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Yleisiä huomautuksia 
 

   HUOMIO 
  

 

Lue käyttöohje kokonaan läpi! 

Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. 

• Lue järjestelmän jokaisen osan käyttöohjeet! 

• Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia määräyksiä! 

• Noudata maakohtaisia määräyksiä! 

• Vahvistuta tarvittaessa allekirjoituksella. 
  

 

   HUOMIO 
  

 Jos sinulla on laitteen asennukseen, käyttöönottoon, käyttöön, käyttötarkoitukseen tai sijoitustilaan liittyviä 

kysymyksiä, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluumme numeroon +49 2680 181-0. 

Valtuutettujen jälleenmyyjien luettelo on osoitteessa www.ewm-group.com. 
  

 

Vastuumme tämän laitteen käytön osalta rajoittuu nimenomaan laitteen toimintaan. Kaikki muu vastuu on nimenomaisesti poissuljettu. 

Käyttäjä hyväksyy vastuun poissulkemisen ottaessaan laitteen käyttöön. 

 

Valmistaja ei voi valvoa käyttöohjeen noudattamista eikä laitteen asennukseen, käyttöön tai huoltoon liittyviä olosuhteita tai tapoja. 

Virheellinen asennus voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja henkilöiden loukkaantumiseen. Näin ollen emme ota minkäänlaista vastuuta 

tappioista, vahingoista tai kuluista, jotka ovat johtuneet virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai huollosta tai jollakin tavalla liittyvät näihin 

osatekijöihin. 
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2 Turvallisuusohjeet 
2.1 Huomautuksia näiden käyttöohjeiden käytöstä 
 

   VAARA 
  

 Työskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien tapaturmien ja 

kuolemantapausten ennalta ehkäisemiseksi. 

• Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" sekä yleinen varoitussymboli.  

• Vaaraa on korostettu myös sivun reunassa olevalla symbolilla. 
  

 

   VAROITUS 
  

 Työskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien tapaturmien ja 

kuolemantapausten ennalta ehkäisemiseksi. 

• Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" sekä yleinen varoitussymboli.  

• Vaaraa on korostettu myös sivun reunassa olevalla symbolilla. 
  

 

   HUOMIO 
  

 Työskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti myös mahdollisten lievien tapaturmien 

ennalta ehkäisemiseksi. 

• Turvallisuustietojen otsikossa esiintyy aina avainsana "HUOMAUTUS" sekä yleinen varoitussymboli.  

• Riskiä on selvennetty sivun reunassa olevalla symbolilla. 
  

 

   HUOMIO 
  

 Työskentely- ja käyttömenettelyt, joita on noudatettava tarkasti vahinkojen ja tuotteen tuhoutumisen 

välttämiseksi. 

• Turvallisuustietojen otsikossa esiintyy aina avainsana "HUOMAUTUS" mutta ei yleistä varoitussymbolia.  

• Vaaraa on selvennetty sivun reunassa olevalla symbolilla. 
  

 

   HUOMIO 
  

 Erityisiä teknisiä seikkoja, jotka käyttäjien on muistettava. 

• Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "HUOMIO" ilman yleistä varoitussymbolia. 
  

 

Erilaisiin käyttötilanteisiin tarkoitetut, vaihe vaiheelta opastavat toimintaohjeet sekä luetteloinnit on merkitty luettelomerkillä, 

esim.: 

• Liitä hitsausvirtajohdon liitin asianmukaiseen vastakappaleeseen ja lukitse liitin. 
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2.2 Merkkien selitykset 
 

Merkki Kuvaus 

 

Oikein 

 
Väärin 

 

Paina 

 

Käyttö kielletty 

 

Kierrä 

 

Kytke 

 

Kytke laite pois päältä 

 

Kytke laite päälle 

ENTERENTER

 

ENTER (siirtyminen valikkoon) 

NAVIGATION

 

NAVIGATION (navigointi valikossa) 

EXIT

 

EXIT (poistu valikosta) 

4 s

 

Ajan näyttö (esimerkki: odota 4 s / paina) 

 Valikon näyttö keskeytynyt (lisäasetukset mahdollisia) 

 

Työkalu ei tarpeellinen / käyttö kielletty 

 

Työkalun käyttö tarpeen / käytä 
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2.3 Yleistä 
 

   VAARA 
  

 

Sähköiskun vaara! 

Hitsauskoneissa käytetään suurjännitteitä, jotka voivat aiheuttaa myös kuolemaan johtavia sähköiskuja ja 

palovammoja kosketettaessa. Pienjännitteetkin voivat aiheuttaa iskun ja sitä kautta tapaturman. 

• Älä koske mihinkään koneen jännitteellisiin osiin! 

• Liitäntäkaapeleiden ja johtimien on oltava täysin ehjiä! 

• Pelkkä virran sammuttaminen ei riitä! Odota 4 minuuttia, kunnes kondensaattorit ovat purkautuneet. 

• Aseta hitsauspoltin ja elektrodinpidin aina eristetylle alustalle! 

• Yksikön saa avata ainoastaan erikoishenkilöstö ja vasta, kun verkkojohto on irrotettu pistorasiasta! 

• Käytä yksinomaan kuivia suojavaatteita! 

• Odota 4 minuuttia, kunnes kondensaattorien varaus on purkautunut! 
  

 

Sähkömagneettinen kenttä! 

Virtalähde voi kehittää sähköisiä tai sähkömagneettisia kenttiä, jotka voivat vaikuttaa elektronisten 

laitteiden, kuten tietokoneiden ja CNC-koneiden, puhelinlinjojen, sähköjohtojen, signaalijohtimien ja 

sydämentahdistimien toimintaan. 

• Noudata kunnossapito-ohjeita - Katso luku 6, Huolto, ylläpito ja hävittäminen! 

• Vedä hitsausjohtimet keloilta kokonaan! 

• Suojaa säteilyalttiit laitteet ja varusteet asianmukaisesti! 

• Sydämentahdistimien toiminta voi häiriintyä (kysy lääkäriltä neuvoa tarvittaessa). 
  

 

Asiakirjan voimassaolo! 

Tämä asiakirja kuvaa lisävarusteosaa ja se on voimassa ainoastaan yhdessä virtalähteen (hitsauslaite) 

käyttöohjeen kanssa! 

• Lue virtalähteen (hitsauslaite) käyttöohje, erityisesti turvaohjeet! 
  

 

   VAROITUS 
  

 

Tapaturmavaara, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta! 

Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman! 

• Lue tämän käyttöohjekirjan turvallisuustiedot huolellisesti. 

• Noudata oman maasi työtapaturmamääräyksiä. 

• Ilmoita työskentelyalueella oleville ihmisille, että heidän on noudatettava määräyksiä! 
  

 

Tulipalon vaara! 

Liekki voi syttyä hitsausprosessin aikaisen korkean lämpötilan, hajakipinöiden, hehkuvan kuumien osien ja 

kuuman kuonan takia. 

Myös hitsauksen aikana esiintyvät hajavirrat voivat aiheuttaa liekin syttymisen! 

• Tarkista palovaaratilanne työskentelyalueella! 

• Älä kuljeta mukanasi helposti syttyviä esineitä, kuten tulitikkuja tai sytyttimiä. 

• Pidä asianmukaista sammutuskalustoa käden ulottuvilla työskentelyalueella! 

• Poista huolellisesti kaikki helposti syttyvien aineiden jäänteen työskentelytilasta ennen hitsauksen aloittamista. 

• Jatka työskentelyä hitsatuilla työkappaleilla vasta kun ne ovat jäähtyneet. 

Älä anna niiden koskea helposti syttyviin materiaaleihin! 

• Kytke hitsausjohtimet oikein! 
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   VAROITUS 
  

 

Loukkaantumisvaara säteilyn tai lämmön vaikutuksesta! 

Valokaaren säteily aiheuttaa iho- ja silmävaurioita. 

Kosketus kuumiin työkappaleisiin tai kipinät aiheuttavat palovammoja. 

• Käytä hitsaussuojusta tai hitsauskypärää riittävällä suojatasolla (käyttöalueesta riippuvainen)! 

• Käytä kuivaa suojavaatetusta (esim. kasvonsuojusta, käsineitä jne.) maassasi  

vallitsevien asetusten ja määräysten mukaisesti! 

• Suojaa työhön osallistumattomat henkilöt kaaren säteilyltä ja häikäisyltä paloesirippujen ja suojaverhojen avulla! 
  

 

Väärästä käytöstä aiheutuvat vaaratekijät! 

Ihmisille, eläimille ja esineille voi aiheutua varoja, jollei laitteistoa käytetä oikein. Emme ole vastuussa 

väärästä käytöstä johtuvista vahingoista! 

• Laitteistoa saa käyttää ainoastaan asianmukaisen käyttötavan mukaisesti. Henkilöstöllä on oltava koulutus tai 

pätevyys! 

• Älä muuta äläkä mukauta laitteistoa epäasianmukaisesti! 
  

 

   HUOMIO 
  

 

Äänialtistus! 

Yli 70 dBa ylittävä melu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita! 

• Käytä sopivaa kuulonsuojausta! 

• Työskentelyalueella oleskelevien ihmisten on käytettävä sopivaa kuulonsuojainta! 
  

 

   HUOMIO 
  

 

Käyttäjäyrityksen velvollisuudet! 

Laitteen käytössä on noudatettava kulloisiakin kansallisia määräyksiä ja lakeja! 

• Kehysdirektiivin (89/391/EWG) kansalliset sovellukset sekä siihen kuuluvat yksittäiset direktiivit. 

• Erityisesti direktiivi (89/655/EWG) työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja 

terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista. 

• Kunkin maan määräykset työturvallisuudesta ja tapaturmien ehkäisystä. 

• Laitteen pystytys ja käyttö standardin IEC 60974-9 mukaisesti. 

• Tarkista käyttäjän turvallisuustietoinen työskentely säännöllisin väliajoin. 

• Laitteen säännöllinen tarkastus standardin IEC 60974-4 mukaisesti. 
  

 

Muiden kuin alkuperäisten osien käyttö voi rikkoa laitteen! 

Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisosia! 

• Käytä vain sellaisia järjestelmän osia ja lisälaitteita (virtalähteitä, hitsauspolttimia, elektrodinpitimiä, 

kaukosäätimiä, varaosia ja kulutusosia yms.), jotka kuuluvat kyseiseen tuoteperheeseen! 

• Liitä ja lukitse lisälaite liittimeensä laitteen ollessa poissa päältä.   
  

 

Koulutettu henkilöstö! 

Laitteen käyttöönoton saavat suorittaa ainoastaan henkilöt, joilla on vastaava kokemus 

kaarihitsauskoneiden käsittelystä. 
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2.4 Kuljetus 
 

   HUOMIO 
  

 

Virtajohtojen irrottamatta jättäminen aiheuttaa vahinkoja! 

Kuljetuksen aikana virtajohdot, joita ei ole irrotettu (verkkojohdot, ohjausjohtimet jne.) voivat aiheuttaa 

vaaratilanteita, esimerkiksi kytketyn laitteen kaatumisen ja henkilövahinkoja! 

• Irrota virtajohdot! 
  

 

2.5 Toimituksen sisältö 
Toimituksen sisältö tarkastetaan ja pakataan ennen lähettämistä huolellisesti, kuljetuksen aikana tapahtuvia vaurioita ei voida 

kuitenkaan poissulkea. 

Vastaanottotarkastus 

• Tarkasta toimituksen täydellisyys lähetysluettelon perusteella! 

Pakkausvaurioita havaittaessa 

• Tarkasta toimitus vaurioiden varalta (silmämääräinen tarkastus)! 

Valitusta tehtäessä 

Jos toimitus on vahingoittunut kuljetuksessa: 

• Ota välittömästi yhteyttä viimeiseen huolitsijaan! 

• Säilytä pakkaus (mahdollisen huolitsijan suorittaman tarkastuksen tai palautuslähetyksen varalta). 

Pakkaus palautuslähetystä varten 

Käytä mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä pakkausta ja alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. Mikäli sinulla on kysyttävää 

pakkauksesta tai kuljetusvarmistuksesta, ota yhteyttä tavarantoimittajaasi. 

2.5.1 Ympäristöolosuhteet 
 

   HUOMIO 
  

 

Lian kerääntyminen vahingoittaa laitteistoa! 

Epätavanomaisen suuri määrä pölyä, happoa, syövyttäviä kaasuja tai aineita voi vahingoittaa laitteistoa. 

• Vältä suuri määriä savua, höyryä, öljyhöyryä ja hiontapölyä! 

• Vältä ulkoilman suolaa (meri-ilmastossa)! 
  

 

2.5.1.1 Ympäristöolosuhteet 

Ympäröivän ilman lämpötila-alue: 

• -25...+40 °C 

Suhteellinen ilmankosteus: 

• Enintään 50% 40 °C:ssa 

• Enintään 90% 20 °C:ssa 

2.5.1.2 Kuljetus ja säilytys 

Säilytys suljetussa tilassa, ympäröivän ilman lämpötila-alue: 

• -30...+70 °C 

Suhteellinen ilmankosteus 

• Enintään 90 % 20 °C:ssa 
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3 Tarkoituksenmukainen käyttö 
 

   VAROITUS 
  

 

Väärästä käytöstä aiheutuvat vaaratekijät! 

Ihmisille, eläimille ja esineille voi aiheutua varoja, jollei laitteistoa käytetä oikein. Emme ole vastuussa 

väärästä käytöstä johtuvista vahingoista! 

• Laitteistoa saa käyttää ainoastaan asianmukaisen käyttötavan mukaisesti. Henkilöstöllä on oltava koulutus tai 

pätevyys! 

• Älä muuta äläkä mukauta laitteistoa epäasianmukaisesti! 
  

 

3.1 Laitetta saa käyttää vain seuraavien järjestelmien kanssa 
• 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 Laitteeseen liittyvät asiakirjat 
3.2.1 Takuu 
 

   HUOMIO 
  

 Lisätietoja on (laitteen mukana tulevissa) liitteissä "Laitetta ja valmistajayritystä koskevat tiedot, huolto ja 

tarkastus, takuu! 
  

 

3.2.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 

 

Kuvattu laite vastaa suunnittelunsa ja rakennetyyppinsä puolesta seuraavia EY-direktiivejä: 

• Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY) 

• Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (2004/108/EY) 

 Mikäli laitetta on muokattu tai korjattu omatoimisesti tai standardissa ”Kaarihitsauslaitteet – Osa 4: Määräaikaistarkastus ja 

testaus” annettuja määräaikoja ei ole noudatettu ja/tai laite on uudelleenkoottu tavalla, joka ei ole EWM:n nimenomaisesti 

sallima, tämä lauseke mitätöityy.  Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan alkuperäisenä erityinen 

vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

3.2.3 Huoltoasiakirjat (varaosat) 
 

   VAARA 
  

 

Älä tee laitteelle luvattomia korjauksia tai muutoksia! 

Vammojen ja laitteiston vahingoittumisen ehkäisemiseksi yksikön korjaajan tai muuttajan on oltava 

erikoistunut ja harjaantunut henkilö 

Takuu raukeaa, jos laitteeseen on puututtu luvatta. 

• Käytä korjaustöihin ainoastaan päteviä henkilöitä (koulutettua huoltohenkilöstöä)! 
  

 

Varaosia voi tilata jälleenmyyjältä, jolta laite on ostettu. 
  



Laitekuvaus – yleiskuvaus 
Näkymä edestä  
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4 Laitekuvaus – yleiskuvaus 
4.1 Näkymä edestä 

 

Kuva 4-1 

Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Suojakansi 

2  Koneen säädöt 

- Katso luku 4.3, Ohjauspaneelin toiminnot ja säätimet 

3  Suojakansi 

4  Liitin, 7-napainen (digitaalinen) 

Yhteys virtalähteen tai langansyöttimen digitaaliseen kaukosäädinliitäntään. 
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4.2 Näkymä takaa 

 

Kuva 4-2 

Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Pidike kaukosäätimen ripustukseen 

2  Kahva koneen siirtelyä varten 

3  Koneen jalat 

4  Kiinnitysmagneetti 

Kaukosäätimen kiinnittämiseksi magnetisoitaviin pintoihin 
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4.3 Ohjauspaneelin toiminnot ja säätimet 

 

Kuva 4-3 
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Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Suojakansi - Katso luku 4.3.1, Laitteen ohjaus – kannella suojatut käyttölaitteet 

2 

 

Näyttö, vasen 

Hitsausvirta, materiaalin paksuus, langansyöttönopeus, pitoarvot 

3 

 

Painike, parametrivalinta vasen / energiansäästötila 

AMP Hitsausvirta 

 Materiaalin paksuus 

 Langannopeus 

Hold Hitsauksen jälkeen pääohjelmasta näytetään viimeksi hitsatut arvot. Merkkivalo palaa. 

STBY 2 s:n painalluksen jälkeen laite vaihtaa energiansäästötilaan. 

Uudelleenaktivointiin riittää minkä tahansa käyttösäätimen käyttö. 

4 

 

Näyttö, JOB 

Ajankohtaisesti valitun hitsaustehtävän (JOB-numero) näyttö. 

5 

 

Hitsausparametrien asetuksen valintakiekko 

Hitsausarvojen asetus valitulle työlle ja muiden hitsausparametrien asetus 

6 

 

Käyttötilan valintapainike 

 2-tahti toiminta 

 Vihreä merkkivalo syttyy 2-tahti erikoisohjelma 

 Punainen merkkivalo syttyy MIG-pistehitsaus 

7 

 

Näyttö, oikea 

Hitsausjännite, ohjelmanumero, moottorivirta (langansyöttölaitteen syöttöyksikkö) 

8 

 

Painike, parametrivalinta oikea 

VOLT Hitsausjännite 

Prog Ohjelmanumero 

kW Hitsaustehonäyttö 

 Kaasun läpivirtausmäärä (lisävaruste) 

9 

 

Valokaaren pituuden korjaus/Hitsausohjelman valinta, valintanuppi 

• Valokaaren pituuden korjaus -9.9 V ...+9.9 V. 

• Hitsausohjelmien 0 - 15 valinta (ei mahdollinen lisälaitteet kuten ohjelmapolttimet kytkettyinä). 

10 

 

Painike, kuristusvaikutus (valokaaridynamiikka) 

 Valokaari kovempi ja kapeampi 

 Valokaari pehmeämpi ja leveämpi 

11 

 

Painike, hitsausmenetelmä 

 MIG/MAG-vakiokaarihitsaus 

 MIG/MAG-pulssikaarihitsaus (ei Taurus S) 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/2Ts.eps
file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Punkten.eps
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4.3.1 Laitteen ohjaus – kannella suojatut käyttölaitteet 

 

Kuva 4-4 

Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

1 

 

Hitsausparametrien valintapainike 

Tällä painikkeella valitaan hitsausprosessin mukaiset hitsausparametrit ja käyttötila 

2 

 

Merkkivalo, kaasun esivirtausaika 

Asetusalue 0,0...20,0 s. 

3  Merkkivalo, Aloitusohjelma (PSTART). 

 • Langansyöttönopeus:1 - 200 % pääohjelmasta PA 

• Valokaaren pituuden korjaus -9.9 V ...+9.9 V 

4 sec Merkkivalo, aloitusaika 

Asetusalue absoluuttinen 0,0 - 20,0 s (0,1 s välein). 

5 sec Merkkivalo, slope-aja ohjelmointi PSTART pääohjelmaan PA 

Asetusalue 0,0 - 20,0 s  (0,1 sekunnin välein). 

6  Merkkivalo, pääohjelma (PA). 

• Langansyöttönopeuden säätö WF-min. - WF-max. 

• Valokaaren pituuden korjaus -9.9 V...+9.9 V 

7 sec Merkkivalo, pääohjelman kesto (PA). 

Asetusalue 0,1 - 20,0 s  (0,1 sekunnin välein). 

Käytetään esim. super-pulssitoiminnon yhteydessä 

8  Merkkivalo, rajoitettu pääohjelma (PB). 

 • Langansyöttönopeus:1 - 200 % pääohjelmasta PA 

• Valokaaren pituuden korjaus -9.9 V...+9.9 V 

9 sec Merkkivalo, rajoitetun pääohjelman kesto (PB). 

Asetusalue 0,0 - 20,0 s  (0,1 sekunnin välein). 

Käytetään esim. super-pulssitoiminnon yhteydessä. 

10 sec Merkkivalo, slope-ajan ohjelmointi PA (tai PB) lopetusohjelmaan PEND 

Asetusalue 0,0 - 20,0 s  (0,1 sekunnin välein). 

11  Merkkivalo, lopetusohjelman kesto (PEND). 

 • Langansyöttönopeus:1 - 200 % pääohjelmasta PA 

• Valokaaren pituuden korjaus -9.9 V ...+9.9 V 

12 sec Merkkivalo, lopetusohjelman kesto (PEND). 

Asetusalue 0,0 - 20,0 s  (0,1 sekunnin välein). 

13 

 

Merkkivalo, kaasun jälkivirtausaika 

Asetusalue 0,0...20,0 s. 
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Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

14 Super- 

puls 

Merkkivalo, Super-pulssitoiminto  

Syttyy, kun Super-pulssitoiminto on aktiivinen 

15 
 

Merkkivalo, hitsaustehtävien (JOB) organisointi 

Palaa, kun JOB-numero näytetään tai valitaan 

16 

 

Painike, hitsaustehtävien (JOB) organisointi 

Lyhyt painallus = näyttää hitsausjärjestelmässä valitun hitsaustehtävän 

Pitkä painallus (> 3 s) = tila "Hitsaustehtävien (JOB) organisointi": 

• Lataa hitsaustehtävä (JOB) hitsauslaitteesta kaukosäätimeen 

• Kopioi hitsaustehtävä (JOB) kaukosäätimeltä hitsauslaitteeseen 

17 

 

Painike, langansyöttö / moottorivirta (langansyöttölaitteen syöttöyksikkö) 

Drahtelektrode einfädeln 

18 

 

Kaasun virtauksen testi-/huuhtelupainike 

• Kaasun virtauksen testaus: Suojakaasun virtausmäärän asetukseen 

• Huuhtelu:   Pidempien välikaapelien huuhteluun 

Schutzgasversorgung 
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5 Rakenne ja toiminta 
5.1 Yleistä 
 

   HUOMIO 
  

 Yleisesti ovat voimassa kaikki prosessiasetusten kuvaukset vakiokäyttöohjeissa. Tämä käyttöohje kuvaa 

ainoastaan poikkeavia ohjaustoimintoja. 
  

 

5.2 Liitosten luominen 
 

   HUOMIO 
  

 

Virheellinen kytkentä vahingoittaa konetta! 

Kaukosäätimet on suunniteltu erityisesti liitettäväksi hitsaus- tai langansyöttölaitteisiin. Liittäminen muihin 

laitteisiin voi johtaa laitevaurioihin! 

• Huomioi hitsaus- tai langansyöttölaitteen käyttöohje! 

• Sammuta hitsauslaite ennen liitäntää! 
  

 

   HUOMIO 
  

 Lue osien dokumentit ennen uusien järjestelmäosien liittämistä laitteeseen! 
  

 

• Sammuta hitsauslaite 

• Työnnä liitäntäpistoke, holkki kaukosäätimen liittimeen ja lukitse oikealle kiertämällä. 

• Työnnä liitäntäpistoke, tappi liittimeen, hitsauslaitteen / langansyöttölaitteen liittimeen ja lukitse oikealle kiertämällä. 
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5.3 Kaasutesti 
• Avaa hitaasti kaasupullon venttiili 

• Avaa paineenalennus venttiili. 

• Kytke virtalähde päälle pääkytkimestä 

• Tee kaasutesti koneen ohjausyksiköstä. 

• Säädä sovellutukselle sopiva kaasuvirtaus paineenalennusventtiilistä. 

• Kaasutestaus käynnistyy painamalla näppäintä  lyhyesti. 

Suojakaasu virtaa noin 25 sekuntia tai kunnes nappia painetaan uudelleen. 
 

5.4 Kaasuhuuhtelutoiminto 
Hallintalaite Toiminto Tulos 

 
 

5 s 

Paina kaasuhuuhtelupainiketta 

Suojakaasu virtaa keskeytymättä, kunnes kaasutestipainiketta painetaan uudelleen. 

 

5.4.1 Suojakaasumäärän asetukset 
Hitsausprosessi Suositeltu suojakaasuvirtaus  

MAG hitsaus Langan halkaisija x 11.5 = l/min 

MIG juotto Langan halkaisija x 11.5 = l/min 

MIG hitsaus (alumiini) Langan halkaisija x 13.5 = l/min (100 % argon) 

TIG Kaasusuutin halkaisija  mm vastaa l/min kaasuvirtausta 
 

Runsaasti heliumia sisältävät kaasuseokset ovat tilavuudeltaan suurempia! 

Alla olevan taulukon avulla voidaan tarvittaessa korjata laskennallisen kaasun määrää. 
 

Suojakaasu Kerroin 

75 % Ar/25 % He 1,14 

50 % Ar/50 % He 1,35 

25 % Ar/75 % He 1,75 

100 % He 3,16 
 

   HUOMIO 
  

 Väärä suojakaasuvirtaus! 

Jos suojakaasuvirtaus on liian matala tai liian korkea, tämä voi aiheuttaa ilmaa hitsisulaan ja huokosia 

hitsiin.  

• Säädä suojakaasuvirtaus soveltuen hitsaustehtävään ! 
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5.5 MIG/MAG hitsaustehtävien määrittely 
 

   HUOMIO 
  

 

Lue vastaavat lisäosien dokumentit ja noudata niiden ohjeita! 

  

 

Tämän laitesarjan laitteet ovat helppokäyttöisiä ja toiminnoiltaan monipuolisia. 

• useat hitsaustehtävät (JOB-kokonaisuus, johon sisältyy hitsausmenetelmä, materiaalityyppi, hitsauslangan halkaisija ja 

suojakaasutyyppi) ovat esimääritettyjä JOB-List. 

• Hitsaustehtävän (JOB) vaivaton valinta esimääritettyjen tehtävien listasta (ks. laitteessa oleva tarra). 

• Järjestelmä laskee tarvittavat prosessiparametrit ennalta määritetyn työpisteen mukaan (yhden säätimen käyttö 

langansyöttönopeuden ohjauspyörällä). 

• Muita parametreja voidaan tarvittaessa mukauttaa ohjauksen asetusvalikosta käsin tai PC300.NET-

hitsausparametriohjelman avulla. 

5.5.1 Hitsaustehtävän valinta 
Käyttösäädin Toimenpide Tulos Näyttö 

 

1 x  

JOB-luettelon valinta (merkkivalo palaa) 

 

 

 

Aseta JOB-numero. 

Odota 3 s, kunnes asetus otetaan käyttöön.  

5.5.1.1 Toimintatapa 

Hallintalaite  Toiminto Tulos Näyttö 

 

n x  

Käyttötilan valinta  

Merkkivalo näyttää valittua käyttötilaa. 

  2-tahti toiminta 

  4-tahti toiminta 

  Vihreä 2-tahti erikoistoiminta 

  Punainen Pistehitsauksen 

 4-tahti erikoistoiminta 

Ei muutosta 
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5.5.1.2 Kuristusvaikutus / dynamiikka  

EXITENTER

3 s

 

Kuva 5-1 

Näyttö Asetus/valinta 

� 

Dynamiikan asetukset 

 40: Valokaari kovempi ja kapeampi 

-40: Valokaari pehmeämpi ja leveämpi. 

5.5.1.3 superPuls 

Superpulsseja käytettäessä laite vaihtelee jatkuvasti pääohjelman (PA) ja heikennetyn pääohjelman (PB) välillä. Tätä toimintoa 

käytetään esim. ohutlevyjä käsiteltäessä pienentämään kohdistetusti lämmönsyöttöä tai hitsaamaan nousevia saumoja ilman 

heilumista. superPuls tarjoaa yhdessä EWM-hitsausprosessien kanssa lukuisia mahdollisuuksia. 

Hitsausteho voidaan ilmaista sekä keskiarvona (tehdasasetus) tai ainoastaan ohjelman A kautta. Päälle kytketyn 

keskiarvonäytön aikana pääohjelman (PA) ja heikennetyn pääohjelman (PB) merkkivalot palavat samanaikaisesti. 

Näyttövaihtoehdot on vaihdettavissa erityisparametrilla P19, katso luku ”Erityisparametri (laajennetut asetukset)”. 
 

EXITENTER

3 s

 

Kuva 5-2 

Näyttö Asetus/valinta 

 

Superpulssihitsauksen valinnat 

Toiminnon päälle- tai poiskytkentä 

 

Päällekytkentä 

Laitteen toiminnon päällekytkentä 

 

Poiskytkentä 

Laitteen toiminnon poiskytkentä 

5.5.1.4 Hitsauslangan jälkipaloaika 

ENTER

3 s

EXIT

3 s

 

file://srv-globe/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Anzeige_JOB_7.cdr
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Kuva 5-3 

Näyttö Asetus/valinta 

 

valikko Hitsauslangan jälkipaloaika 

Aseta jälkipaloaika 

 

Hitsausparametrien asetus (asetusalue 0 - 499) 

Jos hitsauslangan jälkipalo-asetus on liian korkea, hitsauslangan päähän muodostuva pisara heikentää 

syttymisominaisuuksia tai aiheuttaa langan tarttumisen hitsaussuuttimeen  

Jos hitsauslangan jälkipalo-asetus on matala, hitsauslanka tarttuu hitsisulaan. 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Anzeige_Drahtrueckbrand.cdr
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5.6 MIG/MAG toimintapiste 
Toimintapiste (hitsausteho) määritellään MIG/MAG-hitsauksessa yhden valinnan periaatteella, eli käyttäjän tarvitsee vain 

määritellä esimerkiksi haluttu langansyöttönopeus, jolloin digitaalinen järjestelmä laskee optimiarvot hitsausvirralle ja -jännitteelle 

(toimintapiste). 

Toimintapiste voidaan asettaa myös monista lisälaitteista, esimerkiksi kaukosäätimestä, hitsauspolttimesta jne. 

5.6.1 Näytettävän yksikön valinta  

 

Kuva 5-4 

Hitsaustiedot voidaan näyttää joko hitsausvirran, materiaalivahvuuden tai langansyöttönopeuden muodossa. 

Hallintalaite    Toiminto Tulos 

 
n x  

Näytön vaihto seuraavien tietojen välillä: 

 Hitsausvirta 

 Materiaalivahvuus 

 Langansyöttönopeus 

Sovellusesimerkki 

Hitsattava materiaali on alumiini. 

• Materiaali = AlMg, 

• Kaasu = Ar 100%, 

• Lankahalkaisija = 1,2 mm 
 

Oikea langansyöttönopeus ei ole tiedossa, ja se on määriteltävä 

• Valitse oikea JOB (katso "JOB list"-tarra) 

• Siirry materiaalipaksuuden ilmoittavalle näytölle 

• Aseta materiaalipaksuus (esim 5 mm) 

• Vaihda langansyöttönopeuden osoittavalle näytölle 
 

Näytölle tulee langansyöttönopeus (esim. 8.4 m/min). 

5.6.2 Materiaalivahvuuden toimintapisteasetukset 
Alla on kuvattu langansyöttöparametrien avulla tapahtuvia asetuksia esimerkkinä käyttöalueasetuksista. 

Hallintalaite  Toiminto Tulos Näyttö 

 

 

Hitsausarvojen lisääminen ja vähentäminen 

langansyöttöparametrien avulla 

Näytölle tulee esimerkiksi "10.5 m/min" 
 

  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M1_80/amp.eps
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5.6.2.1 Valokaaren pituuden ( jännite ) korjausasetus 

Kaaren pituutta voidaan säätää seuraavasti. 

Hallintalaite  Toiminto Tulos Näyttö 

 

 

Valokaaren pituuden korjauksen asettaminen 

(Näytölle tulee esimerkiksi: -0.9V, 

asetusalue -9,9...+9,9 V) 
 

5.6.2.2 Lisävarusteet toimintapisteen asettamiseksi 

Toimintapiste voidaan asettaa myös monista lisälaitteista, esimerkkinä 

• kaukosäätimet 

• erikoispolttimet 

• PC-ohjelmisto 

• robotit ja teollisuusväyläasemat (edellyttää mekanisoidulle hitsaukselle tarkoitettua työasemaa, ei mahdollista kaikkien sarjan 

laitteiden kohdalla!) 

Lisätietoa tarvikkeista saa kappaleesta "Lisävarusteet". Lue tarkemmin laitteen toiminnoista kyseisen laitteen käyttöohjeista. 

5.7 MIG/MAG-hitsaustietojen näyttö 
Parametrien valintapainikkeet sijaitsevat näyttöjen molemmilla puolilla ( ). Niillä valitaan näytölle tulevat hitsausparametrit. 

Painikkeen painallus vaihtaa parametrin (painikkeen vieressä oleva merkkivalo osoittaa tehtyä valintaa). Kun viimeinen parametri 

on valittu, järjestelmä aloittaa taas alusta. 
 

 

Kuva 5-5 

Näytetään: 

• Nimellisarvot (ennen hitsausta) 

• Tämänhetkiset arvot (hitsauksen aikana) 

• Pitoarvot (hitsauksen jälkeen) 
 

Parametrit Asetusarvot Tosiarvot Pitoarvot 

Hitsausvirta    

Materiaalin paksuus    

Langannopeus    

Hitsausjännite    

Hitsausteho    
 

Asetuksen muutoksissa (esim. langannopeus) näyttö vaihtuu välittömästi nimellisarvoasetukseen. 
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5.8 coldArc / coldArc puls 
Lämpöminimoitu, roiskumaton lyhytkaari ohutlevyjen muotoa muuttamattomaan hitsaukseen ja juottamiseen sekä 

juurihitsaukseen erinomaisella rakojen silloituksella. 
 

 

Kuva 5-6 

coldArc-menetelmän valinnan jälkeen - Katso luku 5.5.1, Hitsaustehtävän valinta käytettävissä olevat ominaisuudet: 

• Vähemmän muodonmuutoksia ja vähemmän päästöväriä minimoidun lämmöntuonnin ansiosta 

• Huomattavasti vähemmän roiskeita lähes tehottoman aineen siirtymisen ansiosta 

• Yksinkertainen juuripalkojen hitsaus kaikilla levynpaksuuksilla ja kaikissa kohdissa 

• Täydellinen rakojen silloitus myös rakojen vaihtelevilla leveyksillä 

• Seostamattomat, niukka- ja runsasseosteiset teräkset sekä sekoitusliitokset myös ohuimmille levyille 

• CrNi-levyjen juottaminen CuAl8- / AlBz8-langalla 

• Pinnoitettujen levyjen juottaminen ja hitsaus, esim. CuSi, AlSi ja Zn 

• Manuaaliset ja automatisoidut sovellukset 
 

coldArc-hitsaus arvoon asti: Langan Ø (mm) 

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

Materiaali Kaasu 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 - - 

Teräs 

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-juotto arvoon asti: Langan Ø (mm) 

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

Materiaali Kaasu 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 
 

ColdArc-menetelmä (ks. kappale "MIG/MAG-hitsaustehtävän valinta") mahdollistaa kaikki nämä ominaisuudet. 
 

ColdArc-menetelmän yhteydessä käytettävien hitsauslisäaineiden vuoksi on varmistettava, että langansyöttö tapahtuu 

virheettömästi! 

• Hitsauspoltin ja polttimen kaapelipaketti on varustettava hitsaustehtävän edellyttämällä tavalla! (siehe Kapitel Anschluss 

Schweißbrenner sekä hitsauspolttimen käyttöohje) 
 

   HUOMIO 
  

 Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön vain PC300.Net -ohjelman avulla. 

• (Lue lisää ohjelman käyttöohjeista). 
  

  

file://srv-05/globe/Grafik/Schweißprozesse/ewm_wel_cold-arc_Bitmap.cdr
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5.9 forceArc / forceArc puls 
Lämpöminimoitu, suuntavakaa, tehokas valokaari ja syvä tunkeuma ylemmälle tehoalueelle. 

 

 

Kuva 5-7 

• Pienempi sauman railokulma syvän tunkeuman ja suuntavakaan valokaaren ansiosta 

• Erinomainen juuri- ja viisteytystietojen hankinta 

• Varmaa hitsausta myös erittäin pitkillä langanpäillä (Stickout) 

• Vähemmän reunahaavoja 

• Seostamattomat, niukka- ja runsasseosteiset teräkset sekä erittäin lujat hienorakeiset rakennusteräkset 

• Manuaaliset ja automatisoidut sovellukset 
 

forceArc-hitsaus alk.: Langan Ø (mm) 

0,8 1 1,2 1,6 

Materiaali Kaasu JOB  JOB  JOB  JOB  

Teräs 
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 
 

Näitä ominaisuuksia voi hyödyntää, kun ForceArc-prosessi on valittuna "- Katso luku 5.5.1, Hitsaustehtävän valinta". 
 

Pulssikaarihitsauksessa on tärkeää varmistaa hyvä hitsausvirtaliitäntä. 

• Hitsausvirtakaapelit on pidettävä mahdollisimman lyhyinä ja on varmistettava, että niiden poikkileikkaus on riittävä!  

• Varmista, etteivät kaapelit ole kiertyneet!  

• Oikaise hitsausvirtakaapelit, polttimen johtimet ja mahdolliset välikaapelit suoriksi.  

• Käytä korkeille tehoalueille sopivia hitsauspolttimia, mieluiten vesijäähdytteisiä.  

• Käytä teräksen hitsauksessa lankaa, jonka kuparipinnoite  on riittävä. Lanka on oltava kelattuna lankakelalle. 
 

   HUOMIO 
  

 Epävakaa kaari 

Mutkalla olevat hitsausvirtakaapelit voivat aiheuttaa kaaren välkkymistä. 

• Kierrä hitsausvirtakaapelit, polttimen johtimet ja mahdolliset välikaapelit suoriksi. Varmista, etteivät kaapelit ole 

kiertyneet! 
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5.10 rootArc / rootArc puls 
Hyvin muotoiltava lyhytkaari vaivattomaan ilmarakojen täyttöön ja liitoksiin kaikissa asennoissa. 

 

 

Kuva 5-8 

• Vähemmän roiskeita vakio-lyhytkaareen verrattuna 

• Hyvä juurenpakotus ja varma viisteytystietojen hankinta 

• Seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset  

• Manuaaliset ja automatisoidut sovellukset 
 

rootArc-hitsaus kork.: Langan Ø (mm) 

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

Materiaali Kaasu JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

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

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

   HUOMIO 
  

 Epävakaa kaari 

Mutkalla olevat hitsausvirtakaapelit voivat aiheuttaa kaaren välkkymistä. 

• Kierrä hitsausvirtakaapelit, polttimen johtimet ja mahdolliset välikaapelit suoriksi. Varmista, etteivät kaapelit ole 

kiertyneet! 
  

 

5.11 pipeSolution 
Tehokas valokaari nopeaan, varmaan hitsaukseen raolla ja ilman kaikissa kohdissa. 

 

 

Kuva 5-9 

• Juurihitsausta levyille ja putkille kaikissa kohdissa 

• Seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset sekä erittäin lujat hienoraeteräkset 

• Manuaaliset ja automatisoidut sovellukset 
 

pipeSolution-hitsaus arvoon asti: Langan Ø (mm) 

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

Materiaali Kaasu JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

Teräs 
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 toimintajaksot/ käyttötavat 
 

   HUOMIO 
  

 Laitteeseen on esiasetettu hitsausparametrien optimiarvoja eri sovelluksille, esim. kaasun esivirtausaika ja 

jälkipaloaika. Näitä parametreja voi tietysti muuttaa tarvittaessa). 
  

 

5.12.1 Merkkien ja toimintojen selitykset 
Symboli Selitys 

 

Hitsauksen aloitus 

 

Hitsauksen loppu 

 

Suojakaasu virtaa 

I Hitsausteho 

 

Hitsauslankaa syötetään 

 

Langan ryömintä 

 

Langan jälkipalo 

 

Kaasun esivirtaus 

 

Kaasun jälkivirtaus 

 
2-tahti 

 
Erikois-2-tahti 

t Aika 

PSTART Aloitusohjelma 

PA Pääohjelma 

PEND Lopetusohjelma 
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2-tahti toiminta 

 

Kuva 5-10 

1. tahti 

• Robotti antaa virtalähteelle käynnistyssignaalin. 

• Suojakaasu virtaa ulos (kaasun esivirtaus). 

• Langansyöttömoottori kulkee "ryömintänopeudella". 

• Valokaari syttyy, kun hitsauslanka osuu työkappaleeseen. 

Hitsausvirta virtaa. 

• Vaihto esivalitulle langannopeudelle (pääohjelma PA). 

2. tahti 

• Robotti antaa virtalähteelle pysäytyssignaalin. 

• Langansyöttömoottori pysähtyy. 

• Valokaari sammuu asetetun langan jälkipaloajan jälkeen. 

• Kaasun jälkivirtausaika kuluu umpeen.  
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2-tahti toiminta super-pulssilla  
 

 

Kuva 5-11 

1. tahti 

• Robotti antaa virtalähteelle käynnistyssignaalin. 

• Suojakaasu virtaa ulos (kaasun esivirtaus). 

• Langansyöttömoottori kulkee "ryömintänopeudella". 

• Valokaari syttyy, kun hitsauslanka osuu työkappaleeseen. 

Hitsausvirta virtaa. 

• Superpuls-toiminnon käynnistäminen pääohjelmalla PA alkaen: 

Hitsausparametrit vaihtelevat esiannetuilla ajoilla (t2 ja t3) pääohjelman PA ja alennetun pääohjelman PB välillä. 

2. tahti 

• Robotti antaa virtalähteelle pysäytyssignaalin. 

• Superpuls-toiminto päätetään. 

• Langansyöttömoottori pysähtyy. 

• Valokaari sammuu asetetun langan jälkipaloajan jälkeen. 
• Kaasun jälkivirtausaika kuluu umpeen. 
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2-tahti erikoistoiminta  

 

Kuva 5-12 

1. tahti 

• Robotti antaa virtalähteelle käynnistyssignaalin. 

• Suojakaasu virtaa ulos (kaasun esivirtaus). 

• Langansyöttömoottori kulkee "ryömintänopeudella". 

• Valokaari syttyy, kun hitsauslanka osuu työkappaleeseen. 

Hitsausvirta virtaa (käynnistysohjelma PSTART ajan tstart) 

• Nousu pääohjelmaan PA. 

2. tahti 

• Robotti antaa virtalähteelle pysäytyssignaalin. 

• Nousu loppuohjelmaan PEND ajaksi tend. 

• Langansyöttömoottori pysähtyy. 

• Valokaari sammuu asetetun langan jälkipaloajan jälkeen. 

• Kaasun jälkivirtausaika kuluu umpeen. 
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2-tahti erikoistoiminta, super-pulssilla  
 

 

Kuva 5-13 

1. tahti 

• Robotti antaa virtalähteelle käynnistyssignaalin. 

• Suojakaasu virtaa ulos (kaasun esivirtaus). 

• Langansyöttömoottori kulkee "ryömintänopeudella". 

• Valokaari syttyy, kun hitsauslanka osuu työkappaleeseen. 

Hitsausvirta virtaa (käynnistysohjelma PSTART) ajan tstart. 

• Nousu pääohjelmaan PA. 

• Superpuls-toiminnon käynnistäminen pääohjelmalla PA alkaen: 

Hitsausparametrit vaihtelevat esiannetuilla ajoilla (t2 ja t3) pääohjelman PA ja alennetun pääohjelman PB välillä. 

2. tahti 

• Robotti antaa virtalähteelle pysäytyssignaalin. 

• Superpuls-toiminto päätetään. 

• Nousu loppuohjelmaan PEND ajaksi tend. 

• Langansyöttömoottori pysähtyy. 

• Valokaari sammuu asetetun langan jälkipaloajan jälkeen. 

• Kaasun jälkivirtausaika kuluu umpeen.  
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5.12.2 MIG/ MAG ohjelman vaiheet 
Tietyt materiaalit kuten alumiini edellyttävät erikoistoimintoja turvallisen ja laadukkaan hitsauksen varmistamiseksi. Lukittavat 

erikoistoimintotilat ovat käytössä seuraavien ohjelmien kanssa: 

• Aloitusohjelma PSTART (liitosvirheiden vähentäminen sauman alussa) 

• Pääohjelma PA (jatkuva hitsaus) 

"PB" rajoitettu pääohjelma (lämmöntuonnin pienentäminen) 

• LopetusohjelmaPEND)  (lopetuskraatereiden syntymisen estäminen sulan tarkan jäähtymisen avulla) 

Ohjelmat sisältävät langansyöttönopeuden (toimintapisteen), kaaren pituuskorjauksen, slope-ajat, ohjelman keston jne. 

  

Kuva 5-14 

Jokaiseen hitsaustehtävään (JOB), voidaan tehdä asetukset sytytysohjelmalle, rajoitetulle pääohjelmalle ja lopetusohjelmalle 

pulssiprosessiin siirtymisellä tai ilman.  

Nämä ominaisuudet tallennetaan laitteen JOB-luetteloon. Tämä tarkoittaa sitä, että tehdasasetuksissa pulssiprosessi on 

aktiivinen lopetusohjelman aikana kaikissa forceArc -töissä. 
 

   HUOMIO 
  

 Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön vain PC300.Net -ohjelman avulla. 

• (Lue lisää ohjelman käyttöohjeista). 
  

 

5.12.2.1 Ohjelmajakson parametrien valinta 

Hallintalaite  Toiminto Tulos Näyttö 

 
n x  

Ohjelman parametrien valinta  

  

 

Hitsausparametrien asetus 
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5.12.2.2 MIG/MAG -parametrien yleiskatsaus 
 

   HUOMIO 
  

 PSTART, PB, ja PEND ovat tehdasasetuksissa suhteellisuusohjelmia. Ne ovat prosentuaalisesti riippuvaisia 

pääohjelman PA langansyöttöarvosta . Nämä ohjelmat voidaan tarvittaessa asentaa myös absoluuttisiksi 

(katso erityisparametrin P21 asetus). 
  

 

 

Kuva 5-15 

Perusparametrit 

Nimike Merkitys/selitys Asetusalue 

1 1 Kaasun esivirtausaika 0,0 - 20,0 s 

2 2 PSTART 

 Langansyöttönopeus, suhteellinen 

Valokaaren pituuden korjaus 

 

1 - 200 % 

-9,9 V ...+9,9 V 

3 3 Kesto 0,0 - 20,0 s 

4 4 Slope-toiminnon kesto PSTART - PA 0,0 - 20,0 s 

5 5 PA 

 Langansyöttönopeus, suhteellinen 

Langansyöttönopeus, absoluuttinen 

 

1 - 200 % 

0,1 m/min - 40 m/min 

6 7 Kesto (pisteaika ja super-pulssi) 0,01 s - 20,0 s 

7 8 PB 

 Langansyöttönopeus, suhteellinen 

Valokaaren pituuden korjaus, suhteellinen 

 

1 - 200 % 

-9,9 V ...+9,9 V 

8 9 Kesto 0,01 s - 20,0 s 

9 1

0 

Slope-aika PA - PEND 0,0 s - 20 s 

10 1

1 

Langansyöttönopeus, suhteellinen 

Valokaaren pituuden korjaus 

1 - 200 % 

-9,9 V ...+9,9 V 

11 1

2 

PEND 

 Kesto (super-pulssi) 

 

0,0 s - 20 s 

12 1

3 

Kaasun jälkivirtausaika 0,0 s - 20 s 

13 1

4 

Super-pulssit Päällä/pois 
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5.12.2.3 Esimerkki, silloitushitsaus (2-tahti erikoistoiminta) 

  

Kuva 5-16 

Perusparametrit 

Parametri    Merkitys/selitys Asetusalue 

GASstr Kaasun esivirtausaika 0,0 s - 20,0 s 

GASend: Kaasun jälkivirtausaika 0,0 s - 20 s 

RUECK Hitsauslangan jälkipalo-ajan pituus 2 - 500 

"PA" pääohjelma 

Parametri    Merkitys/selitys Asetusalue 

 Langansyöttönopeuden asetus  

5.12.2.4 Esimerkki, alumiinin silloitushitsaus (2-tahti erikoistoiminta) 

  

Kuva 5-17 

Perusparametrit 

 Hitsausparametri Merkitys/selitys Asetusalue 

GASstr Kaasun esivirtausaika 0.0s to 20.0s 

GASend: Kaasun jälkivirtausaika 0.0s to 20.0s 

RUECK Hitsauslangan jälkipalo--ajan pituus 2 - 500 

"PSTART" aloitusohjelma 

 Hitsausparametri Merkitys/selitys Asetusalue 

DVstart Langansyöttönopeus  0 - 200 % 

Ustart Valokaaren pituuden korjaus -9,9 V ...+9,9 V 

tstart Kesto 0,0 s - 20 s 

"PA" pääohjelma 

 Hitsausparametri Merkitys/selitys Asetusalue 

 Langansyöttönopeuden asetus  

"PEND" lopetusohjelma 

 Hitsausparametri Merkitys/selitys Asetusalue 

DVend Langansyöttönopeus  0 - 200 % 

Uend Valokaaren pituuden korjaus -9,9 V ...+9,9 V 

tend Kesto 0,0 s - 20 s 
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5.12.3 Pääohjelma A  
Eri hitsaustehtävät ja -asennot edellyttävät erilaisia hitsausparametreja (käyttöalueita) tai hitsausohjelmia. Seuraavat parametrit 

on talletettu jokaiseen 16 ohjelmaan: 

 • Käyttötila 

• Hitsaustyyppi  

• Super-pulssit (ON/OFF) 

• Langansyöttönopeus (DV2) 

• Jännitteen korjaus (U2) 

• Dynamiikka (DYN2) 
 

Käyttäjä voi muuttaa pääohjelmien hitsausparametreja seuraavilla komponenteilla. 
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RC-paneeli 

Hitsausvirtalähteen ohjaus ei kyllä 
P0 

ei kyllä kyllä kyllä kyllä 
P1...15 

R50 ROB 

Kaukosäädin kyllä kyllä 
P0 

kyllä 
P1...15 

PC 300.NET 

Ohjelmisto ei 
P0 kyllä ei 

P1...15 kyllä 
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Esimerkki 1: Eri paksuiset työkappaleet (2-tahti) 

 

Kuva 5-18 

Esimerkki 2: Eri hitsausasennot (4-tahti)  

 

Kuva 5-19 

Esimerkki 3: Eri paksuisten alumiinikappaleiden hitsaus (2-tahti tai 4-tahti erikoisohjelma)  

 

Kuva 5-20 

 

   HUOMIO 
  

 Laitteeseen voidaan määritellä jopa 16 ohjelmaa (PA0 to PA15). 

Jokaiseen ohjelmaan voidaan määritellä pysyvästi toimintapiste (langansyöttönopeus, kaaren pituus, dynamiikka ja 

kuristusvaikutus). 

Poikkeuksen muodostaa ohjelma P0: tällöin asetukset tehdään manuaalisesti. 

Hitsausparametrien muutokset tallentuvat välittömästi. 
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5.12.3.1 Parametrien valinta (ohjelma A) 
 

   HUOMIO 
  

 Hitsausparametrien muutokset voidaan suorittaa vain, kun hitsausjärjestelmään on asennettu avainkytkin 

ja se on asennossa "1". 
  

 

Hallintalaite  Toiminto Tulos Näyttö 

 
n x  

Hitsausarvojen näytön vaihtaminen ohjelmanäytölle 

(Prog-valo palaa)  

 

 

Valitse ohjelmanumero 

Näytölle tulee esimerkiksi "Program 1".  

 
n x  

Valitse ohjelman parametri 

"Pääohjelma (PA)". 

(-valo palaa) 

 

 

 

Aseta langansyöttönopeus 

(Absoluuttinen arvo)  

 

 

Aseta valokaaren pituus 

Näytölle tulee esimerkiksi: "-0.8 V" correction 

(Asetusalue -9,9...+9,9 V) 

 

 
1 x  

Valitse ohjelmaparametri "Dynamic"  

 

 
Aseta dynamiikka. (Asetusalue 40...-40) 

40: Kaari on kova ja kapea. 

-40: Kaari on pehmeä ja leveä. 
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5.13 Hitsaustehtävän (JOB) organisointi 
Kaukosäädin on varustettu muistilla (Flash-ROM). Tähän muistiin käyttäjä voi ladata halutun hitsaustehtävän (JOB) 

hitsauslaitteen muistista. Tämä JOB voidaan sitten kopioida olemassa olevalle JOBille hitsauslaitteen vapaalla muistialueella 

(JOB 129 - JOB 169), tai itselleen. Samoin tämä JOB voidaan kopioida myös muille, tälle kaukosäätimelle hyväksytyille 

hitsausjärjestelmille. Jos käyttäjä ei syötä mitään 10 s aikana, laite kytkeytyy takaisin päävalikkoon. 

5.14 Hitsaustehtävän (JOB) lataaminen hitsauslaitteesta kaukosäätimeen 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Kuva 5-21 

Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

1 

 

Paina painiketta hitsaustehtävien (JOB) organisointi väh. 3 s 

Kaukosäädin vaihtaa tilaan "Hitsaustehtävien (JOB) organisointi". 

2 

 

Toiminnon valitseminen: 

 Lataa hitsaustehtävä (JOB). 

3 

 

JOBin valinta 

Valitse haluamasi JOB lataustapahtumaa varten. 

4 

 

Paina painiketta hitsaustehtävien (JOB) organisointi väh. 3 s 

JOB ladataan kaukosäätimen muistiin. 

5  JOB ladataan. 

Onnistuneen latauksen jälkeen kytketään takaisin päävalikkoon. 
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5.14.1 Hitsaustehtävän (JOB) kopiointi kaukosäätimeltä hitsauslaitteeseen 
 

   HUOMIO 
  

 Jotta JOB voitaisiin kopioida, se on ensin ladattava kaukosäätimelle, katso luku "Hitsaustehtävän (JOB) 

lataaminen hitsauslaitteesta kaukosäätimeen". Ladattu JOB voidaan sitten kopioida itselleen tai 

muistipaikalle virtalähteen vapaalle alueelle (JOB 129 - JOB 169). 
  

 

3 s

3 s

3

4

5

6

7

2

1

 

Kuva 5-22 
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Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

1 

 

Paina painiketta hitsaustehtävien (JOB) organisointi väh. 3 s 

Kaukosäädin vaihtaa tilaan "Hitsaustehtävien (JOB) organisointi". 

2 

 

Toiminnon valitseminen: 

 Hitsaustehtävän kopiointi (JOB) 

3  Kaukosäätimeen tallennetun JOBin näyttö 

Esimerkki: JOB 129 

4 

 

Paina painiketta hitsaustehtävien (JOB) organisointi 

Kaukosäädin vaihtaa päällekirjoitettavan JOBin kohdevalintaan hitsauslaitteessa. 

5 

 

Päällekirjoitettavan JOBin valinta hitsauslaitteessa 

Kaukosäätimen muistiin ladattu JOB voidaan kopioida olemassa olevan JOBin päälle hitsauslaitteen 

vapaalle muistialueelle (JOB 129 - JOB 169) tai itselleen. 

6 

 

Paina painiketta hitsaustehtävien (JOB) organisointi väh. 3 s 

Kopiointitapahtuma käynnistetään. 

7  JOB kopioidaan. 

Onnistuneen kopioinnin jälkeen kytketään takaisin päävalikkoon. 
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5.15 Töiden (JOB) nollaaminen tehdasasetuksiin  
 

   HUOMIO 
  

 Kaikki tallennetut, käyttäjäkohtaiset hitsausparametrit korvataan tehdasasetuksilla. 
  

 

5.15.1 Yksittäisen työn nollaaminen  

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Kuva 5-23 

Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

1 

 

Paina painiketta hitsaustehtävien (JOB) organisointi väh. 3 s 

Kaukosäädin vaihtaa tilaan "Hitsaustehtävien (JOB) organisointi". 

2 

 

Toiminnon valinta: 

 Hitsaustehtävän (JOB) nollaaminen. 

3 

 

JOBin valinta 

Valitse haluamasi JOB lataustapahtumaa varten. 

4 

 

Paina painiketta hitsaustehtävien (JOB) organisointi väh. 3 s 

JOB palautetaan tehdasasetuksiin. 

5  JOB nollataan. 

Onnistuneen latauksen jälkeen kytketään takaisin päävalikkoon. 
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5.15.2 Kaikkien JOB-tehtävien nollaus 
 

   HUOMIO 
  

 JOBit 1-128 + 170-256 nollataan. 

Asiakaskohtaiset JOBit 129-169 säilyvät olemassa. 
  

 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Kuva 5-24 

Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

1 

 

Paina painiketta hitsaustehtävien (JOB) organisointi väh. 3 s 

Kaukosäädin vaihtaa tilaan "Hitsaustehtävien (JOB) organisointi". 

2 

 

Toiminnon valinta: 

 Hitsaustehtävän (JOB) nollaaminen. 

3 

 

Parametrien valinta 

Valitse parametrit rES ALL toimenpidettä varten. 

4 

 

Paina painiketta hitsaustehtävien (JOB) organisointi väh. 3 s 

JOB palautetaan tehdasasetuksiin. 

5  Kaikki JOBs nollataan. 

Onnistuneen latauksen jälkeen kytketään takaisin päävalikkoon. 
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5.16 Erikoisparametrit (laajennetut asetukset) 
Erikoisparametreja (P1 - Pn) käytetään laitetoimintojen asiakaskohtaiseen asetukseen. Näin käyttäjälle annetaan paras 

mahdollinen joustavuus tarpeittensa optimointia varten. 

Näitä asetuksia ei suoriteta suoraan laiteohjauksessa, koska parametrien säännöllinen säätö ei ole yleensä tarpeen. Valittavien 

erikoisparametrien määrä voi vaihdella hitsausjärjestelmässä käytettyjen laiteohjausten välillä (katso vastaava vakiokäyttöohje). 

Erikoisparametrit voidaan tarvittaessa jälleen palauttaa takaisin tehdasasetuksiin. 

5.16.1 Parametrien valinta, muuttaminen ja tallentaminen  
 

   HUOMIO 
  

 ENTER (Siirtyminen valikkoon) 

• Kytke laite pois päältä pääkytkimestä 

• Pidä kaukosäätimen painike "parametrien valinta vasemmalla" painettuna ja kytke laite samanaikaisesti 

uudelleen päälle. 

NAVIGATION NAVIGATION (navigointi valikossa) 

• Parametrit valitaan kääntämällä säätönuppia "hitsausparametrien asetus". 

• Parametrien asettaminen/muuttaminen säätönupilla "valokaaren pituuden korjaus / hitsausohjelman valinta". 

EXIT (Poistu valikosta) 

• Paina kaukosäätimen painiketta "parametrien valinta oikealla" (sammuta laite ja kytke taas päälle). 
  

 

ENTER

+

EXIT

NAVIGATION

l

0

 

Kuva 5-25 
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Näyttö Asetus/valinta 

 

Ohjelman ”0” esto 

0 = P0, vapautus (tehdasasetus) 

1 = P0, estetty 

 

Ohjelman rajoitus 

Ohjelma, 1–15 

Tehdasasetus: 15 

 

HOLD-toiminto 

0 = HOLD-arvoja ei näytetä 

1 = HOLD-arvot näytetään (tehdasasetus) 

 

Keskiarvonäyttö superpulssissa 

0 = toiminto kytketty pois päältä 

1 = toiminto kytketty päälle (tehdasasetus) 

5.16.1.1 Tarkat erityisparametrit 

Ohjelma "0", ohjelman vapautus (P2) 

Ohjelma P0 (manuaalinen asetus) on lukittu. Vain toiminnot P1-P15 ovat mahdollisia riippumatta avainkytkimen asennosta. 
 

Ohjelmien määrän rajoitus (P4) 

Erikoisparametrilla P4 voidaan ohjelmien valintaa rajoittaa.  

• Asetus otetaan käyttöön kaikille JOBeille. 

• Ohjelmien valinta riippuu kytkimen "Hitsauspoltintoiminto" kytkinasennosta (katso "Laitekuvaus"). Ohjelmia voidaan vaihtaa 

vain kytkinasetuksella "Ohjelma". 

• Ohjelmia voidaan vaihtaa liitetyllä erikoishitsauspolttimella tai kaukosäätimellä. 

• Ohjelmien vaihtaminen "säätönupilla valokaaren pituuden korjaus / hitsausohjelman valinta" (katso "Laitekuvaus") on 

mahdollista vain, jos mitään erikoishitsauspoltinta ei ole liitettynä. 
 

Pitotoiminto (P15) 

Pitotoiminto aktiivinen (P15 = 1) 

• Näytölle tulevat edellisen pääohjelman mukaiseen hitsaukseen käytettyjen parametrien keskimääräiset arvot. 

Pitotoiminto ei aktiivinen (P15 = 0) 

• Näytölle tulevat pääohjelman parametrien asetuspisteen arvot. 
 

Keskiarvonäyttö superpulssissa (P19) 

Toiminto aktiivinen (P19 = 1) 

• Superpulssissa näytetään näytössä keskiarvo teholle ohjelmasta A (PA) ja ohjelmasta B (PB) (tehtaalta). 

Toiminto ei aktiivinen (P19 = 0) 

• Superpulssissa näytössä näytetään ainoastaan teho ohjelmasta A. 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Anzeige_Sonderparameter_P15.cdr


Rakenne ja toiminta 
Erikoisparametrit (laajennetut asetukset)  

 

46 099-008782-EW518 

24.10.2014 
 

5.16.1.2 Tehdasasetusten palautus 
 

   HUOMIO 
  

 Kaikki eritysparametrit korvataan tehdasasetuksilla! 

Hitsaustehtävä (JOB) kaukosäätimen muistista poistetaan. 
  

 

Käyttösäädin Toimenpide Tulos Näytöt 

vasemmalla oikealla 

  

Sammuta hitsauslaite - 

 

 

Paina kaukosäätimen painiketta "Parametrivalinta oikea" 

ja pidä sitä painettuna 
- 

  

Kytke hitsauslaite päälle 

 

 

 

Vapauta painike 

Odota n. 3 s  

     

Sammuta hitsauslaite ja kytke se jälleen päälle, jotta 

muutokset astuvat voimaan. 
- 
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5.16.2 Suojaläppä, laiteohjaus 

 

Kuva 5-26 

Merk-

ki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Suojakansi 

2  Suojakansi 

3  Suojakannen kiinnitysvarsi 
 

• Työnnä suojakannen oikeanpuoleinen kiinnitysvarsi oikealle ja irrota suojakansi. 
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6 Huolto, ylläpito ja hävittäminen 
6.1 Yleistä 

Kun tätä konetta käytetään ilmoitetuissa ympäristöolosuhteissa ja tavanomaisissa käyttötilanteissa, se ei juurikaan tarvitse 

kunnossapitoa ja ainoastaan vähän huoltoa. 

Muutamat seikat on silti otettava huomioon hitsauskoneen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Näihin kuuluvat 

säännöllinen puhdistus ja tarkistukset alla kuvatulla tavalla ympäristön likaantumisasteesta ja yksikön käyttöajasta riippuen. 

6.2 Huoltotyöt 
 

   VAARA 
  

 

Älä tee laitteelle luvattomia korjauksia tai muutoksia! 

Vammojen ja laitteiston vahingoittumisen ehkäisemiseksi yksikön korjaajan tai muuttajan on oltava 

erikoistunut ja harjaantunut henkilö 

Takuu raukeaa, jos laitteeseen on puututtu luvatta. 

• Käytä korjaustöihin ainoastaan päteviä henkilöitä (koulutettua huoltohenkilöstöä)! 
  

 

Tilausta tehtäessä on annettava osan nimi ja kohdenumero sekä asianomaisen laitteen sarjanumero ja kohdenumero. Käytä 

vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita, kun vaihdat osia.  Viallisten laitteiden takuupalautukset hyväksytään vain EWM-

yhteistyökumppanin kautta. Korjaus- ja huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu ja asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö; 

muussa tapauksessa takuu raukeaa. 

6.3 Huoltotyöt, huoltovälit 
6.3.1 Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet 

• Tarkasta ohjauskaapeli ja sen vedonpoistaja vaurioiden varalta. 

• Suorita toimintotarkastus käyttö-, ilmoitus-, suoja- ja/tai säätölaitteille. 

• Muuta, yleinen tila 

6.4 Laitteiden käsittely 
 

   HUOMIO 
  

 Laitteen asianmukainen hävittäminen! 

Kone sisältää arvokkaita, kierrätettäviä raaka-aineita ja elektroniikkaa, joka on hävitettävä 

asianmukaisesti. 

• Ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa! 

• Noudata maakohtaisia kierrätysmääräyksiä! 
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6.4.1 Valmistajan ilmoitus loppukäyttäjälle 
• Euroopan unionin säännösten mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä 

tammikuuta 2003), sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa enää sijoittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Se on 

kerättävä erikseen. Pyörillä olevan jätesäiliön kuva tarkoittaa, että laitteisto on kerättävä talteen erikseen. 

Kone on vietävä hävitettäväksi tai kierrätettäväksi tarkoitusta varten varattuihin jätteidenerottelujärjestelmiin. 

• Saksan lain mukaan (laki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jakelusta ja vastaavan romun keräämisestä ja 

ympäristöystävällisestä hävittämisestä (ElektroG), 16.3.2005) koneromu on toimitettava jätekeräykseen lajittelemattomasta 

yhdyskuntajätteestä erillään. Yleiset jäteyhtiöt (kunnat tai yhteisöt) ovat perustaneet keräyspisteitä, joihin kotitalouksien 

romut voidaan toimittaa maksutta. 

• Tietoja käytetyn laitteiston luovuttamisesta ja keräämisestä saa kunnanvirastosta. 

• EWM osallistuu hyväksyttyyn jätteiden hävitys- ja kierrätysjärjestelmään ja on rekisteröity käytettyjen sähkölaitteiden 

rekisteriin (EAR) numerolla WEEE DE 57686922. 

• Tämän lisäksi palautukset onnistuvat kaikkialla Euroopassa EWM:n myyntikumppaneiden kautta. 

6.5 RoHS-direktiivin vaatimusten täyttäminen 
Allekirjoittanut EWM AG Mündersbach, vahvistaa täten, että kaikki toimittamamme tuotteet, jotka kuuluvat tiettyjen vaarallisten 

aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin soveltamisalaan, täyttävät direktiivin 

vaatimukset (2002/95/EY). 
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7 Tekniset tiedot 
 

   HUOMIO 
  

 Suoritustehoon liittyvät tiedot sekä takuu ovat voimassa vain alkuperäisten vara- ja kulutusosien 

yhteydessä! 
  

 

7.1 R50 ROB 7POL 
Liitäntä 7-napainen 

Mitat P x L x K 115 x 235 x 300 mm 

Paino 3,2 kg 
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8 Lisävarusteet 
8.1 Jatko- ja liitäntäjohto 

Tyyppi Nimitys Varaosanumero 

FRV 7POL 10 m Jatko-/liitäntäkaapeli 092-000201-00000 

FRV 7POL 20 m Jatko-/liitäntäkaapeli 092-000201-00001 

FRV 7POL 1 m Jatko-/liitäntäjohto 092-000201-00002 

FRV 7POL 5 m Jatko-/liitäntäkaapeli 092-000201-00003 
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9 Liite A 
9.1 EWM-toimipisteet 
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