effektområdet, om möjligt vattenkylda. 

• Använd svetstråd med tillräcklig förkoppring vid svetsning av stål. Trådspolen bör uppvisa spolning i 

lager. 
 

   ANVISNING 
  

 Instabil ljusbåge! 

Ej helt avrullade svetsströmledningar kan framkalla störningar (flämtning) hos 

ljusbågen. 

• Rulla av svetsströmledningar, svetsbrännar- och ev. mellanslangpaket helt. Undvik slingor! 
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5.10 rootArc/rootArc puls 
Väl modellerbar kortbåge för lätt fogöverbryggning och svetsning i svåra lägen. 

 

 

Bild. 5.8 

• Sprutreducering jämfört med standardkortbågen 

• God rotbildning och säker flankbearbetning 

• Olegerade och låglegerade stål  

• Manuella och automatiserade tillämpningar 
 

rootArc-svetsning upp till: Ø tråd (mm) 

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

Material Gas JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

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

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

   ANVISNING 
  

 Instabil ljusbåge! 

Ej helt avrullade svetsströmledningar kan framkalla störningar (flämtning) hos 

ljusbågen. 

• Rulla av svetsströmledningar, svetsbrännar- och ev. mellanslangpaket helt. Undvik slingor! 
  

 

5.11 pipeSolution 
Tryckstark ljusbåge för snabb, säker svetsning med eller utan spalt i alla positioner. 

 

 

Bild. 5.9 

• Rotsvetsning för plåtar och rör i alla positioner 

• Olegerade och låglegerade stålsorter samt högfasta finkorniga stål 

• Manuella och automatiserade tillämpningar 
 

pipeSolution-svetsning upp till: Ø tråd (mm) 

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

Material Gas JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

Stål 
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 
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5.12 MIG/MAG funktionsförlopp / driftsätt 
 

   ANVISNING 
  

 Svetsparametrarna, t.ex. gasförströmning, fribränning etc., är optimalt förinställda för 

ett flertal användningar (kan dock anpassas vid behov). 
  

 

5.12.1 Tecken och funktionsförklaring 
Symbol Betydelse 

 

Svetsstart 

 

Svetsslut 

 

Det kommer skyddsgas 

I Svetseffekt 

 

Trådelektroden matas 

 

Trådinförsel 

 

Trådefterbränning 

 

Gasförströmning 

 

Gasefterströmning 

 
2-takt 

 
2-takt special 

t Tid 

PSTART Startprogram 

PA Huvudprogram 

PEND Slutprogram 
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2-takt-drift 

 

Bild. 5.10 

1:a takten 

• Roboten ger startsignal till strömkällan. 

• Det kommer skyddsgas (gasförströmning). 

• Trådmatningsmotorn går med "införselhastighet". 

• Ljusbågen tänder efter att trådelektroden träffat arbetsstycket, 

svetsström flyter. 

• Koppla om till förvald trådmatningshastighet (huvudprogram PA). 

2:a takten 

• Roboten ger stoppsignal till strömkällan. 

• Trådmatningsmotorn stoppar. 

• Ljusbågen slocknar när den inställda trådefterbränningstiden har förflutit. 

• Gasefterströmningstiden avlöper.  
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2-takt-drift med Superpuls 
 

 

Bild. 5.11 

1:a takten 

• Roboten ger startsignal till strömkällan. 

• Det kommer skyddsgas (gasförströmning). 

• Trådmatningsmotorn går med "införselhastighet". 

• Ljusbågen tänder efter att trådelektroden träffat arbetsstycket, 

svetsström flyter. 

• Start av superpulsfunktionen som börjar med huvudprogram PA: 

Svetsparametrarna växlar med de inställda tiderna (t2 und t3) mellan huvudprogram PA och det 

förkortade huvudprogrammet PB. 

2:a takten 

• Roboten ger stoppsignal till strömkällan. 

• Superpulsfunktionen avslutas. 

• Trådmatningsmotorn stoppar. 

• Ljusbågen slocknar när den inställda trådefterbränningstiden har förflutit. 
• Gasefterströmningstiden avlöper. 
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2-takt-special 

 

Bild. 5.12 

1:a takten 

• Roboten ger startsignal till strömkällan. 

• Det kommer skyddsgas (gasförströmning). 

• Trådmatningsmotorn går med "införselhastighet". 

• Ljusbågen tänder efter att trådelektroden träffat arbetsstycket, 

svetsström flyter (startprogram PSTART för tiden tstart). 

• Slope på huvudprogrammet PA. 

2:a takten 

• Roboten ger stoppsignal till strömkällan. 

• Slope till slutprogram PEND för tiden tend. 

• Trådmatningsmotorn stoppar. 

• Ljusbågen slocknar när den inställda trådefterbränningstiden har förflutit. 

• Gasefterströmningstiden avlöper. 
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2-takt-special med Superpuls 
 

 

Bild. 5.13 

1:a takten 

• Roboten ger startsignal till strömkällan. 

• Det kommer skyddsgas (gasförströmning). 

• Trådmatningsmotorn går med "införselhastighet". 

• Ljusbågen tänder efter att trådelektroden träffat arbetsstycket, 

svetsström flyter (startprogram PSTART) för tiden tstart). 

• Slope på huvudprogrammet PA. 

• Start av superpulsfunktionen som börjar med huvudprogram PA: 

Svetsparametrarna växlar med de inställda tiderna (t2 und t3) mellan huvudprogram PA och det 

förkortade huvudprogrammet PB. 

2:a takten 

• Roboten ger stoppsignal till strömkällan. 

• Superpulsfunktionen avslutas. 

• Slope till slutprogram PEND för tiden tend. 

• Trådmatningsmotorn stoppar. 

• Ljusbågen slocknar när den inställda trådefterbränningstiden har förflutit. 

• Gasefterströmningstiden avlöper.  
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5.12.2 MIG/MAG-programförlopp (läge "Program Steps") 
Bestämda material som t. ex. aluminium behöver speciella funktioner för att svetsningen skall vara säker 

och av hög kvalitet. Här används driftssätt 4-takt special med foljande program: 

• Startprogram PSTART (reducering av kall svetsstart vid fogbörjan) 

• Huvudprogram PA (kontinuerlig svetsning) 

• förkortat huvudprogram PB (noggrann värmereducering) 

• Slutprogram PEND)  (minimering av slutkrater genom noggrann värmereducering) 

Programmen innehåller parametrar för trådmatningshastighet (arbetspunkt), korrektur av 

ljusbågslängden, slope-tider, programtidens längd osv. 

  

Bild. 5.14 

I varje JOBB kan bestämmas separat för start-, det förkortade huvud- och slutprogrammet, om växling till 

pulsmetoden ska ske. 

Dessa egenskaper sparas med JOBBET i svetsaggregatet. Så är pulsmetoden aktiverad från fabrik under 

slutprogrammet i alla forceArc JOBB. 
 

   ANVISNING 
  

 Denna funktion kan endast aktiveras och bearbetas med hjälp av programvaran 

PC300.Net! 

• (Se programvarans bruksanvisning) 
  

 

5.12.2.1 Aktivering av programförloppsparametrarna 

Manöverdon Handling Resultat Indikering 

 
n x  

Val av parametrar i programförloppet  

  

 

Inställning svetsparametrar 
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5.12.2.2 MIG/MAG-parameteröversikt 
 

   ANVISNING 
  

 PSTART, PB, och PEND är relativprogram från fabrik. De är procentuellt beroende på 

huvudprogrammets PAtrådmatningsvärde. Dessa program kan vid behov även ställas in 

absolut (se inställning specialparameter P21). 
  

 

 

Bild. 5.15 

Grundläggande parameter 

Pos Betydelse / förklaring Inställningsområde 

1 1 Gasförströmningstid 0,0 s till 20,0 s 

2 2 PSTART 

 Trådhastighet, relativ 

Korrigering av ljusbågslängden 

 

1% till 200% 

-9,9V till +9,9V 

3 3 Tid 0,0 s till 20,0 s 

4 4 Slopetid från PSTART till PA 0,0 s till 20,0 s 

5 5 PA 

 Trådhastighet, absolut 

 

0,1 m/min till 40 m/min 

6 7 Tid (punkttid och superpuls) 0,01 s till 20,0 s 

7 8 PB 

 Trådhastighet, relativ 

Korrigering av ljusbågslängden, relativ 

 

1% till 200% 

-9,9V till +9,9V 

8 9 Tid 0,01 s till 20,0 s 

9 1

0 

Slopetid från PA till PEND 0,0 s till 20 s 

10 1

1 

PEND 

 Trådhastighet, relativ 

Korrigering av ljusbågslängden 

 

1% till 200% 

-9,9V till +9,9V 

11 1

2 

Tid (superpuls) 0,0 s till 20 s 

12 1

3 

Gasefterströmningstid 0,0 s till 20 s 

13 1

4 

Superpuls Till / Från 
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5.12.2.3 Exempel heft-svetsning (2-takt) 

  

Bild. 5.16 

Grundläggande parameter 

Svetsparametrar Betydelse / förklaring Inställningsområde 

GASstr Gasförströmningstid 0,0s till 20,0s 

GASend: Gasefterströmningstid 0,0s till 20s 

RUECK Efterbränningslängd 2 till 500 

Huvudprogram "PA" 

Svetsparametrar Betydelse / förklaring Inställningsområde 

 Inställning av trådmatningshastighet  

5.12.2.4 Exempel aluminium-heft-svetsning (2-takt-special) 

  

Bild. 5.17 

Grundläggande parameter 

Svetsparametrar Betydelse / förklaring Inställningsområde 

GASstr Gasförströmningstid 0,0s till 20,0s 

GASend: Gasefterströmningstid 0,0s till 20s 

RUECK Efterbränningslängd 2 till 500 

Start-program "PSTART" 

Svetsparametrar Betydelse / förklaring Inställningsområde 

DVstart Trådmatningshastighet 0% till 200% 

Ustart Korrigering av ljusbågslängden -9,9V till +9,9V 

tstart Tid 0,0s till 20s 

Huvudprogram "PA" 

Svetsparametrar Betydelse / förklaring Inställningsområde 

 Inställning av trådmatningshastighet  

Ändkraterprogram "PEND" 

Svetsparametrar Betydelse / förklaring Inställningsområde 

DVend Trådmatningshastighet 0% till 200% 

Uend Korrigering av ljusbågslängden -9,9V till +9,9V 

tend Tid 0,0s till 20s 
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5.12.3 Läge huvudprogram A 
Olika svetsuppgifter eller lägen på ett arbetsstycke kräver olika svetseffekter (arbetspunkter) eller 

svetsprogram. I vart och ett av de upp till 16 programmen sparas följande parametrar: 

• Driftsätt 

• Svetstyp 

• Superpuls (TILL/FRÅN) 

• Trådmatningshastighet (DV2) 

• Spänningskorrigering (U2) 

• Dynamik (DYN2) 
 

Användaren kan ändra huvudprogrammens svetsparametrar med följande komponenter. 
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RC Panel 

Styrning svetsströmkälla nej ja 
P0 

nej ja ja ja ja 
P1...15 

R50 ROB 

Fjärrstyrning ja ja 
P0 

ja 
P1...15 

PC 300.NET 

Programvara nej 
P0 ja nej 

P1...15 ja 
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Exempel 1: Svetsa arbetsstycken med olika plåttjocklek (2-takt) 

 

Bild. 5.18 

Exempel 2: Svetsa olika positioner på ett arbetsstycke (4-takt) 

 

Bild. 5.19 

Exempel 3: Aluminiumsvetsning av olika plåttjocklek (2- eller 4-takt-special) 

 

Bild. 5.20 

 

   ANVISNING 
  

 Upp till 16 program (PA0 till PA15) kan definieras. 

I varje program kan en arbetspunkt (tråsmatningshastighet, korrektur av ljusbågslängden, 

dynamik/drosseleffekt) fastläggas. 

Program P0 bildar ett undantag: Här sker arbetspunktsinställningen manuellt. 

Ändringar av svetsparametrarna sparas genast! 
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5.12.3.1 Val av parametrar (program A) 
 

   ANVISNING 
  

 Ändringar i svetsparametrarna kan bara göras när det finns en nyckelbrytare i 

svetssystemet och när den står på "1". 
  

 

Manöverdon Åtgärd Resultat Indikering 

 
n x  

Omställning från svetsindikering till 

programindikering. 

(LED Prog lyser) 
 

 

 

Val av programnummer. 

Indikeringsexempel: Program "1".  

 
n x  

Val av programförloppsparameter 

"Huvudprogram (PA)". 

(LED lyser) 

 

 

 

Ställ in trådhastigheten. 

(Absolutvärde)  

 

 

Inställning av korrigering av ljusbågslängden. 

Indikeringsexempel: Korrigering "-0,8 V" 

(Inställningsområde: -9,9 V till +9,9 V) 

 

 
1 x  

Val av programförloppsparameter "Dynamik".  

 

 
Inställning av dynamik. (Inställningsområde 40 till 

-40) 

40: Ljusbågen hård och smal. 

-40: Ljusbågen mjuk och bred. 
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5.13 Organisera svetsuppgift (JOB) 
Fjärrstyrningen är utrustad med ett dataminne (Flash-ROM). Till detta minne kan användaren ladda en 

godtycklig svetsuppgift (JOB) från svetsmaskinens dataminne. Detta JOB kan sedan kopieras via ett 

befintligt JOB i svetsmaskinens fria minnesområde (JOB 129 - JOB 169), eller på sig själv. Likaså är det 

möjligt att kopiera detta JOB även på andra, för denna fjärrstyrning godkända, svetssystem. Om 

användaren inte gör någon inmatning under 10 s, kopplas aggregatet tillbaka till huvudmenyn. 

5.14 Laddning av svetsuppgift (JOB) från svetsmaskinen till 
fjärrstyrningen 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Bild. 5.21 

Pos. Symbol Beskrivning 0 

1 

 

Tryck på tryckknappen Organisera svetsuppgifter (JOB) i minst 3 s 

Fjärrstyrningen växlar till läget "Organisera svetsuppgifter (JOB)". 

2 

 

Val av funktion: 

 Ladda svetsuppgift (JOB). 

3 

 

Val av JOB 

Välj valfritt JOB för laddningen. 

4 

 

Tryck på tryckknappen Organisera svetsuppgifter (JOB) i minst 3 s 

JOB laddas till fjärrstyrningens minne. 

5  JOB laddas. 

Efter framgångsrik laddning sker återkoppling till huvudmenyn. 
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5.14.1 Kopiering av svetsuppgift (JOB) från fjärrstyrningen till svetsmaskinen 
 

   ANVISNING 
  

 För att kunna kopiera ett JOB, måste detta först laddas till fjärrstyrningen, se kapitlet 

"Ladda svetsuppgift (JOB) från svetsmaskinen till fjärrstyrningen". Detta laddade JOB 

kan sedan kopieras på sig själv eller på en minnesplats i strömkällans fria område 

(JOB 129 - JOB 169). 
  

 

3 s

3 s

3

4

5

6

7

2

1

 

Bild. 5.22 
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Pos. Symbol Beskrivning 0 

1 

 

Tryck på tryckknappen Organisera svetsuppgifter (JOB) i minst 3 s 

Fjärrstyrningen växlar till läget "Organisera svetsuppgifter (JOB)". 

2 

 

Val av funktion: 

 Kopiera svetsuppgift (JOB) 

3  Visning av i fjärrstyrningen sparat JOB 

Exempel: JOB 129 

4 

 

Tryck på tryckknappen Organisera svetsuppgifter (JOB) 

Fjärrstyrningen växlar till målaktivering av det JOB som ska skrivas över i 

svetsmaskinen. 

5 

 

Val av det JOB som ska skrivas över i svetsmaskinen 

Det JOB som är laddat i fjärrstyrningens minne kan kopieras via ett befintligt JOB i 

svetsmaskinens fria minnesområde (JOB 129 - JOB 169), eller på sig själv. 

6 

 

Tryck på tryckknappen Organisera svetsuppgifter (JOB) i minst 3 s 

Kopieringsprocessen startas. 

7  JOB kopieras. 

Efter framgångsrik kopiering sker återkoppling till huvudmenyn. 
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5.15 Återställa ett jobb (svetsuppdrag) till fabriksinställningen 
 

   ANVISNING 
  

 Alla kundspecifikt sparade svetsparametrar ersätts av fabriksinställningarna. 
  

 

5.15.1 Nollställning av enstaka jobb 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Bild. 5.23 

Pos. Symbol Beskrivning 0 

1 

 

Tryck på tryckknappen Organisera svetsuppgifter (JOB) i minst 3 s 

Fjärrstyrningen växlar till läget "Organisera svetsuppgifter (JOB)". 

2 

 

Välj funktion: 

 Återställ svetsuppgift (JOB). 

3 

 

Val av JOB 

Välj valfritt JOB för laddningen. 

4 

 

Tryck på tryckknapp Organisera svetsuppgift (JOB) minst 3 sekunder 

JOB återställs till fabriksinställningarna. 

5  JOB återställs. 

Efter framgångsrik laddning kopplas tillbaka till huvudmenyn. 
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5.15.2 Nollställ alla jobb 
 

   ANVISNING 
  

 JOBs 1–128 + 170–256 resettas. 

Kundspecifika JOBs 129–169 bibehålls. 
  

 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Bild. 5.24 

Pos. Symbol Beskrivning 0 

1 

 

Tryck på tryckknappen Organisera svetsuppgifter (JOB) i minst 3 s 

Fjärrstyrningen växlar till läget "Organisera svetsuppgifter (JOB)". 

2 

 

Välj funktion: 

 Återställ svetsuppgift (JOB). 

3 

 

Val parameter 

Välj parameter rES ALL för arbetet. 

4 

 

Tryck på tryckknapp Organisera svetsuppgift (JOB) minst 3 sekunder 

JOB återställs till fabriksinställningarna. 

5  Alla JOBs återställs. 

Efter framgångsrik laddning kopplas tillbaka till huvudmenyn. 
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5.16 Specialparametrar (ytterligare inställningar) 
Specialparametrar (P1 till Pn) används för kundspecifik konfigurering av aggregatets funktioner. Detta ger 

användaren maximal flexibilitet för att optimera inställningarna motsvarande sina behov. 

Dessa inställningar görs inte omedelbart på aggregatstyrningen, då en regelbunden inställning av 

parametrarna i regel inte är nödvändig. Antalet specialparametrar som kan aktiveras kan avvika från de i 

svetssystemet använda aggregatstyrningarna (se motsvarande standardbruksanvisning). 

Specialparametrarna kan vid behov återställas till fabriksinställningarna. 

5.16.1 Parameterval, - ändra och spara 
 

   ANVISNING 
  

 ENTER (Åtkomst av meny) 

• Stäng av svetsaggregatet över huvudströmbrytaren 

• Håll tryckknappen "Parameteraktivering vänster" på fjärrstyrningen intryckt och koppla 

samtidigt på aggregatet igen. 

NAVIGATION (Navigering i menyn) 

• Parametrarna aktiveras genom att vrida på ratten "Svetsparameterinställning". 

• Inställning resp. förändring av parametrarna genom att vrida på ratten "Korrigering av 

ljusbågslängden/aktivering svetsprogram". 

EXIT (Lämna menyn) 

• Tryck på tryckknappen "Parameteraktivering höger" (Stäng av aggregatet och koppla på 

igen). 
  

 

ENTER

+

EXIT

NAVIGATION

l

0

 

Bild. 5.25 
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Indikering Inställning/Val 

 

Spärra program "0" 

0 = P0 godkänt (Från fabrik) 

1 = P0 spärrat  

 

Programbegränsning 

Program 2 till max 15 

Från fabrik: 15 

 

HOLD-funktion 

0 = Hållvärdena visas ej 

1 = Hållvärdena visas (Från fabrik) 

 

Medelvärdesindikering vid superpuls 

0 = Funktion frånkopplad 

1 = Funktion påkopplad (från fabrik) 

5.16.1.1 Specialparametrarna i detalj 

Program "0", Frigivning av programspärren (P2) 

Programmet P0 (manuell inställning) spärras. Oberoende av nyckelbrytarens läge är endast drift med P1 

till P15 är möjlig. 
 

Programbegränsning (P4) 

Med specialparametern P4 kan aktiveringen av programmen begränsas.  

• Inställningen övertas för alla JOB. 

• Aktiveringen av programmen är beroende av läget hos omkopplaren "Svetsbrännarfunktion" (se 

"Aggregatbeskrivning"). Program kan endast kopplas om vid brytarläge "Program". 

• Programmen kan kopplas om med en ansluten specialsvetsbrännare eller en fjärrstyrning. 

• En omkoppling av programmen med ratten "Korrigering av ljusbågslängden/aktivering svetsprogram" 

(se "Aggregatbeskrivning") är endast möjlig när ingen specialsvetsbrännare är ansluten. 
 

Hållfunktion (P15) 

Hållfunktion aktiv (P15 = 1) 

• Medelvärdena av de senast svetsade huvudprogramparametrarna visas. 

Hållfunktion ej aktiv (P15 = 0) 

• Huvudprogramparametrarnas börvärden visas. 
 

Medelvärdesindikering vid superpuls (P19) 

Funktion aktiv (P19 = 1) 

• Vid superpuls visas medelvärdet för effekten från program A (PA) och program B (PB) på displayen 

(från fabrik). 

Funktion ej aktiv (P19 = 0) 

• Vid superpuls visas endast effekten från program A på displayen. 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Anzeige_Sonderparameter_P15.cdr
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5.16.1.2 Återställning till inställning från fabrik 
 

   ANVISNING 
  

 Alla specialparametrar ersätts av fabriksinställningarna! 

Svetsuppgiften (JOB) i fjärrstyrningens minne raderas. 
  

 

Manöverdon Åtgärd Resultat Indikeringar 

vänster höger 

  

Stäng av svetsaggregatet - 

 

 

Tryck på tryckknappen "Parameteraktivering 

höger" på fjärrstyrningen och håll den intryckt 
- 

  

Koppla på svetsaggregatet 

 

 

 

Släpp tryckknappen 

Vänta ca 3 s  

     

Stäng av och koppla sedan åter på 

svetsaggregatet för att aktivera ändringarna. 
- 
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5.16.2 Skyddslucka, aggregatstyrning 

 

Bild. 5.26 

Pos. Symbol Beskrivning 0 

1  Skyddslucka 

2  Täckkåpa 

3  Fastsättningsarm, skyddslucka 
 

• Tryck skyddsluckans högra fastsättningsarm åt höger och ta av skyddsluckan. 
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6 Underhåll, skötsel och avfallshantering 
6.1 Allmänt 

Detta aggregat är under angivna omgivningsvillkor och normala arbetsförhållanden till största delen 

underhållsfritt och kräver endast ett minimum av skötsel. 

En del punkter måste emellertid uppfyllas för att garantera att svetsaggregatet fungerar felfritt. Härtill hör 

regelbunden rengöring och kontroll enligt nedanstående beskrivning, varvid omfattningen beror på 

omgivningens nedsmutsning och svetsaggregatets drifttid. 

6.2 Underhållsarbeten 
 

   FARA 
  

 

Inga felaktiga reparationer och modifikationer! 

För att undvika personskador och skador på aggregatet får aggregatet endast repareras 

resp. modifieras av sakkunniga, kvalificerade personer! 

Garantin upphör att gälla vid obehöriga ingrepp! 

• Anlita kvalificerade personer (utbildad servicepersonal) vid reparationer! 
  

 

Reparations- och underhållsarbeten får endast utföras av utbildad, auktoriserad personal, annars upphör 

garantin att gälla. Kontakta principiellt alltid din återförsäljare, leverantören av aggregatet, i alla 

serviceärenden. Återsändning vid garantifall kan endast ske via din återförsäljare. Använd endast 

reservdelar i original vid byte av delar. Ange alltid aggregattyp, aggregatets serienummer och 

artikelnummer, reservdelens typbeteckning och artikelnummer vid beställning av reservdelar. 

6.3 Underhållsarbeten, intervall 
6.3.1 Underhållsarbeten varje månad 

• Kontrollera styrledningen och dess dragavlastning avseende skador. 

• Genomför funktionskontroll av manöver-, signal-, skydds- och/eller inställningsanordningarna. 

• Övrigt, allmänt tillstånd 

6.4 Avfallshantering av aggregatet 
 

   ANVISNING 
  

 Korrekt avfallshantering! 

Aggregatet innehåller värdefulla råämnen som bör tillföras återvinningen samt 

elektroniska komponenter som måste avfallshanteras. 

• Avfallshantera ej över hushållssoporna! 

• Iaktta myndigheternas föreskrifter för avfallshantering! 
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6.4.1 Tillverkarförklaring till slutanvändaren 
• Begagnade elektriska och elektroniska apparater får enligt europeiska bestämmelser (det europeiska 

parlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 2003-01-07) inte längre avfallshanteras över 

osorterade hushållssopor. De måste avfallshanteras separat. Symbolen med en soptunna på hjul 

hänvisar till nödvändigheten av separat uppsamling. 

Detta aggregat ska lämnas in till härför avsedda system för separat uppsamling och avfallshantering 

resp. återvinning. 

• I Tyskland måste enligt lag (lagen om distribution, återtagning och miljövänlig avfallshantering av 

elektrsika och elektroniska apparater (ElektroG) av den 2005-03-16) en gammal apparat tillföras en 

från de osorterade hushållssoporna åtskiljd uppsamling. De offentliga 

avfallshanteringsorganisationerna (kommunerna) har inrättat motsvarande uppsamlingsställen, där 

gamla apparater ur privata hushåll mottages utan kostnad. 

• Information om återlämning eller uppsamling av gamla apparater erhålles hos vederbörande stads- 

resp, kommunförvaltning. 

• EWM deltar i ett godkänt avfallshanterings- och återvinningssystem och är registrerat i registret för 

gamla elektriska apparater (EAR) under nummer WEEE DE 57686922. 

• Dessutom är återlämning i hela Europa även möjlig hos vederbörande EWM-återförsäljare. 

6.5 Att följa RoHS-kraven 
Vi, EWM AG Mündersbach, bekräftar härmed till er, att alla produkter levererade från oss, som beträffar 

RoHS-riktlinjen, motsvarar kraven i RoHS (Riktlinje 2002/95/EG). 
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7 Tekniska data 
 

   ANVISNING 
  

 Effektuppgifter och garanti endast i kombination med original reserv- och 

förslitningsdelar! 
  

 

7.1 R50 ROB 7POL 
Gränssnitt 7-poligt 

Mått L x B x H 115 x 235 x 300 mm 

Vikt 3,2 kg 
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8 Tillbehör 
8.1 Anslutnings- och förlängningskabel 

Typ Benämning Artikelnummer 

FRV 7POL 10 m Anslutnings-förlängningskabel 092-000201-00000 

FRV 7POL 20 m Anslutnings-förlängningskabel 092-000201-00001 

FRV 7POL 1 m Anslutnings-förlängningskabel 092-000201-00002 

FRV 7POL 5 m Anslutnings-förlängningskabel 092-000201-00003 
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9.1 Översikt EWM-filialer 
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