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Allmänna hänvisningar 
 

  VARNING 

 

Läs bruksanvisningen! 
Bruksanvisningen informerar om säker användning av produkterna. 
• Läs och följ bruksanvisningen för samtliga systemkomponenter, i synnerhet säkerhets- och 

varningsanvisningarna! 
• Beakta föreskrifter om förebyggande av olyckor och nationella bestämmelser! 
• Förvara bruksanvisningen på aggregats användningsplats. 
• Säkerhets- och varningsskyltar på aggregatet informerar om eventuella faror.  

De måste vara identifierbara och läsbara. 
• Aggregatet är tillverkat i enlighet med aktuell teknisk utvecklingsnivå samt gällande regler 

och standarder och får endast användas, underhållas och repareras av fackpersonal. 
• Tekniska ändringar på grund av vidareutveckling inom aggregattekniken kan leda till olika 

svetsförhållanden. 
 
 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Upphovsrätten till detta dokument förblir hos tillverkaren. 
Kopiering, även i form av utdrag, endast med skriftligt godkännande. 
Innehållet i detta dokument har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats, ändå förbehåller vi oss för 
ändringar, skrivfel och misstag. 
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2 För Din säkerhet 
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. 

 
 

 Tekniska detaljer som användaren måste beakta. 
 

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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2.1.1 Symbolförklaring 
 

Symbol Beskrivning  Symbol Beskrivning 

 
Tekniska detaljer som användaren 
måste beakta. 

 
 

Tryck och släpp/peka/tryck 

 

Koppla från aggregatet  
 

Släpp 

 

Koppla på aggregatet  
 

Tryck och håll intryckt 

   
 

Koppla 

 

Fel  
 

Vrid 

 

Rätt  
 

Siffervärde – inställbart 

 

Åtkomst av meny  

 

Signallampan lyser grönt 

 

Navigering i menyn  

 

Signallampan blinkar grönt 

 

Lämna menyn  
 

Signallampan lyser rött 

 

Tidsvisning (exempel: vänta 
4 s/aktivera) 

 
 

Signallampan blinkar rött 

 Avbrott i menyvisningen (ytterligare 
inställningsmöjligheter möjliga) 

   

 

Verktyg ej nödvändigt/använd ej verktyg    

 

Verktyg nödvändigt/använd verktyg    
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2.2 Del av den samlade dokumentationen 
 

 Denna bruksanvisning är en del av den samlade dokumentationen och gäller endast i 
kombination med alla deldokument! Läs och följ bruksanvisningarna för samtliga 
systemkomponenter, i synnerhet säkerhetsanvisningarna! 

 

Bilderna visar ett allmänt exempel med ett svetssystem. 

 
Bild. 2.1 

 

Pos. Dokumentation 
A.1 Trådmatarenhet 
A.2 Ombyggnadsanvisning tillval 
A.3 Strömkälla 
A.4 Kylenhet, spänningstransformator, verktygslåda etc. 
A.5 Transportvagn 
A.6 Svetsbrännare 
A.7 Fjärrstyrning 
A.8 Styrning 
A Samlad dokumentation 
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3 Ändamålsenlig användning 
 

  VARNING 

 

Faror på grund av felaktig användning! 
Aggregatet är tillverkat i enlighet med aktuell teknisk utvecklingsnivå samt gällande 
regler och standarder för användning inom industri och annan kommersiell verksamhet. 
Det är endast avsett för svetsmetoden som anges på typskylten. Vid felaktig 
användning kan aggregatet utgöra fara för personer, djur och materiella värden. 
Garantin omfattar inte skador som är ett resultat av felaktig användning! 
• Använd aggregatet uteslutande enligt avsedd användning och endast av utbildad, 

sakkunnig personal! 
• Aggregatet får inte förändras eller byggas om på felaktigt sätt! 

 
 

 Ytterligare och kompletterande svetstekniska säkerhetsanvisningar finns i bruksanvisningen till 
vårt svetsaggregat. Dessutom finns där en lista över de för tillfället gällande normerna och 
föreskrifterna. 

 
 

 Ni ska vara införstådd med de grundläggande funktionerna i driftsystemet och med en PC, samt 
ha erfarenhet av programvara. 

 
 
 

 Dessa tilläggsblad kompletterar standarddokumentet! 
Dessa tilläggsblad gäller endast i kombination med motsvarande standardbruksanvisning och 
kompletterar resp. ersätter ett avsnitt i respektive standardbeskrivningar. 

 
 

 Bifoga denna anvisning till aggregatunderlagen! 
Ange ovillkorligen aggregatets artikel- och serienummer vid beställning av reservdelar! 
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4 Uppbyggnad och funktion 
4.1 Aggregatstyrning - Manöverdon 

 
Bild. 4.1 

 

Pos. Symbol Beskrivning 0 
1 

 

Tryckknapp Create 
Skapa en konfigurationsfil. 

2 

 

Tryckknapp Load 
Ladda en konfigurationsfil. 

3 

 

Tryckknapp Master 
Ladda eller skapa en utökad konfigurationsfil. 

4  USB-gränssnitt för offline-dataöverföring 
Möjlighet för anslutning av USB-minne (företrädesvis industri-USB-minne). 

5 

 

Signallampa Error 
 

6 
 

Signallampa Error Typ 
 

7 
 

Signallampa LAN 
Kabelbundet lokalt nätverk (LAN). 

8 
 

Signallampa WiFi 
Trådlöst lokalt nätverk (Wi-Fi). 

9  Signallampa USB 
Visar en aktiv USB-funktion. 

10 

 

Signallampa Profile 
Signallampan visar aktuell identifieringsstatus. 



 
Uppbyggnad och funktion 

Logga in på inbyggd gateway 

 

099-OW0090-EW506 
23.01.2017 9 
 

Pos. Symbol Beskrivning 0 
11 

 

Gränssnitt (Xbutton) 
• Inloggning och identifiering av användare för svetsdataregistrering. 
• Aktivering av nätverskfunktioner.  

12 

 

Tryckknapp Save 
Sparar aktuellt JOB på USB-minne. 

13 

 

Tryckknapp Load 
Laddar ochAktiverar aktuellt JOB från USB-minne. 
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4.2 Logga in på inbyggd gateway 
• Kontakta Xbutton på gränssnittet (Xbutton) tills signallampan ”Profile“ lyser konstant. 

4.3 Datautbyte med hjälp av USB-minne 
Gatewayerna kan användas utan direkt anslutning (offline) till kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet. 
Dataöverföringen inbördes mellan svetsaggregaten och mellan svetsaggregat och 
kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet sker i detta fall med ett USB-minne. 

4.3.1 Maskinspecifika parametrar 
De aggregatspecifika parametrarna för det svetsaggregat som är anslutet till gatewayen kan läsas ut 
genom datautväxling med USB-minne och på så sätt bearbetas med hjälp av 
kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet och åter läsas in i detta svetsaggregat. 

4.3.1.1 Läsa ut maskinspecifika parametrar 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Create“ och släpp den igen. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

4.3.1.2 Läsa in maskinspecifika parametrar 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Load“ och släpp den igen. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

4.3.2 Systemomfattande parametrar 
De systemomfattande parametrarna för svetsaggregatet som är ansluten till den externa gatewayen kan 
läsas in eller ut via datautbyte med USB-minne och på så sätt kopieras till ett annat. 

4.3.2.1 Läsa ut systemomfattande parametrar 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck samtidigt på tryckknapparna ”Create“ och ”Master“ och håll dem intryckta. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

4.3.2.2 Läsa in systemomfattande parametrar 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck samtidigt på tryckknapparna ”Create“ och ”Load“ och håll dem intryckta. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

4.3.3 Läsa in och ut JOB (svetsuppgifter) 
Genom datautväxling via USB-minne kan aktuellt aktivt JOB läsas ut och på så sätt kopieras till en annan 
svetsmaskin. 

4.3.3.1 Läsa ut JOB (svetsuppgift) 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Save“ och släpp den igen. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

4.3.3.2 Läsa in JOB (svetsuppgift) 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Load“ och släpp den igen. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

4.4 Spara svetsdata 
Med gatewayerna får du möjlighet att spara sparade svetsdata på ett USB-minne eller registrera 
svetsdata på ett USB-minne under svetsningen. Dessa svetsdata kan läsas in i 
kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet. 

 

 Använd ett industriellt USB-minne för förbättrad livslängd och tillförlitlighet. 
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4.4.1 Initiera USB-minnet 
Före användning måste USB-minnet registreras en gång på varje gateway som det ska användas med. 
Under registreringen kontrolleras även USB-minnets funktion. 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ och håll den intryckt. 
• Tillkoppla svetsmaskinen. 
• Kontakta Xbutton på gränssnittet (Xbutton) tills signallampan ”Profile“ lyser konstant. 

- När signallampan ”USB“ börjar blinka har registreringen av USB-minnet slutförts. 
4.4.1.1 Spara manuellt 

• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ och släpp den igen. 

– Signallampan ”USB“ börjar blinka och dataregistreringen startar. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ för att avsluta registreringen. 

 

 Den aktuella svetsfogen sparas komplett. Förloppet är slutfört när lysdioderna på styrningen 
slutar blinka. 

 

4.4.1.2 Spara automatiskt 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tillkoppla svetsmaskinen. 

– Signallampan ”USB“ börjar blinka och dataregistreringen startar. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ för att avsluta registreringen. 

 

 Den aktuella svetsfogen sparas komplett. Förloppet är slutfört när lysdioderna på styrningen 
slutar blinka. 

 

4.5 Online-drift 
Gatewayerna erbjuder möjligheten att upprätta direkt anslutning (online) till 
kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet med hjälp av LAN eller Wi-Fi. De utökade möjligheterna och 
funktionerna som erhålls vid direkt anslutning beskrivs i handboken till kvalitetsstyrningsprogramvaran 
Xnet. 
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5 Avhjälp av störningar 
Alla produkter genomgår stränga produktions- och slutkontroller. Om något trots detta inte fungerar, kan 
du kontrollera produkten med hjälp av följande lista. Leder ingen av de beskrivna åtgärderna till att 
produkten fungerar igen, ber vi dig kontakta auktoriserad återförsäljare. 

 

 Ett fel på svetsaggregatet visas med en felkod (se svetsaggregatets bruksanvisning) på 
aggregatstyrningens display. 
Vid ett aggregatfel stängs effektenheten av. 

 
 

 Visningen av det möjliga felnumret beror på aggregatets utförande (gränssnitt/funktioner). 
 

5.1 Felindikeringar 
Alla felmeddelanden som gäller för nätverksnoden indikeras med blinksekvenser och tillhörande 
signallampor. Signallampan ”Error“ signalerar felkategorin med antalet blinksignaler (0,5 Hz). 
Signallampan ”Error Typ“ meddelar feltypen för respektive felkategori med antalet blinksignaler (1,5 Hz). 
• Notera felmeddelandena och uppge dessa för servicepersonalen vid behov. 
• Om flera fel uppstår visas dessa efter varandra. 
Felkategori 
(Error) 

Feltyp 
(Error 
Typ) 

Indikeringslän
gd 

Möjlig orsak Åtgärd 

1x 1x Ihållande Styrningen är startad men 
har ingen anslutning till 
systembussen. 

Upprätta en anslutning till 
systembussen, stäng av och 
starta om aggregatet. 

1x 2x 20 sek. efter 
start 

Inget minnesmedium 
registrerat. 

Kontakta service 

1x 3x 2 min. efter 
första start 

Den systemtid som behövs 
för registrering av 
svetsningen inte registrerad. 

Anslut aggregatet till ett 
nätverk och konfigurera det för 
anslutning till Xnet-server 

1x 4x Ihållande Vid självtest av det interna 
minnet uppstod ett fel. 
Styrningen pausas. 

Kontakta service 

2x 1x 20 sek. efter 
första 
start 

Minnesmedium saknas eller 
minnesmedium defekt. 

Kontakta service 

2x 2x 20 sek. efter 
första 
start 

Fel minnesmedium. Kontakta service 

2x 3x 20 sek. efter 
förekomst 

Allmänt fel vid åtkomst till 
minnesmedium. 

Kontakta service 

3x 1x Ihållande Nätverksåtkomsten inte 
tillgänglig. 

Kontakta service 

3x 2x Ihållande Wi-Fi-modulen är defekt eller 
saknas. 

Kontakta service 

3x 3x Ihållande Fel vid 
kommunikationsförloppet. 

Stäng av maskinen, vänta 30 
sek. och starta den igen. 

4x 1x 20 sek. efter 
förekomst 

Xbutton har inte initierats. Kontakta service 

4x 2x En gång Xbutton-behörighet saknas. Konfigurera Xbutton på nytt. 

5x 1x En gång USB-minnesmedium defekt 
eller inte isatt. 

Använd ett annat USB-
minnesmedium. 

5x 2x En gång Det gick inte att läsa några 
data från USB-
minnesmediet. 

Skapa data på nytt. 
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Felkategori 
(Error) 

Feltyp 
(Error 
Typ) 

Indikeringslän
gd 

Möjlig orsak Åtgärd 

5x 3x En gång Data på USB-minnesmediet 
är skadade. 

Skapa data på nytt. 

5x 4x En gång USB-minnesmediet defekt 
eller skrivskyddat. 

Använd ett annat USB-
minnesmedium 
eller formatera USB-
minnesmediet. 

5x 5x En gång Det gick inte att skapa data 
på USB-minnesmediet. 

Använd ett annat USB-
minnesmedium 
eller formatera USB-
minnesmediet. 

5x 6x En gång Nödvändiga administrativa 
data är inte tillgängliga. 

Kontakta service 

5x 7x En gång Data är inte kompatibla med 
programvaran. 

Kontakta service 
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6 Bilaga A 
6.1 Översikt EWM-filialer 
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