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Sikkerhetsforskrifter
Forklaring sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL!
Betegner en umiddelbart truende fare.
Hvis den ikke unngås, fører den til død eller alvorlige skader.

▶

FARE!
Betegner en situasjon som kan være farlig.
Hvis den ikke unngås, kan den føre til død eller alvorlige skader.

▶

FORSIKTIG!
Betegner en situasjon som kan være skadelig.
Hvis den ikke unngås, kan den føre til lette eller begrensede skader samt materielle skader.

▶

MERKNAD!
Betegner muligheten for reduserte arbeidsresultater og mulige skader på utstyret.

Generelt

Apparatet er produsert i henhold til dagens standard og kjente sikkerhetstekniske regler. Likevel er det ved feilbetjening eller misbruk fare for
operatør eller tredje persons liv og helse
materielle skader på apparat og andre gjenstander hos operatøren
apparatets effektivitet i arbeid
Alle personer som jobber med idriftsetting, betjening, vedlikehold og reparasjon
av apparatet, skal
være tilsvarende kvalifisert
ha kjennskap til sveising
ha lest hele bruksanvisningen og følge denne
Bruksanvisningen skal alltid oppbevares der apparatet er i bruk. I tillegg til
bruksanvisningen skal også generelle og lokale regler om ulykkesforebygging og
miljø følges.
Alle sikkerhets- og fareanvisninger på apparatet skal
holdes i lesbar stand
ikke skades
ikke fjernes
ikke tildekkes, males over eller gjøres usynlige
Du finner informasjon om plasseringen av sikkerhets- og fareanvisninger på apparatet i kapittelet "Generelt" i bruksanvisningen til apparatet.
Feil som kan redusere sikkerheten, må utbedres før apparatet slås på.
Det gjelder sikkerheten din!
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Apparatet skal utelukkende brukes til arbeider i henhold til forskriftsmessig
bruk.

NO

Forskriftsmessig
bruk

Apparatet er utelukkende beregnet for sveiseprosessene som er angitt på effektskiltet.
Annen bruk eller bruk som går ut over dette, gjelder som ikke-forskriftsmessig.
Produsentens garanti gjelder ikke for skader som oppstår ved ikke-forskriftsmessig bruk.
Med til forskriftsmessig bruk regnes også
at hele bruksanvisningen leses og at alle henvisninger i den følges
at alle sikkerhets- og fareanvisninger leses og følges
at kontrollarbeid og vedlikeholdsarbeid overholdes
Bruk aldri apparatet til følgende bruk:
opptining av rør
lading av batterier / akkumulatorer
starting av motorer
Apparatet er konstruert for bruk innen industri og anlegg. Produsenten tar ikke
noe ansvar for skader som har oppstått som følge av bruk i bebodde rom.
Produsenten tar heller intet ansvar for mangelfulle eller feil arbeidsresultater.

Strømnettilkobling

Apparater med høy effekt kan påvirke energikvaliteten til strømnettet på grunn
av sitt strømopptak.
Det kan påvirke noen apparattyper i form av:
tilkoblingsbegrensninger
krav med hensyn til maksimal tillatt nettimpedans *)
krav med hensyn til minimalt nødvendig kortslutningseffekt *)
*) alltid

ved grensesnittet til det offentlige strømnettet
, se tekniske data

I tilfelle må driftsansvarlig eller bruker av apparatet forsikre seg om at apparatet
kan kobles til, eventuelt ved å ta kontakt med strømleverandøren.
VIKTIG! Pass på at strømnettilkoblingen er sikkert jordet.

Omgivelsesbetingelser

Bruk eller oppbevaring av apparatet utenfor angitt område gjelder som ikke-forskriftsmessig. Produsentens garanti gjelder ikke for skader som oppstår ved ikkeforskriftsmessig bruk.
Lufttemperatur i omgivelsen:
ved bruk: -10 °C til + 40 °C (14 °F til 104 °F)
ved transport og oppbevaring: -20 °C til + +55 °C (-4 °F til 131 °F)
Relativ luftfuktighet:
inntil 50 % ved 40 °C (104 °F)
inntil 90 % ved 20 °C (68 °F)
Omgivelsesluft: fri for støv, syrer, korrosive gasser eller substanser osv.
Høyde over havet: inntil 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
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Operatørens forpliktelser

Operatøren er forpliktet til å sørge for at apparatet bare brukes av personer som
er fortrolige med de grunnleggende forskriftene om arbeidssikkerhet og
ulykkesforbygging og har fått opplæring i håndteringen av apparatet
har lest og forstått denne bruksanvisningen, spesielt kapittelet "Sikkerhetsforskrifter", og har underskrevet på dette
er utdannet i henhold til kravene til arbeidsresultatet
Kontroller jevnlig at personalet arbeider sikkerhetsbevist.

Personalets forpliktelser

Alle personer som har fått i oppgave å utføre arbeider på apparatet, er før arbeidet påbegynnes forpliktet til å
følge de grunnleggende forskriftene om arbeidssikkerhet og ulykkesforebygging
lese denne bruksanvisningen, spesielt kapittelet "Sikkerhetsforskrifter" og
skrive under på at de har forstått og følger denne
Før arbeidsplassen forlates, må personalet forsikre seg om at det ikke kan oppstå
skader på personer eller materiell.

Feilstrøm-vernebryter

Ved tilkobling av et apparat til det offentlige strømnettet kan det i lokale bestemmelser og nasjonale retningslinjer være krav om bruk av jordfeilbryter.
Jordfeilbryter-typen som anbefales av produsenten for apparatet, står oppført
under tekniske data.

Verneutstyr

Ved håndtering av apparatet er du utsatt for mange farer, som for eksempel:
sprutende gnister, varme, flyvende metalldeler
øye- og hudskadelig lysbuestråling
skadelige elektromagnetiske felt som er livsfarlige for personer med pacemaker
elektrisk fare på grunn av nett- og sveisestrøm
økt støybelastning
skadelige sveiserøyk og gasser
Bruk egnet verneutstyr ved håndtering av apparatet. Verneutstyret må ha følgende egenskaper:
vanskelig antennelig
isolerende og tørt
heldekkende, uskadd og i god stand
vernehjelm
bukse uten oppbrett
Som verneutstyr regnes blant annet:
Beskyttelse av øyne og ansikt med beskyttelsesvisir med forskriftsmessig filterinnsats mot UV-stråling, varme og gnister.
Bak visiret brukes forskriftsmessige vernebriller med sidebeskyttelse.
Faste sko som isolerer også ved fuktighet.
Vernehansker (elektrisk isolering, varmebeskyttelse).
Bruk hørselvern for å redusere støybelastningen og beskytte ørene.
-

12

Angivelser om
støyutslippsverdier

Apparatet genererer et maksimalt lydeffektnivå <80dB(A) (ref. 1pW) ved tomgang samt i kjølefasen etter drift tilsvarende maksimalt tillatt arbeidspunkt ved
normert belastning iht. EN 60 974-1.
Det kan ikke angis noen utslippsverdi ved sveising (og skjæring) for arbeidsplassen, fordi denne er prosess- og omgivelsesbetinget. Det avhenger av de forskjelligste parameterne som f.eks. sveiseprosess (MIG/MAG-, TIG-sveising), valgt
strømtype (likestrøm, vekselstrøm), effektområde, type avsatt materiale, resonansforholdet til arbeidsemnet, arbeidsplassomgivelsene osv.

Fare på grunn av
skadelige gasser
og damper

Røyken som oppstår under sveising inneholder helseskadelige gasser og damper.
Sveiserøyk inneholder substanser som kan virke kreftfremkallende i henhold til
monografi 118 fra International Agency for Research on Cancer.
Bruk punktvis oppsuging og romluftsoppsuging.
Bruk en sveisepistol med integrert avgassuger hvis mulig.
Hold hodet unna sveiserøyk og gasser.
Røyken og de skadelige gassene
skal ikke pustes inn
suges ut av arbeidsområdet med egnede midler
Sørg for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft. Sørg for en ventilasjonshastighet på
minst 20 m³/time til enhver tid.
Bruk sveisehjelm med lufttilførsel ved manglende lufting.
Hvis du er usikker på om oppsugingseffekten er god nok, sammenligner du de
målte skadestoff-utslippsverdiene med tillatte grenseverdier.
Følgende komponenter er blant annet avgjørende for hvor skadelig sveiserøyken
er:
metallene som brukes til arbeidsemnet
elektrodene
beleggingene
rengjøringsmidler, fettfjerner og lignende
sveiseprosessen som brukes
Ta derfor hensyn til databladene om materialsikkerhet og produsentopplysningene for de nevnte komponentene.
Du finner anbefalinger for eksponeringsscenarier, risikostyringstiltak og identifisering av arbeidsforhold på nettstedet til European Welding Association i
området Health & Safety (https://european-welding.org).
Hold antennelige damper (f.eks. løsemiddeldamp) unna strålingsområdet til lysbuen.
Steng ventilen på beskyttelsesgassflasken eller hovedgasstilførselen når du ikke
sveiser.
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Personer, spesielt barn, skal holdes unna under bruk av apparatene og sveiseprosessen. Hvis det likevel oppholder seg personer i nærheten
må disse informeres om alle farene (blendingsfare fra lysbuen, fare for skade
på grunn av sprutende gnister, helsefarlig sveiserøyk, støybelastning, mulig
fare pga. nett- og sveisestrøm)
må egnet beskyttelsesutstyr stilles til rådighet eller
egnet beskyttelsesvegg eller -forheng monteres
-

Fare på grunn av
gnistsprut

Gnistsprut kan forårsake brann og eksplosjon.
Sveis aldri i nærheten av brennbart materiale.
Det må være en avstand på minst 11 meter (36 ft. 1.07 in.) mellom brennbart materiale og lysbuen, eller brennbart materiale må tildekkes med et godkjent deksel.
Ha en egnet, testet brannslukker tilgjengelig.
Gnister og varme metalldeler kan også komme ut i området rundt gjennom små
sprekker og åpninger. Iverksett treffende tiltak for å unngå fare for skader og
brann.
Sveis ikke på ild- og eksplosjonsfarlige områder og på lukkede tanker, beholdere
eller rør, dersom disse ikke er klargjort i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale standarder.
Det er ikke tillatt å sveise på beholdere som inneholder/har inneholdt gass, drivstoff, mineralolje og lignende. Det er eksplosjonsfare på grunn av restforekomster.

Fare på grunn av
nett- og
sveisestrøm

Elektrisk støt er i prinsippet livsfarlig og kan være dødelig.
Ta ikke på spenningsførende deler inni og utenpå apparatet.
Ved MIG/MAG- og TIG-sveising er også sveisetråden, trådspolen, materullene
samt alle metalldeler som står i forbindelse med sveisetråden, spenningsførende.
Sett alltid opp trådmateren på et tilstrekkelig isolert underlag eller bruk en egnet, isolerende trådmaterfatning.
Sørg for tilstrekkelig isolerende, tørt underlag eller deksel for jordpotensiale for
å oppnå egnet selv- eller personbeskyttelse. Underlaget eller dekselet må dekke
hele området mellom kropp og jordpotensiale fullstendig.
Alle kabler og ledninger må være sikkert tilkoblet, uskadd, isolert og tilstrekkelig
dimensjonert. Skift ut løse tilkoblinger samt forbrente, skadede eller underdimensjonerte kabler og ledninger.
Før hver bruk må du kontroller for hånd om strømtilførselen sitter ordentlig.
Ved strømkabler med bajonettkontakt må du dreie kabelen med min. 180° i
lengderetningen og stramme den.
Ikke slyng kabler eller ledninger rundt kroppen eller kroppsdeler.
Elektroden (stavelektrode, wolframelektrode, sveisetråd ...)
må aldri dykkes i væske
må aldri berøres når strømkilden er slått på
Mellom elektrodene fra to sveiseapparater kan det for eksempel oppstå dobbel
tomgangsspenning på et sveiseapparat. Hvis potensialene til begge elektrodene
berøres samtidig, kan det medføre livsfare.
Få funksjonen til jordledningen i strømledningen kontrollert regelmessig av elektriker.
Enheter i beskyttelsesklasse I krever et nettverk med jordledning og et pluggsystem med jordledningskontakt for forskriftsmessig bruk.
Bruk av enheten i et nettverk uten jordledning og med en stikkontakt uten jordledningskontakt er bare tillatt dersom alle nasjonale forskrifter for galvanisk skille overholdes.
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Sørg om nødvendig for tilstrekkelig jording av arbeidsemnet med et egnet middel.
Slå av apparater som ikke er i bruk.
Bruk sikkerhetsutstyr for fallsikring ved arbeid i store høyder.
Slå av apparatet og trekk ut strømledningen før du utfører arbeider på apparatet.
Sikre apparatet med et godt lesbart og forståelig varselskilt mot innsetting av
strømpluggen og gjeninnkobling.
Etter at du har åpnet apparatet:
lad ut den elektriske ladingen på alle komponenter
forsikre deg om at alle komponenter i apparatet er strømløse
Dersom det er nødvendig med arbeid på strømførende deler, må du få hjelp av en
person som kan slå av hovedbryteren i tide.

Vagabonderende
sveisestrømmer

Hvis de følgende anvisningene ikke følges, kan det oppstå vagabonderende
sveisestrømmer som kan forårsake følgende:
brannfare
overoppheting av komponenter som er i kontakt med arbeidsemnet
skader på jordledere
skader på apparatet og andre elektriske innretninger
Sørg for en fast forbindelse mellom arbeidsemnet og festeklemmen.
Fest festeklemmen så nærme stedet som skal sveises som mulig.
Sett opp apparatet med tilstrekkelig isolering mot elektrisk ledende omgivelser,
for eksempel isolering mot elektrisk ledende gulv eller isolering mot elektrisk ledende stativ.
Ta hensyn til følgende ved bruk av strømfordelere, dobbelthode-opptak osv:
Også elektroden til sveisepistolen / elektrodeholderen som ikke er i bruk, er potensialledende. Sørg for en tilstrekkelig isolerende oppbevaring av sveisepistolen / elektrodeholderen som ikke er i bruk.
Ved automatisert MIG/MAG-bruk må trådelektroden ledes til trådmateren bare
isolert av sveisetrådspole, storspole eller trådspole.

Klassifisering av
EMV-apparater

Apparater i utslippsklasse A:
er bare konstruert for bruk innen industri
kan forårsake ledningsbundede feil og strålefeil i andre områder
Apparater i utslippsklasse B:
oppfyller utslippskravene for bolig- og industriområder. Dette gjelder også
for boligområder, der energitilførselen stammer fra det offentlige lavspenningsnettet.
Klassifisering av EMV-apparater i henhold til effektskilt eller tekniske data.

EMC-tiltak

I spesielle tilfeller kan bruksområdet påvirkes selv om de standardiserte utslipps-grenseverdiene overholdes (f.eks. hvis det finnes ømfintlige apparater eller
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Ellers regnes dette som grov uaktsomhet. Produsentens garanti gjelder ikke for
skader som oppstår ved ikke-forskriftsmessig bruk.

oppstillingsplassen er i nærheten av radio- eller fjernsynsmottakere).
I slike tilfeller er operatøren forpliktet til å iverksette tilpassede tiltak for å oppheve feilen.
Kontroller og vurder interferensstabiliteten til innretninger i apparatets omgivelser i henhold til nasjonale og internasjonale bestemmelser. Eksempler på innretninger som kan bli påvirket av apparatet:
sikkerhetsinnretninger
nett-, signal- og dataoverføringsledninger
IKT-innretninger
innretninger for måling og kalibrering
Støttende tiltak for å unngå EMC-problemer:
1. Nettforsyning
Dersom det oppstår elektromagnetisk interferens tross forskriftsmessig
strømnettilkobling, må det iverksettes ekstra tiltak (f.eks. bruk av egnet
nettfilter).
2. Sveiseledninger
må holdes så korte som mulig
må legges så tett sammen som mulig (også for å unngå EMI-problemer)
må forlegges langt borte fra andre ledninger
3. Potensialutligning
4. Jording av arbeidsemnet
Hvis nødvendig må det opprettes jordforbindelse ved hjelp av egnede
kondensatorer.
5. Avskjerming, hvis nødvendig
andre innretninger i omgivelsene avskjermes
hele sveiseinstallasjonen avskjermes
-

EMF-tiltak

Elektromagnetiske felt kan forårsake helseskader som ennå ikke er kjent:
påvirkning på helsen til personer i nærheten, f.eks. bærere av pacemakere og
høreapparat
bærere av pacemaker må rådføre seg med legen sin før de oppholder seg i
nærheten av apparatet og sveiseprosessen
av sikkerhetsgrunner må avstanden mellom sveisekabler og sveiserens hode/
kropp holdes så stor som mulig
ikke bær sveisekabel og slangepakke over skulderen og ikke vikle dem rundt
kroppen eller kroppsdeler

Spesielle
faresteder

Hold hender, hår, klær og verktøy unna bevegelige deler som for eksempel:
vifter
tannhjul
ruller
aksler
trådspoler og sveisetråder
Grip ikke inn i roterende tannhjul i tråddriften eller i roterende drivdeler.
Deksler og sidedeler skal bare åpnes/demonteres for vedlikehold eller reparasjoner.
Under drift
Forsikre deg om at alle deksler er lukket og at alle sidedeler er forskriftsmessig montert.
Hold alle deksler og sidedeler lukket.
Det er økt fare for skader når sveisetråden kommer ut av sveisepistolen (gjennomboring av hånden, skader på ansikt og øyne).
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Hold derfor alltid sveisepistolen bort fra kroppen (apparat med trådmater) og
bruk egnede sveisebriller.
Ta ikke på arbeidsemnet under og etter sveisingen – fare for forbrenning.
Det kan løsne slagg fra arbeidsemner som avkjøles. Bruk derfor også forskriftsmessig sveiseutstyr ved etterarbeiding av arbeidsemnet og sørg for tilstrekkelig
beskyttelse av andre personer.
La sveisepistol og andre utstyrskomponenter med høy driftstemperatur avkjøles
før de bearbeides.
I brann- og eksplosjonsfarlige rom gjelder spesielle forskrifter
– følg nasjonale og internasjonale bestemmelser.
Strømkilder for arbeid i rom med økt elektrisk fare (eksempelvis kjeler) må være
merket med tegnet (Safety). Selve strømkilden må likevel ikke befinne seg inne i
slike rom.
Fare for skålding på grunn av lekkende kjølemiddel. Slå av kjøleapparatet før tilkoblingen av kjølemiddeltilførsel eller -retur plugges ut.
Ta hensyn til informasjonen i sikkerhetsdatabladet for kjølemiddel ved håndtering av kjølemiddel. Du får tak i sikkerhetsdatabladet for kjølemiddel ved å ta
kontakt med serviceverkstedet eller på produsentens hjemmeside.
Bruk bare egnet last-opptaksmiddel fra produsenten ved krantransport av apparater.
Hekt inn kjetting eller tau på alle hektepunktene som er beregnet på dette
på det egnede last-opptaksmiddelet.
Kjetting eller tau må ha minst mulig vinkel fra loddrett.
Fjern gassflaske og trådmater (MIG/MAG- og TIG-apparater).
Ved kranoppheng av trådmateren under sveising må det alltid brukes et egnet,
isolerende trådmateroppheng (MIG/MAG- og TIG-apparater).
Hvis apparatet er utstyrt med en bæresele eller bærehåndtak, skal disse utelukkende brukes til transport for hånd. Bæreselen er ikke egnet til transport med
kran, gaffeltruck eller annet mekanisk løfteutstyr.
Alle festemidler (sele, sneller, kjettinger osv.) som brukes sammen med apparatet
eller dets komponenter, skal kontrolleres regelmessig (eksempelvis for mekaniske skader, korrosjon eller forandringer forårsaket av andre påvirkninger fra omgivelsene).
Kontrollintervaller og kontrollomfang skal minst tilsvare gjeldende nasjonale
standarder og retningslinjer.
Fare for ubemerket lekkasje av farge- og luktløs beskyttelsesgass ved bruk av en
adapter for beskyttelsesgasstilkoblingen. Gjengene til adapteren på apparatsiden
som er beregnet på tilkobling av beskyttelsesgass, må før montering tettes med
teflonbånd.

Krav til beskyttelsesgassen

Spesielt ved ringledninger kan forurenset beskyttelsesgass føre til skader på utstyret og dårligere sveisekvalitet.
Overhold følgende retningslinjer med tanke på kvaliteten til beskyttelsesgassen:
faststoffpartikkelstørrelse < 40 µm
trykk-duggpunk < -20 °C
maks. oljeinnhold < 25 mg/m³
Bruk filter ved behov.
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Fare på grunn av
beskyttelsesgassflasker

Beskyttelsesgassflasker inneholder gass som står under trykk, og kan eksplodere
ved skader. Siden beskyttelsesgassflaskene er en del av sveiseutstyret, må de behandles ytterst forsiktig.
Beskyttelsesgassflasker med fortettet gass må beskyttes mot høy varme, mekaniske slag, slagg, åpen ild, gnister og lysbuer.
Beskyttelsesgassflaskene skal monteres loddrett og festes i henhold til anvisningene slik at de ikke kan velte.
Hold beskyttelsesgassflaskene på god avstand fra sveise- eller andre elektriske
strømkretser.
Heng aldri en sveisepistol på en beskyttelsesgassflaske.
Berør aldri en beskyttelsesgassflaske med en elektrode.
Eksplosjonsfare – sveis aldri på en beskyttelsesgassflaske som står under trykk.
Bruk bare beskyttelsesgassflasker som egner seg til den tiltenkte bruken og utstyr som passer og er egnet til (regulator, slanger og armatur osv.). Bruk bare beskyttelsesgassflasker og tilbehør som er i feilfri stand.
Hvis ventilen på en beskyttelsesgassflaske åpnes, må du vende ansiktet bort fra
utslippet.
Steng ventilen på beskyttelsesgassflasken når du ikke sveiser.
La hetten på ventilen være på beskyttelsesgassflasken når den ikke er tilkoblet.
Følg produsentens anvisninger samt nasjonale og internasjonale bestemmelser
for beskyttelsesgassflasker og tilbehørsdeler.

Fare på grunn av
beskyttelsesgass
som strømmer
ut

Sikkerhetstiltak
på oppstillingsplassen og under
transport

Fare for kvelning på grunn av beskyttelsesgass som strømmer ukontrollert ut
Beskyttelsesgassen er farge- og luktfri, og kan fortrenge oksygenet i luften i omgivelsene.
Sørg for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft – gjennomstrømningen må være på
minst 20 m³/time.
Følg retningslinjene for sikkerhet og vedlikehold for beskyttelsesgassflasken
eller hovedgasstilførselen.
Steng ventilen på beskyttelsesgassflasken eller hovedgasstilførselen når du
ikke sveiser.
Kontroller beskyttelsesgassflasken eller hovedgasstilførselen for ukontrollert gassutstrømming før hver idriftsetting.

Et apparat som velter, kan bety livsfare! Sett apparatet på et jevnt, stabilt underlag og sørg for at det ikke kan velte.
Tillatt helningsvinkel er maks. 10°.
Det gjelder spesielle forskrifter for brann- og eksplosjonsfarlige rom,
følg nasjonale og internasjonale bestemmelser.
Sikre at omgivelsene på arbeidsplassen alltid er rene og oversiktlige ved hjelp av
interne anvisninger og kontroller.
Sett opp og bruk bare apparatet i henhold til beskyttelsesklassen som er angitt
på effektskiltet.
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Ved transport av apparatet må du sørge for at de gjeldende nasjonale og regionale retningslinjene og ulykkesforebyggende forskriftene overholdes. Dette gjelder
spesielt retningslinjer som omhandler farer ved transport og forflytning.
Ikke løft eller transporter aktive apparater. Koble ut apparater før transport eller
løfting!
Før hver transport må kjølemiddelet tappes helt ut, og følgende komponenter
demonteres:
trådmating
trådspole
beskyttelsesgassflaske
Før apparatet tas i bruk etter transport, må det foretas en visuell kontroll av apparatet for å kontrollere det for skader. Eventuelle skader må utbedres av
opplært servicepersonale før apparatet tas i bruk igjen.

Sikkerhetstiltak
ved normal drift

Bruk bare apparatet når alle sikkerhetsinnretninger fungerer som de skal. Hvis
ikke sikkerhetsinnretningene fungerer ordentlig, er det fare for
liv og helse til bruker eller tredjemann
materielle skader på apparat og andre gjenstander hos operatøren
apparatets effektivitet i arbeid
Reparer sikkerhetsinnretninger som ikke fungerer ordentlig, før apparatet slås
på.
Du må aldri ignorere sikkerhetsinnretningene eller sette dem ut av drift.
Forsikre deg om at ingen er i fare før du slår på apparatet.
Kontroller apparatet for synlige skader og sjekk at sikkerhetsinnretningene fungerer minst én gang i uken.
Fest alltid beskyttelsesgassflasken ordentlig og ta den av før krantransport.
Kun originalt kjølemiddel fra produsenten er egnet for bruk med våre apparater
på grunn av sine egenskaper (elektrisk ledningsevne, frostbeskyttelse, materialkompatibilitet, brennbarhet osv.).
Bruk kun originalt kjølemiddel fra produsenten.
Bland ikke originalt kjølemiddel fra produsenten med andre kjølemidler.
Koble kun systemkomponenter fra produsenten til kjøleapparatet.
Dersom bruk av andre systemkomponenter eller annet kjølemiddel fører til skader, tar produsenten ikke noe ansvar for dette og alle garantikrav slettes.
Cooling Liquid FCL 10/20 er ikke antennelig. Det etanolbaserte kjølemiddelet
kan antenne under bestemte forhold. Kjølemiddelet skal bare transporteres i original beholder og holdes unna tennkilder.
Gammelt kjølemiddel avhendes i henhold til nasjonale og internasjonale forskrifter. Du får tak i sikkerhetsdatabladet for kjølemiddel ved å ta kontakt med serviceverkstedet eller på produsentens hjemmeside.
Kon0troller kjølemiddelnivået før du begynner å sveise og mens anlegget fortsatt
er kaldt.
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Det må alltid være en avstand på 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) rundt apparatet, slik at
kjøleluften kan strømme uhindret ut og inn.

Idriftsetting,
vedlikehold og
reparasjon

Ved bruk av deler fra andre produsenter er det ikke sikkert at de er konstruert og
produsert i henhold til kravene og sikkerhetsforskriftene.
Bruk bare originale reserve- og forbruksdeler (gjelder også for normdeler).
Foreta ingen endringer, på- eller ombygginger på apparatet uten tillatelse fra
produsenten.
Komponenter som ikke er i teknisk feilfri stand, må byttes ut umiddelbart.
Oppgi nøyaktig betegnelse og delenummer iht. reservedelslisten, samt serienummeret til apparatet.
Skruene på huset fungerer som jordingsforbindelse for delene på huset.
Bruk alltid riktig antall originale skruer med det oppgitte dreiemomentet på huset.

Sikkerhetsteknisk kontroll

Produsenten anbefaler å få gjennomført en sikkerhetsteknisk kontroll minst én
gang i året.
Innen samme årlige intervall anbefaler produsenten en kalibrering av strømkilden.
Det anbefales å få sikkerhetsteknisk kontroll utført av godkjent elektriker
etter forandringer
etter på- og ombygging
etter reparasjon, pleie og vedlikehold
minst én gang i året
Følg de gjeldende nasjonale og internasjonale standardene og retningslinjene for
sikkerhetsteknisk kontroll.
Ta kontakt med serviceverkstedet for nærmere informasjon om sikkerhetsteknisk
kontroll og kalibrering. Her kan du på forespørsel få de nødvendige dokumentene.

Avhending

Gamle elektriske og elektroniske produkter skal sorteres og leveres til gjenvinning i henhold til det europeiske rådsdirektivet og nasjonale retningslinjer. Brukte
apparater kan returneres til forhandleren eller leveres til en lokal miljøstasjon.
Fagmessig avhending av gamle apparater bidrar til bærekraftig gjenvinning av
materialressurser. Dersom dette ignoreres, kan det få negative konsekvenser for
helse og miljø.
Emballasjemateriale
Kildesorteres. Ta hensyn til lokale forskrifter. Esker brettes sammen før de avhendes.

Sikkerhetsmerking

Apparater med CE-merking oppfyller de grunnleggende kravene i direktivet for
lavspenning og elektromagnetisk kompatibilitet (eksempelvis relevante produktstandarder i standard EN 60 974).
Fronius International GmbH erklærer herved at apparatet samsvarer med direktiv 2014/53/EU. Du finner hele EU-samsvarserklæringen på følgende Internettadresse: http://www.fronius.com
Apparater som er merket med CSA-kontrollmerke oppfyller kravene i relevante
standarder i Canada og USA.
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Brukeren er ansvarlig for datasikkerheten ved endringer i forhold til fabrikkinnstillingene. Produsenten har intet ansvar ved sletting av personlige innstillinger.

Opphavsrett

Produsenten har opphavsretten til denne bruksanvisningen.
Tekst og bilder fyller de tekniske kravene på tidspunktet for trykking. Med forbehold om endringer. Innholdet i bruksanvisningen gir ingen rett til krav fra kjøper.
Vi er takknemlige for forbedringsforslag og henvisninger om feil i bruksanvisningen.

21

NO

Datasikkerhet
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Generell informasjon
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Generelt
Apparatkonsept

MIG/MAG-strømkildene TPS 320i,
TPS 400i, TPS 500i og TPS 600i er
komplett digitaliserte, mikroprosessorstyrte vekselretter-strømkilder.
Modulær utforming og enkel mulighet
for systemutvidelse sikrer høy fleksibilitet. Strømkildene kan tilpasses til ethvert behov.

Funksjonsprinsipp

Den sentrale styre- og reguleringsenheten til strømkilden er koblet med en digital signalprosessor. Den sentrale styre- og reguleringsenheten og signalprosessoren styrer hele sveiseprosessen.
Under sveiseprosessen måles kontinuerlig de faktiske dataene og det reageres
umiddelbart på forandringer. Regulatoralgoritmer sørger for at ønsket nominell
tilstand opprettholdes.
Resultatet blir:
en presis sveiseprosess
en nøyaktig reproduserbarhet for alle resultater
fremragende sveiseegenskaper
-

Bruksområder

Apparatene brukes i industri og anlegg: manuell og automatisert bruk med klassisk stål, galvaniserte plater, krom/nikkel og aluminium.
Strømkildene er konstruert for:
bil- og leverandørindustrien
maskinog skinnekjøretøybygging
kjemiske
anleggsbygg
apparatbygging
verft osv.
-
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Samsvar

FCC
Dette apparatet samsvarer med grenseverdiene for digitale apparater i EMC-maskinklasse A, del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene skal gi egnet
beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når apparatet brukes i kommersielle omgivelser. Dette apparatet genererer og bruker radiofrekvensenergi og kan forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med bruksanvisningen.
Bruk av apparatet i boligområder vil trolig forårsake skadelige forstyrrelser; i dette tilfellet er brukeren forpliktet til å rette opp forstyrrelsene for egen kostnad.
FCC ID: QKWSPBMCU2
Industry Canada RSS
Dette apparatet samsvarer med de lisensfrie Industry Canada RSS-standardene.
Bruken er underlagt følgende betingelser:
(1)
(2)

Apparatet må ikke forårsake skadelige forstyrrelser.
Apparatet må være motstandsdyktig overfor all mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan påvirke bruken negativt.

IC: 12270A-SPBMCU2
EU
Samsvar med direktiv 2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)
Antennene som brukes til denne senderen, må installeres slik at de overholder
en minsteavstand på 20 cm til alle personer. De må ikke settes opp eller brukes
med en annen antenne eller en annen sender. OEM-integratorer og sluttbrukere
må sikre bruksbetingelsene til senderen for å overholde retningslinjene for belastning på grunn av radiofrekvenser.
ANATEL / Brasil
Dette apparatet brukes sekundært. Det har ikke beskyttelse mot skadelig interferens, ikke engang fra apparater av samme type.
Apparatet kan ikke forårsake feil i systemer som brukes primært.
Dette apparatet overholder grenseverdiene satt av ANATEL for den spesifikke
absorpsjonshastigheten med hensyn til eksponering for elektriske, magnetiske og
elektromagnetiske høyfrekvente felt.
IFETEL / Mexico
Bruk av dette apparatet er underlagt følgende to betingelser:
(1)
(2)

Apparatet må ikke forårsake skadelige forstyrrelser.
Apparatet må kunne tåle alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan
forårsake uønsket drift.

NCC / Taiwan
I henhold til NCC-forskrifter for motorer med trådløs teknologi og lav effekt:
Artikkel 12
En sertifisert motor med trådløs teknologi og lav effekt kan ikke endre frekvensen, øke effekten eller endre egenskapene og funksjonene til den opprinnelige
konstruksjonen uten godkjenning.
Artikkel 14
Bruk av motorer med trådløs teknologi og lav effekt må ikke forringe flysikkerheten eller lovlig kommunikasjon.
Hvis det oppdages en feil, må den utbedres umiddelbart, slik at forstyrrelsene
ikke lenger foreligger.
Den juridiske informasjonen i forrige avsnitt gjelder radioforbindelser som drives
i samsvar med telekommunikasjonsforskrifter. Motorer med trådløs teknologi og
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lav effekt må tåle interferens fra legitim kommunikasjon eller radiologisk,
strålende elektrisk utstyr for industriell, vitenskapelig og medisinsk bruk.
Thailand

Bluetooth trademarks

Varemerket Bluetooth® og Bluetooth®-logoene er registrerte varemerker som
tilhører Bluetooth SIG, Inc. og brukes på lisens fra produsenten. Andre varemerker og handelsbetegnelser tilhører de respektive rettighetshaverne.

Advarsler på apparatet

Strømkilder med CSA-kontrollmerke for bruk i Nord-Amerika (USA og Canada)
er utstyrt med advarsler og sikkerhetssymboler. Disse advarslene og sikkerhetssymbolene må verken fjernes eller males over. Advarslene og symbolene advarer
om feilbetjening som kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader.
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Sikkerhetssymboler på effektskiltet:

Sveising medfører fare. Følgende grunnforutsetninger må være oppfylt:
brukeren må være kvalifisert til sveising
det må brukes egnet verneutstyr
uvedkommende personer må holdes på avstand
-

Ikke ta de beskrevne funksjonene i bruk før du har lest og forstått følgende dokumenter:
denne bruksanvisningen
alle bruksanvisningene til systemkomponentene, spesielt sikkerhetsforskriftene
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Sveisepakker, sveisekarakteristikker, sveiseprosesser og fremgangsmåter
Generelt

For å kunne bearbeide flest mulig forskjellige materialer på en effektiv måte er
TPSi-strømkildene utstyrt med forskjellige sveisepakker, sveisekarakteristikker,
sveiseprosesser og fremgangsmåter.

Sveisepakker

For TPSi-strømkilder er følgende sveisepakker tilgjengelig:
Sveisepakken Standard
4,066,012
(gjør det mulig å bruke MIG/MAG Standard-Synergic-sveising)
Sveisepakken Pulse
4,066,013
(gjør det mulig å bruke MIG/MAG Puls-Synergic-sveising)
Sveisepakken LSC *
4,066,014
(gjør det mulig å bruke LSC-prosessen)
Sveisepakken PMC **
4,066,015
(gjør det mulig å bruke PMC-prosessen)
Sveisepakken CMT ***
4,066,016
(gjør det mulig å bruke CMT-prosessen)
Sveisepakken ConstantWire
4,066,019
(gjør det mulig å bruke konstantstrøm- eller konstantspenningsdrift under lodding)
*
**
***

kun i kombinasjon med sveisepakken Standard
kun i kombinasjon med sveisepakken Pulse
kun i kombinasjon med sveisepakken Standard og sveisepakken Pulse

VIKTIG! TPSi-strømkilder uten sveisepakker er kun utstyrt med følgende sveiseprosess:
MIG/MAG-standard-manuell sveising
TIG-sveising
Stavelektrodesveising
-

Sveisekarakteristikker

Ved valg av tilsatsmateriale kan du velge mellom forskjellige prosessoptimerte
sveisekarakteristikker avhengig av sveiseprosess og beskyttelsesgasskombinasjon.
Eksempler på sveisekarakteristikker:
MIG/MAG 3700 PMC Steel 1,0mm M21 - arc blow *
MIG/MAG 3450 PMC Steel 1,0mm M21 - dynamic *
MIG/MAG 3044 Puls AlMg5 1,2 mm I1 - universal *
MIG/MAG 2684 Standard Steel 0,9 mm M22 - root *
-
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Den supplerende merkingen (*) av sveiseprosessen informerer om bruken av
sveisekarakteristikken.
Beskrivelsen av karakteristikken skjer i henhold til følgende skjema:
Merking
Prosesser
Egenskaper
additive
CMT
Karakteristikker med redusert varmetilførsel og mer stabilitet ved høyere avsmeltingseffekt til sveising av strenger på strenger ved tilpasningsdyktige strukturer.
ADV ***
CMT
kreves i tillegg:
vekselrettermodul for en vekselstrømprosess
negativ-polet prosessfase med lavere varmetilførsel og høyere avsmeltingseffekt
ADV ***
LSC
kreves i tillegg:
elektronisk bryter for strømbrudd
maksimal strømreduksjon ved å åpne strømkretsen i hver ønsket prosessfase
Kun i forbindelse med TPS 400i LSC ADV
arc blow
PMC
Karakteristikker med forbedrede egenskaper mot lysbuebrudd gjennom avledning ved ytre magnetiske felt
arcing
Standard
Karakteristikker for en spesiell form for hard påføring på tørt og vått underlag
(f.eks. på knusevalser i sukker- og etanolindustrien)
braze
CMT, LSC, PMC
Karakteristikker for loddeprosesser (høy loddehastighet, sikker fukting og god
utflyting av loddematerialet).
braze+
CMT
Optimerte karakteristikker for loddeprosesser med spesialgasshylsen "Braze+"
(trang gasshylseåpning, høy strømstigningshastighet for beskyttelsesgassen).
cladding
CMT, LSC, PMC
Karakteristikker for påleggssveising med liten innbrenning, liten oppblanding og
bred sømutflyting for bedre fukting.
dynamic
CMT, PMC, Puls, Standard
Karakteristikker for høy sveisehastighet med konsentrerte lysbuer.
flanged edge
CMT
30

galvanized
CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
Karakteristikker for forsinkede plateoverflater (liten fare for sinkporer, redusert
sinkskade).
galvannealed
PMC
Karakteristikker for plateoverflater med jern-sink-belegg.
gap bridging
CMT, PMC
Karakteristikker med svært lav varmetilførsel for best mulig fugefylling.
hotspot
CMT
Karakteristikker med varmt startforløp, spesielt for hullsømmer og MIG/MAGpunktsveisingsforbindelser.
mix ** / ***
PMC
kreves i tillegg:
sveisepakkene Pulse og PMC
Karakteristikker med en prosessveksling mellom pulslysbue og kort lysbue
Spesielt for vertikalt stigende sveising med syklisk veksling mellom en varm og
en kald, støttende prosessfase.
LH
Karakteristikker for LaserHybrid-bruk (laser + MIG/MAG-prosess)
marking
Karakteristikker for å skrive på ledende overflater
Skrivingen foregår ved gnisterosjon uten betydelig effekt, utløst av en reverserende trådelektrode.
mix ** / ***
CMT
kreves i tillegg:
CMT-drivenheten WF 60i Robacta Drive CMT
sveisepakkene Pulse, Standard og CMT
Karakteristikker med prosessveksling mellom en pulsbue og en CMT-prosess der
CMT-prosessen innledes med en reverserende trådbevegelse.
mix drive ***
PMC
kreves i tillegg:
PushPull-drivenheten WF 25i Robacta Drive eller WF 60i Robacta drive CMT
sveisepakkene Pulse, Standard og CMT
Karakteristikker med prosessveksling mellom en pulsbue og en kort lysbue der
den korte lysbuen innledes med en reverserende trådbevegelse.
multi arc
PMC
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Karakteristikker for bertlesømmer med tilpasning av frekvens og energitilførsel;
kanten tas opp helt, men smeltes ikke ned.

Karakteristikker for komponenter som sveises med flere lysbuer som påvirker
hverandre
open root
Karakteristikker for rotlagssveising med fuge og optimert gjennomtrykking av roten uten rottilbakefall.
PCS **
PMC
Pulse Controlled Sprayarc – direkte overgang fra konsentrert pulslysbue til en
kort spraylysbue. Fordelene fra puls- og standardlysbuer forenes i en karakteristikk.
pin
Karakteristikker for sveising av stifter på en overflate
En tilbaketrekkingsbevegelse i trådelektroden i forbindelse med strømforløpet
definerer utseendet på stiften.
pipe
PMC
Karakteristikker for bruk av rør og posisjonssveising i trange spalter.
retro
CMT, Puls, PMC, Standard
Karakteristikker med egenskapene til forgjengerserien TransPuls Synergic (TPS).
ripple drive ***
PMC
kreves i tillegg:
CMT-drivenhet,WF 60i Robacts Drive CMT
Karakteristikker som ved intervalldrift for et utpreget skjellet utseende på
sømmen, særlig ved aluminium
root
CMT, LSC, Standard
Karakteristikker for rotlagsveising med lysbue med høyt trykk.
seam track
PMC, Puls
Karakteristikk med forsterket sømsøkesignal, spesielt for bruk av flere sveisepistoler på en komponent.
TIME
PMC
Karakteristikker for sveising med lang stickout og TIME-beskyttelsesgasser
(T.I.M.E. = Transferred Ionized Molten Energy)
TWIN
PMC
Synkroniserte karakteristikker for to trådelektroder i et felles smeltebad (tandemsveiseprosess)
universal
CMT, PMC, Puls, Standard
Karakteristikker for vanlige sveiseoppgaver
weld+
CMT
Karakteristikker til sveising med kort stickout og gasshylsen Braze+ (gasshylse
med liten åpning og høy strømningshastighet).

32

Blandingsprosesskarakteristikker
Sveisekarakteristikker med spesielle egenskaper takket være ekstra maskinvare
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**
***

Kort beskrivelse
av MIG/MAGpuls-synergicsveising

Kort beskrivelse
av MIG/MAGstandard-synergic-sveising

MIG/MAG puls-synergic
MIG/MAG-puls-synergic-sveising er en pulslysbue-prosess med styrt materialovergang.
Metoden reduserer energitilførselen så mye i grunnstrømfasen at lysbuen akkurat fortsatt brenner stabilt og overflaten på arbeidsemnet forvarmes. I
pulsstrømfasen sørger en ekstra dosert strømimpuls for målrettet utløsning av
en sveisematerialdråpe.
Dette prinsippet garanterer sveising med lite sprut og nøyaktig arbeid over hele
effektområdet.

MIG/MAG standard-synergic
MIG/MAG-standard-synergic-sveising er en MIG/MAG-sveiseprosess som kan
brukes over hele effektområdet til strømkilden med følgende lysbueformer:
Kort lysbue
Dråpeovergangen foregår i kortslutningen i nedre effektområde.
Overgangslysbue
Sveisedråpen forstørres på enden av trådelektroden og overføres under kortslutningen i midtre effektområde.
Spraylysbue
Materialovergangen er kortslutningsfri i høyt effektområde.

Kort beskrivelse
av PMC-prosessen

Kort beskrivelse
av LSC / LSC
Advanced Prozesses

PMC = Pulse Multi Control
PMC er en pulslysbue-sveiseprosess med rask databehandling, presis prosesstilstandsregistrering og forbedret dråpeløsning. Det sikrer rask sveising ved stabil
lysbue og med jevn innsmelting.

LSC = Low Spatter Control
LSC er en ny, sprutfattig kort lysbueprosess.
Før kortslutningsbroen brytes, blir strømmen senket og ny tenning skjer ved tydelig lavere sveisestrømverdier.
LSC Advanced
Til LSC Advanced-prosessen trenger du strømkilde TPS 400i LSC ADV.
Strømkilden TPS 400i LSC ADV akselerer strømsenkingen og forbedrer LSCegenskapene. LSC Advanced-prosessen brukes i hovedsak ved større sveisekretsinduktiviteter.
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SynchroPuls er tilgjengelig for alle prosesser (standard / puls / LSC / PMC).
Ved syklisk veksling av sveiseeffekten mellom to arbeidspunkter får man en sveisesøm med skjellet utseende og en ikke-kontinuerlig varmetilførsel.

Kort beskrivelse
av CMT-prosessen

CMT = Cold Metal Transfer
CMT-prosessen krever en spesiell CMT-drivenhet.
Den reverserende trådbevegelsen ved CMT-prosessen gir en dråpeløsning med
bedre kort-lysbue-egenskaper.
Fordelene ved CMT-prosessen er
lav varmetilførsel
lavere sprutdannelse
redusert utslipp
høy prosesstabilitet
CMT-prosessen egner seg for:
forbindelsessveising, mantelsveising og lodding spesielt med høye krav til
varmetilførsel og prosesstabilitet
sveising av tynne plater med lav vridning
spesialforbindelser, f.eks. kobber, sink, stålaluminium
MERKNAD!
Det finnes en fagbok om CMT som inneholder eksempler på bruk,
ISBN 978-3-8111-6879-4.

Kort beskrivelse
av CMT Cycle
Step-sveiseprosessen

CMT Cycle Step er en videreutvikling av CMT-sveiseprosessen. Også her kreves
det en spesiell CMT-drivenehet.
CMT Cycle Step er sveiseprosessen med lavest varmetilførsel.
Ved CMT Cycle Step-sveiseprosessen skjer det et syklisk bytte mellom CMT-sveising og pauser med justerbar pausetid.
Ved hjelp av sveisepausene reduseres varmetilførselen mens kontinuiteten til
sveisesømmen opprettholdes.
Også CMT-sykluser enkeltvis er mulig. Størrelsen på CMT-sveisepunktene bestemmes ved hjelp av antallet CMT-sykluser.
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Kort beskrivelse
av SynchroPulssveising

Kort beskrivelse
av WireSense

WireSense er en assisterende prosess for automatiserte oppgaver der trådelektroden fungerer som en sensor.
Komponentposisjonen kan kontrolleres før hver sveising ved hjelp av trådelektroden, faktiske høyder for platekanter og deres posisjon registreres pålitelig.
Fordeler:
Reagerer på faktiske komponentavvik
Ingen etterprogrammering – tids- og kostnadsbesparelser
Ingen kalibrering av TCP eller sensor nødvendig
Det kreves CMT-maskinvare for WireSense:
WF 60i Robacta Drive CMT, SB 500i R med trådbuffer eller SB 60i R, WFi REEL
Sveisepakken CMT kreves ikke for WireSense.

Kort beskrivelse
ConstantWire

ConstantWire brukes ved laserlodding og andre laser-sveiseprosesser.
Sveisetråden mates til lodde- eller sveisebadet, tenning av lysbuen forhindres
med reguleringen av trådmateren.
Bruk i strømkonstant-drift (CC) og i spenningskonstant-drift (CV) er mulig.
Sveisetråden kan enten mates under strøm for varmtråd-bruk eller strømløst for
kaldtråd-bruk.

Kort beskrivelse
av fugehøvling
(Arc Air Gouging)

Ved fugehøvling tennes en lysbue mellom en kullelektrode og arbeidsemnet,
grunnmaterialet smeltes og blåses ut med trykkluft.
Driftparameterne for fugehøvling er definert i en spesiell karakteristikk.
Bruksområder:
Fjerning av lunker, porer eller slagg fra arbeidsemner
Kapping av påstøp eller fjerning av hele arbeidsemneoverflater i støperier
Forberedelse av kanter for grove plater
Forberedelse eller utbedring av sveisesømmer
Utarbeiding av rotlag eller feil
Fremstilling av fuger
-
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Systemkomponenter
Strømkildene kan brukes med forskjellige systemkomponenter og ekstrautstyr.
Avhengig av bruksområde for strømkildene kan fremgansmåter optimeres, håndteringen eller betjeningen bli enklere.

Oversikt

(5)

(6)

(4)
(3)
(2)

(7)
(2a)

(1)

(1)
(2)
(2a)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Kjøleapparater
Strømkilder
Strømkilde TPS 400i LSC ADV
Robottilbehør
Forbindelsesslangepakke (maks. 50 m)*
Trådmatere
Trådmaterfatning
Tralle og gassflaskeholder

*

Forbindelsesslangepakke > 50 m bare sammen med alternativet
OPT/i SpeedNet Repeater

Annet:
sveisepistol
jord- og elektrodekabel
støvfilter
ekstra strømkontakter
-

37

Alternativer

OPT/i TPS 2.SpeedNet Connector
en ekstra SpeedNet-tilkobling som alternativ
Monteres på baksiden av strømkilden ved innbygging på fabrikken (men kan også
monteres på forsiden av strømkilden)
OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet
Alternativ dersom det trengs mer enn en ekstra SpeedNet-tilkobling.
VIKTIG! Alternativet OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet kan ikke brukes sammen
med alternativet OPT/i TPS 2. SpeedNet Connector. Hvis alternativet OPT/i TPS
2.SpeedNet Connector er integrert i strømkilden, må det fjernes.
Alternativet OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet er integrert som standard i TPS
600i-strømkildene.
OPT/i TPS SpeedNet Connector
Utvidelse av alternativet OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet
Kun mulig i forbindelse med alternativ OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet, maks. to
per strømkilde
OPT/i TPS 2. NT241 CU 1400i
Ved bruk av et CU 1400 kjøleapparat må strømkilden TPS 320i - 600i få bygd inn
alternativet OPT/i TPS 2. NT241 CU1400i.
Alternativet OPT/i TPS 2. NT241 CU1400 er integrert som standard i TPS 600istrømkildene.
OPT/i TPS motorforsyning +
Dersom det skal brukes 3 eller flere drivmotorer i sveisesystemet, må alternativet
OPT/i TPS motorforsyning + bygges inn i strømkildene TPS320i - 600i.
OPT/i TPS støvfilter
VIKTIG! Bruken av alternativ OPT/i TPS støvfilter på strømkildene TPS 320i 600i er forbundet med en redusert innkoblingstid.
OPT/i TPS 2. pluss-kontakt PC
2. (+)-strømkontakt (Power Connector) på forsiden av strømkildene som alternativ
OPT/i TPS 2. Jord-kontakt
2. (–)-strømkontakt (Dinse) på baksiden av strømkildene som alternativ
OPT/i TPS 2. pluss-kontakt DINSE
2. (+)-strømkontakt (Dinse) på forsiden av strømkildene som alternativ
OPT/i TPS 2.jordkontakt PC
2. (–)-strømkontakt (Power Connector) på baksiden av strømkildene som alternativ
OPT/i SpeedNet Repeater
Signalforsterker som brukes hvis forbindelsesslangepakkene eller forbindelsen
mellom strømkilde og trådmater er på over 50 m
Fugehøvler KRIS 13
Elektrodeholder med trykkluft-tilkobling for fugehøvling
OPT/i Synergic Lines
Alternativ for aktivering av alle tilgjengelige spesialkarakteristikker for TPSistrømkildene;
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også spesialkarakteristikker som opprettes i fremtiden, vil dermed automatisk
aktiveres.
OPT/i GUN Trigger
Alternativ for spesialfunksjon knyttet til brennertasten.
OPT/i Jobs
Alternativ for jobbdrift
OPT/i Documentation
Alternativ for dokumentasjonsfunksjon
OPT/i Interface Designer
Alternativ for individuell grensesnittkonfigurasjon
OPT/i WebJobEdit
Alternativ for redigering av jobber via strømkildens SmartManager
OPT/i Limit Monitoring
Alternativ for å angi grenseverdier for sveisestrøm, sveisespenning og trådhastighet
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Alternativ for bruk av kundespesifikke frekvensbånd for nøkkelkort
OPT/i CMT Cycle Step
Alternativ for justerbar, syklisk CMT-sveiseprosess
OPT/i OPC-UA
Standardisert grensesnittprotokoll
OPT/i MQTT
Standardisert grensesnittprotokoll
OPT/i Wire Sense
Sømsøking / registrering av kanter ved hjelp av trådelektroden ved automatiserte
oppgaver
kun i forbindelse med CMT-maskinvare
OPT/i Touch Sense Adv.
For bruk med to sveisesystemer på en komponent: Mens et sveisesystem er i
sveisedrift, kan det andre sveisesystemet registrere sveiseposisjonen.
OPT/i SenseLead
Alternativ for å forhindre induktivitetsproblemer
OPT/i CU Interface
Grensesnitt for kjøleapparatene CU 4700 og CU 1800
OPT/i Synchropulse 10 Hz
For å øke synkronpuls-frekvensen fra 3 Hz til 10 Hz
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Alternativ OPT/i
Safety Stop PL d

VIKTIG! Sikkerhetsfunksjonen OPT/i Safety Stop PL d er iht. EN ISO
13849-1:2008 + AC:2009 utviklet som kategori 3.
Dette forutsetter at inngangssignalet tilføres i to kanaler.
Forbikobling av tokanalsystem (f.eks. ved hjelp av kortslutningsbøyle) er ikke tillatt og fører til tap av PL d.
Funksjonsbeskrivelse
Alternativet OPT/i Safety Stop PL d sikrer at det foretas sikkerhetsstopp av
strømkildene etter PL d med kontrollert sveiseslutt på under ett sekund.
Ved hver innkobling av strømkilden gjennomfører sikkerhetsfunksjonen Safety
Stop PL d en selvtest.
VIKTIG! Denne selvtesten må minst gjennomføres en gang i året for å kontrollere at sikkerhetsutkoblingen fungerer.
Hvis spenningen faller i minst en av to innganger, stopper Safety Stop PL d den
pågående sveisedriften og trådmatermotoren og sveisespenningen kobles ut.
Strømkilden sender ut en feilkode. Kommunikasjonen via robot-grensesnittet eller buss-systemet opprettholdes.
For å starte sveisesystemet igjen må spenningen gjenopprettes. En feil må kvitteres med brennertasten, displayet eller grensesnittet, og sveisestarten må gjennomføres på nytt.
En ikke-samtidig utkobling av begge inngangene (>750 ms) meldes av systemet
som en kritisk, ikke kvitterbar feil.
Strømkilden blir varig utkoblet.
Tilbakestilles ved at strømkilden slås av og på igjen.
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Betjeningselementer, tilkoblinger
og mekaniske komponenter
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Betjeningspanel
Parameterne som er nødvendige for sveisingen, kan enkelt velges og endres med
stillhjulet.
Parameterne vises i displayet under sveising.
Ved endring av en enkelt parameter blir også andre parametere endret på grunn
av Synergic-funksjonen.
MERKNAD!
På grunn av fastvareoppdateringer kan funksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, være tilgjengelig på ditt apparat eller omvendt.
I tillegg kan enkelte bilder avvike fra betjeningselementene på ditt apparat. Disse
betjeningselementene fungerer likevel på samme måte.

Sikkerhet

FARE!
Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal
utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette
apparatet og alle systemkomponentene.

▶
▶
▶
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Betjeningspanel

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

43,0001,3547
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Nr.

Funksjon

(1)

Tilkobling USB
For tilkobling av USB-minnepinner (f.eks. servicenøkkel, lisensnøkkel osv.).
VIKTIG! Tilkoblingen for USB har ikke galvanisk skille til sveisekretsen.
Apparater som oppretter en elektrisk forbindelse til et annet apparat, skal
derfor ikke kobles til tilkoblingen for USB!

(2)

Stillhjul med vri-/trykkefunksjon
Til valg av elementer, innstilling av verdier og rulling gjennom lister

(3)

Display (med berøringsfunksjon)
For direkte betjening av strømkilden med fingeren gjennom berøring
av displayet
til visning av verdier
til navigering i menyer
-

(4)

Lesesone for NFC-nøkler
til åpning/sperring av strømkilden med NFC-nøkler
til påmelding av ulike brukere (ved aktiv brukeradministrasjon og tilordnede NFC-nøkler)
NFC-nøkkel = NFC-kort eller NFC-nøkkelring

Tasten for trådføring
Til innspoling av trådelektroden i sveisepistol-slangepakken uten bruk av
gass og strøm

(6)

Tasten for gassprøver
Til innstilling av nødvendig gassmengde på reduksjonsventilen.
Etter at du har trykket på tasten for gassprøver, strømmer det ut gass i 30
sekunder. Trykker du en gang til, avsluttes prosessen før tiden.
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(5)

Tilkoblinger, brytere og mekaniske komponenter
Strømkilde TPS
320i / 400i /
500i / 600i, TPS
400i LSC ADV

(10)
(2)

(3)

(9)
(8)
(7)

(1)

(11)
(12)
(13)

(4)
(5)
(6)

Forside

Bakside

Nr.

Funksjon

(1)

Nettbryter
til å slå strømkilden på og av

(2)

Betjeningspaneldeksel
til beskyttelse av betjeningspanelet

(3)

Betjeningspanel med display
til betjening av strømkilden

(4)

(–)-strømkontakt med bajonettlukking
til tilkobling av jordkabelen ved MIG/MAG-sveising

(5)

Blinddeksel
til alternativet andre (+)-strømkontakt med bajonettlukking

(6)

Blinddeksel
til alternativet andre SpeedNet-tilkobling

(7)

Blinddeksel
til alternativet andre SpeedNet-tilkobling

(8)

(+)-strømkontakt med fine gjenger (Power Connector)
til tilkobling av strømledningen for forbindelsesslangepakken ved MIG/
MAG-sveising

(9)

Tilkobling SpeedNet
til tilkobling av forbindelsesslangepakken

(10)

Tilkobling Ethernet

(11)

Strømledning med trekkavlastning

(12)

Blinddeksel
beregnet på alternativet andre (–)-strømkontakt med bajonettlukking
Den andre (–)-strømkontakten er beregnet for tilkobling av forbindelses-

46

(13)
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slangepakken ved MIG/MAG-sveising for polvending (f.eks. for
rørtrådsveising)
Blinddeksel
beregnet på alternativet andre SpeedNet-tilkobling eller robot-grensesnitt
RI FB Inside/i
På TPS 600i er det montert en annen dekselplate som inneholder systembuss-tilkoblingen for alternativet OPT/i TPS 4x Switch SpeedNet.
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Betjeningskonsept
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Generelt

NO

Inntastingsmuligheter
MERKNAD!
På grunn av fastvareoppdateringer kan funksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, være tilgjengelig på ditt apparat eller omvendt.
I tillegg kan enkelte bilder avvike fra betjeningselementene på ditt apparat. Disse
betjeningselementene fungerer likevel på samme måte.

FARE!
Feilbetjening kan føre til alvorlige personskader og materielle skader.
Ikke ta de beskrevne funksjonene i bruk før du har lest og forstått denne
bruksanvisningen.
Ikke ta de beskrevne funksjonene i bruk før samtlige bruksanvisningen for
systemkomponentene, især sikkerhetsforskriftene, er lest i sin helhet og
forstått.

▶
▶

På betjeningspanelet til strømkilden har du følgende muligheter til å legge inn
data:
gjennom å dreie/trykke på stillhjulet
gjennom å trykke på tastene
gjennom å berøre displayet
-

gjennom å dreie/
trykke på stillhjulet

Stillhjulet med dreie-/trykkefunksjon brukes til å velge elementer, endre verdier
og rulle gjennom lister.

Dreie stillhjulet
Velge elementer i hovedområdet for displayet:
Ved å dreie mot høyre blir det neste elementet i en rekkefølge markert.
Ved å dreie mot venstre blir det forrige elementet i en rekkefølge markert.
I en vertikal liste blir det nederste elementet markert når du dreie mot
høyre, og det øverste elementet når du dreier mot venstre.
Endre verdier:
Drei mot høyre for å øke verdien.
Drei mot venstre for å redusere verdien.
Ved å dreie langsomt på stillhjulet endres innstillingsverdien langsomt, f.eks.
for nøyaktig fininnstilling.
Ved å dreie fort på stillhjulet endres verdien overproporsjonalt, og slik kan
store verdiendringer angis raskt.
På noen parametere som trådhastighet, sveisestrøm, lengdekorrigering av lysbue
osv, blir den endrede verdien overtatt automatisk uten at du må trykke på stillhjulet.
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Trykk på stillhjulet
Overtar markerte elementer, f.eks. for å endre verdien til en sveiseparameter.
Overtar verdien for bestemte parametere.

Inntasting gjennom å trykke på
tastene

Når du trykker på tastene utløses følgende funksjoner:

Ved å trykke på tasten for trådinnspoling blir trådelektroden spolt inn i sveisepistol-slangepakken uten bruk av gass og strøm.

Etter at du har trykket på tasten for gassprøver, strømmer det ut gass i 30 sekunder. Trykker du en gang til, avsluttes prosessen før tiden.

Inntasting gjennom å berøre
displayet
Berøring av displayet bruket til
navigering
utløse funksjoner
valg av ekstrautstyr
Når du berører og dermed velger et element i displayet, blir elementet markert.
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NO

Display og statuslinje
Display
(1)
(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

Nr.

Funksjon

(1)

Statuslinje
inneholder informasjon om:
den innstilte sveiseprosessen
den innstilte driftstypen
det innstilte sveiseprogrammet (materiale, beskyttelsesgass og
tråddiameter)
aktive stabilisatorer og spesialprosesser
Bluetooth-status
påmeldte brukere / låsetilstand av strømkilden
foreliggende feil
klokkeslett og dato
-

(2)

Venstre menylinje
Den venstre menylinjen inneholder knappene:
Sveising
Sveiseprosess
Prosessparametere
Forhåndsinnstillinger
Betjening av venstre menylinje foregår ved berøring av displayet.

(3)

Faktisk verdi
Sveisestrøm, sveisespenning, trådhastighet

(4)

Hovedområde
I hovedområdet vises sveiseparametere, grafikk, lister eller navigasjonselementer. Avhengig av bruk vises hovedområdet med forskjellig inndeling
og med forskjellige elementer.
Betjeningen av hovedområdet foregår
via stillhjulet
ved å berøre displayet
-
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(5)

Høyre menylinje
Den høyre menylinjen kan brukes som følger, avhengig av knappen som er
valgt i venstre menylinje:
som funksjonslinje, bestående av applikasjons- og funksjonsknapper
til navigering i 2. menynivå
Betjening av høyre menylinje foregår ved berøring av displayet.

(6)

Visningen HOLD
Ved hver sveiseslutt lagres de gjeldende, faktiske verdiene for
sveisestrøm, sveisespenning - i displayet vises HOLD.

Statuslinje
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Statuslinjen er inndelt i segmenter og inneholder følgende informasjon:
(1)

Innstilt sveiseprosess

(2)

Innstilt driftstype

(3)

Innstilt sveiseprogram (materiale, beskyttelsesgass, karakteristikk og
tråddiameter)

(4)

Visning stabilisatorer / CMT Cycle Step aktiv
Lysbuelengdestabilisator
Innbrenningsstabilisator
CMT Cycle Step (kun i forbindelse med CMT-sveiseprosesser)

Symbolet lyser grønt:
Stabilisator / CMT Cycle Step er aktiv
Symbolet er grått:
Stabilisatoren / CMT Cycle Step er tilgjengelig, men brukes ikke til sveisingen
(5)

Bluetooth-statusvisning (kun på sertifiserte apparater)
Symbolet lyser blått: aktiv forbindelse til en Bluetooth-deltaker
Symbol er grått: Bluetooth-deltaker registrert, ingen aktiv forbindelse
eller
visning overgangslysbue
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Kun ved TWIN-drift:
Strømkildenummer, LEAD / TRAIL / SINGLE

(7)

Påmeldte brukere for øyeblikket (ved aktiv brukeradministrasjon)

NO

(6)

eller
nøkkelsymbolet ved sperret strømkilde (f.eks. når profilen/rollen "locked"
er aktivert)

(8)

Statuslinje –
strømgrense
nådd

Klokkeslett og dato

Dersom den karakteristikkavhengige strømgrensen oppnås under MIG/MAGsveising, vises en melding om dette i statuslinjen.

Current limit exceeded!
1

1

Velg statuslinjen for å vise detaljert informasjon

Informasjonen vises.
2

Velg knappen "Skjul informasjon" for å gå ut

3

Reduser trådhastighet, sveisestrøm, sveisespenning eller materialtykkelse
eller
Øk avstanden mellom kontaktrør og arbeidsemne

Du finner mer informasjon om strømgrensen i avsnittet om feildiagnose/feiloppretting på side 221
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Installering og idriftsetting
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NO

Minsteutstyr for sveisedrift
Generelt

Avhengig av sveiseprosess er det nødvendig med et minimum av utstyr for å kunne arbeide med strømkilden.
Nedenfor beskrives sveiseprosessene og tilsvarende minsteutstyr for sveisedriften.

MIG/MAG-sveising, gasskjølt

-

Strømkilde
Jordkabel
MIG/MAG-sveisepistol, gasskjølt
Beskyttelsesgasstilførsel
Trådmater
Forbindelsesslangepakke
Trådelektrode

MIG/MAG-sveising, vannkjølt

-

Strømkilde
Kjøleapparat
Jordkabel
MIG/MAG-sveisepistol, vannkjølt
Beskyttelsesgasstilførsel
Trådmater
Forbindelsesslangepakke
Trådelektrode

MIG/MAG –
automatisert
sveising

-

Strømkilde
Robot-grensesnitt eller feltbussforbindelse:
Jordkabel
MIG/MAG-robotsveisepistol eller MIG/MAG-maskinsveisepistol
På vannkjølte robot- eller maskinsveisepistoler er det nødvendig med kjøleapparat i tillegg.

CMT-sveising
manuelt

-

Tilkobling beskyttelsesgass (forsyning av beskyttelsesgass)
Trådmater
Forbindelsesslangepakke
Trådelektrode

-

Strømkilde
Welding Packages Standard, Pulse og CMT aktivert på strømkilden
Jordkabel
PullMig CMT-sveisepistol, inkl. CMT-driveenhet og CMT-trådbuffer
VIKTIG! Vannkjølt CMT-bruk krever også et kjøleapparat!

-

OPT/i PushPull
Trådmater
CMT-forbindelsesslangepakke
Trådelektrode
Tilkobling beskyttelsesgass (forsyning av beskyttelsesgass)
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CMT-sveising
automatisert

-

Strømkilde
Welding Packages Standard, Pulse og CMT aktivert på strømkilden
Robotgrensesnitt eller feltbussforbindelse
Jordkabel
CMT-sveisepistol inkl. CMT-drivenhet
Kjøleapparat
Avspolingstrådmater (WFi REEL)
Forbindelsesslangepakke
Sveisepistol-slangepakke
Trådmaterslange
Medieseksjonspunkt (f.eks. SB 500i R, SB 60i R)
CMT-trådbuffer (følger med SB 60i R)
Trådelektrode
Tilkobling beskyttelsesgass (forsyning av beskyttelsesgass)

TIG
likestrømsveising

-

Strømkilde med innebygget alternativ OPT/i TPS 2. Plussbøssing
Jordkabel
TIG-gasskyver-sveisepistol
Gasstilkobling (tilførsel av beskyttelsesgass)
Tilsatsmateriale avhengig av bruk

stavelektrodesveising

-

Strømkilde med innebygget alternativ OPT/i TPS 2. Plusskontakt
Jordkabel
Elektrodeholder med sveisekabel
Stavelektroder

Fugehøvling

-

Strømkilde med innebygget alternativ OPT/i TPS 2. Plusskontakt
Jordkabel 120i PC
Adapter PowerConnector – Dinse
Fugehøvler KRIS 13
Trykkluftforsyning
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Sikkerhet

NO

Før installering og idriftsetting
FARE!
Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal
utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette
apparatet og alle systemkomponentene.

▶
▶
▶

Forskriftsmessig
bruk

Strømkilden er utelukkende beregnet for MIG/MAG-, stavelektrode- og TIGsveising. Annen bruk eller bruk som går ut over dette, gjelder som ikke-forskriftsmessig. Produsentens garanti gjelder ikke for skader som oppstår ved ikke-forskriftsmessig bruk.
Til forskriftsmessig bruk regnes også
at alle anvisninger i bruksanvisningen følges
at kontrollarbeid og vedlikeholdsarbeid overholdes
-

Forskrifter for
oppstilling

Apparatet er testet i henhold til beskyttelsesklasse IP23, som betyr:
Beskyttelse mot inntrenging av faste fremmedlegemer med en diameter på
over 12,5 mm (0.49 in.)
Beskyttelse mot vannsprut inntil en vinkel på 60° vertikalt
Apparatet kan i henhold til beskyttelsesklasse IP23 settes opp og brukes
utendørs. Unngå direkte væskepåvirkning (f.eks. regn).
FARE!
Apparater som velter eller faller ned, kan medføre livsfare.
Apparater, plasskonsoller og traller skal stilles opp på et jevnt og stabilt underlag.

▶

Luftekanalen er en viktig sikkerhetsinnretning. Når du velger oppstillingsplass må
du passe på at kjøleluften kan strømme uhindret inn og ut av lufteåpningene på
for- og baksiden. Eventuell elektriske ledende støv (f.eks. ved smergelarbeid) skal
ikke suges direkte inn i anlegget.

Strømnettilkobling

-

Apparatene er konstruert for nettspenningen som står oppført på effektskiltet.
Apparater med en nominell spenning på 3x575 V skal bare brukes i trefasenett med jordet stjernepunkt.
Dersom det ikke er montert strømledning eller nettplugg på din apparatutførelse, må disse monteres av kvalifisert person i henhold til nasjonale
standarder.
Sikring av strømledningen er oppført under tekniske data.
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FORSIKTIG!
Ikke tilstrekkelig dimensjonerte elektriske installasjoner kan føre til alvorlige
materielle skader.
Strømledningen samt sikringen skal legges i henhold til strømtilførselen.
De tekniske dataene på effektskiltet gjelder.

▶

Generatordrift

Strømkilden kan brukes med generator.
For dimensjonering av den nødvendige generatoreffekten er maksimal syneffekt
S1max for strømkilden nødvendig.
Den maksimale syneffekten S1max for strømkilden regnes ut for 3-fasede apparater som følger:
S1max = I1max x U1 x √3
I1max og U1 i henhold til apparatets effektskilt eller tekniske data
Nødvendig generator-syneffekt SGEN regnes ut etter følgende tommelfingerregel:
SGEN = S1max x 1,35
Hvis det ikke sveises med full effekt, kan det brukes en liten generator.
VIKTIG! Die Generator-syneffekten SGEN må ikke være mindre enn den maksimale syneffekten S1max for strømkilden!
MERKNAD!
Den angitte spenningen for generatoren skal ikke under noen omstendigheter
under- eller overskride området for nettspenningstoleransen.
Nettspenningstoleransen er angitt i avsnittet "Tekniske data".

Informasjon om
systemkomponentene

Arbeidstrinnene og handlingene som er beskrevet nedenfor innholder henvisninger til forskjellige systemkomponenter som:
tralle
kjøleapparater
trådmaterfatning
trådmatere
forbindelsesslangepakke
sveisepistoler
osv.
Du finner nærmere informasjon om montering og tilkobling av systemkomponentene i bruksanvisningene som følger med systemkomponentene.
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Generelt

NO

Koble til strømledning
Dersom det ikke er tilkoblet noen strømledning, må det før idriftsetting monteres en strømledning som passer til tilkoblingsspenningen.
Det er montert en universaltrekkavlastning for kabeldiameter på 12–30 mm
(0,47–1,18 in.) på strømkilden.
Trekkavlastninger for andre kabeltverrsnitt må monteres tilsvarende.

Foreskrevne
strømledninger

Strømkilde
Nettspenning: USA og Canada * | Europa
TPS 320i /nc
3 x 400 V: AWG 12 | 4 G 2,5
3 x 460 V: AWG 14 | 4 G 2,5
TPS 320i /MV/nc
3 x 230 V: AWG 10 | 4 G 4
3 x 460 V: AWG 14 | 4 G 2,5
TPS 320i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 14 | TPS 400i /nc
3 x 400 V: AWG 10 | 4 G 4
3 x 460 V: AWG 12 | 4 G 4
TPS 400i /MV/nc
3 x 230 V: AWG 6 | 4 G 6
3 x 460 V: AWG 10 | 4 G 4
TPS 400i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 12 | TPS 500i /nc
3 x 400 V: AWG 8 | 4 G 4
3 x 460 V: AWG 10 | 4 G 4
TPS 500i /MV/nc
3 x 230 V: AWG 6 | 4 G 10
3 x 460 V: AWG 10 | 4 G 4
TPS 500i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 10 | TPS 600i /nc
3 x 400 V: AWG 6 | 4 G 10
3 x 460 V: AWG 6 | 4 G 10
TPS 600i /600V/nc **
3 x 575 V: AWG 6 | *
**

Kabeltype for USA / Canada: Extra-hard usage
Strømkilde uten CE-merking; ikke tilgjengelig i Europa

AWG = American wire gauge (= amerikansk mål for kabeltverrsnitt)
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Sikkerhet

FARE!
Fare på grunn av mangelfullt utført arbeid.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Arbeidene som beskrives nedenfor, skal utelukkende utføres av opplært fagpersonale.
Overhold nasjonale standarder og retningslinjer.

▶
▶

FORSIKTIG!
Fare på grunn av ikke-forskriftsmessig klargjort strømledning.
Følgene kan bli kortslutning og materielle skader.
Alle faseledninger samt jordledningen til den avisolerte strømledningen skal
utstyres med endehylser til kabel.

▶

Koble til
strømledning –
generelt
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VIKTIG! Jordledningen skal være ca. 30 mm (1,18 in.) lengre enn faseledningen.

1

2

3

4

6

NO

5

7
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Idriftsetting TPS 320i / 400i / 500i / 600i, TPS
400i LSC ADV
Sikkerhet

FARE!
Elektrisk støt kan være dødelig.
Hvis strømkilden er plugget i nettet under installasjon er det fare for alvorlige
person- og materiellskader.
Alle arbeider på apparatet må kun utføres når strømbryteren til strømkilden
står i stillingen - O -.
Alle arbeider på apparatet må kun utføres når strømkilden er koblet fra
strømnettet.

▶
▶

FARE!
Fare på grunn av elektrisk strøm på grunn av elektrisk ledende støv i apparatet.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Apparatet må bare brukes med montert luftfilter. Luftfilteret er en viktig sikkerhetsinnretning for å oppnå beskyttelsesklasse IP 23.

▶

Generelt

Idriftsetting av strømkildene TPS 320i / 400i / 500i / 600i og TPS 400i LSC ADV
beskrives med manuell, vannkjølt MIG/MAG-bruk.
Bildene nedenfor viser en oversikt over oppbyggingen av de enkelte systemkomponentene.
Du finner mer detaljert informasjon om de forskjellige arbeidstrinnene i bruksanvisningene for de enkelte systemkomponentene.
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NO

TPS 320i / 400i /
500i / 600i:
Systemkomponentenes oppbygging (oversikt)

5

6
4

2
3

1

67

TPS 400i LSC
ADV:
Systemkomponentenes oppbygging (oversikt)
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1

NO

Feste trekkavlastning for forbindelsesslangepakken

2

3
4
1
1

2
2

3
4

Feste trekkavlastning på trallen

Koble til forbindelsesslangepakke

Feste trekkavlastning på trådmateren

MERKNAD!
På gasskjølte systemer er det ikke noe kjøleapparat.
Tilkobling på kjølemiddeltilkoblingen bortfaller ved gasskjølte systemer.
1

Koble forbindelsesslangepakken til strømkilden
og kjøleapparatet

2

Koble til forbindelsesslangepakken på trådmateren
* kun hvis kjølemiddeltilkoblingene er innebygd i
trådmateren og ved vannkjølte forbindelsesslangepakker
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Riktig legging av
forbindelsesslangepakken

FORSIKTIG!
Fare for skade på komponenter i et sveisesystem på grunn av overoppheting ved
feil legging av en forbindelsesslangepakke.
Legg forbindelsesslangepakken uten sløyfe
Ikke dekk til forbindelsesslangepakken
Ikke rull opp forbindelsesslangepakken ved gassflasken eller rundt gassflasken

▶
▶
▶

Riktig legging av forbindelsesslangepakken

VIKTIG!
Verdiene for innkoblingsvarighet (ED) for forbindelsesslangepakken kan bare
oppnås ved riktig legging av forbindelsesslangepakken.
Dersom leggingen av en forbindelsesslangepakke endres, må det utføres en
R/L-utligning (se side 142)!
Magnetisk kompenserte forbindelsesslangepakker gjør det mulig å endre leggingen uten at sveisekretsens induktans blir endret.
Magnetisk kompenserte forbindelsesslangepakker på fra og med 10 m fås
kjøpt hos Fronius.

70

NO

Koble til gassflaske

FARE!
Fare for alvorlige personskader og materielle skader på grunn av gassflasker
som kan velte.
Sett opp gassflasker på et jevnt og stabilt underlag. Sikre gassflasker mot å
velte.
Følg sikkerhetsforskriftene fra produsenten av gassflaskene.

▶
▶

3
6

1

Sett gassflasken på trallebunnen.

2

Sikre gassflasken mot å velte med
flaskebelte i det øvre området på
gassflasken (men ikke flaskehalsen).

3

Fjern beskyttelseshetten på gassflasken.

4

Åpne gassflaskeventilen kort, for å
fjerne omliggende smuss.

5

Kontroller tetningen på reduksjonsventilen

6

Skru trykkregulatoren på gassflasken og trekk til.

7

Koble beskyttelsesgass-slangen fra
forbindelsesslangepakken til trykkregulatoren ved hjelp av gasslange.

7

2

7
1

Feste gassflaske på trallen
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Opprette jordforbindelse

MERKNAD!
Ta hensyn til følgende punkter ved klargjøring av en jordforbindelse:
Bruk egen jordkabel til hver strømkilde
Plusskabler og jordkabler må holdes så lange og så nærme hverandre som
mulig
Sveisekretsledningene til de enkelte strømkildene må skilles fra hverandre
Ikke legg flere jordkabler parallelt;
hvis parallell legging ikke kan unngås, må du overholde en minsteavstand på
30 cm mellom sveisekretsledningene
Hold jordkabler så korte som mulig, ta hensyn til stort kabeltverrsnitt
Ikke kryss jordkabler
Unngå ferromagnetiske materialer mellom jordkabler og forbindelsesslangepakker
Ikke vikle opp lange jordkabler – spoleeffekt!
Lange jordkabler må legges i sløyfer

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

-

▶
▶
▶
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-

Ikke legg jordkabler i jernrør, metallkabelbrett eller i ståltraverser, unngå kabelkanaler;
(legging av plusskabler og jordede kabler sammen i et jernrør forårsaker ikke
problemer)
Hvis det er flere jordkabler, må du skille jordingspunktene på komponenten
så langt som mulig og ikke la det oppstå kryssede strømkretser under de enkelte lysbuene.
Bruk kompenserte forbindelsesslangepakker (forbindelsesslangepakker med
integrert jordkabel)

Sett jordkabelen inn i (–)strømkontakten og lås

2

Opprett forbindelse til arbeidsemnet med den andre enden av jordkabelen

VIKTIG! For optimale sveiseegenskaper må jordkabelen legges så nær forbindelsesslangepakken som mulig.
1

2

FORSIKTIG!
Negativ innvirkning på sveiseresultater på grunn av felles jordforbindelse for
flere strømkilder!
Ved sveising med flere strømkilde på en komponent kan en felles jordforbindelse
ha stor innvirkning på sveiseresultatene.
Koble sveisestrømkretsene fra hverandre!
Sørg for at hver sveisestrømkrets har en egen jordforbindelse!
Ikke bruk felles jordledninger!

▶
▶
▶
Koble til MIG/
MAG-sveisepistol på trådmateren

1

Kontroller at alle kabler, ledninger
og slangepakker er uskadd og korrekt isolert.

2

Åpne dekselet på tråddriften.

3

Åpne spennarmen på tråddriften.

2

3
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NO

1

7

5
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Skyv riktig utstyrt sveisepistol med
markeringen oppe forfra inn i tilkoblingen sveisepistol på trådmateren.

5

Lukk spennarmen på tråddriften.

6
4

8

*

4

*

På vannkjølte sveisepistoler:

6

Koble slange for kjølemiddeltilførsel på tilkoblingen kjølemiddeltilførsel (blå).

7

Koble slange for kjølemiddelretur
på tilkoblingen kjølemiddelretur
(rød).

8

Lukk dekselet på tråddriften.

9

Kontroller at alle tilkoblinger er ordentlig koblet til.

Gjennomfør følgende arbeidstrinn i henhold til bruksanvisningen for trådmateren:
1

Sett materullene inn i trådmateren

2

Sett trådspole eller kurvspole med kurvspoleadapter inn i trådmateren

3

Spol inn trådelektrode

4

Still inn arbeidstrykket

5

Still inn bremsen

NO

Andre handlinger

VIKTIG! For optimale sveiseresultater anbefaler produsenten å foreta R/L-utjevning første gang utstyret skal tas i bruk og ved enhver forandring av sveisesystemet. Du finner mer informasjon om R/L-utjevning i kapittelet „Sveising“ i avsnittet „Prosessparameter“ under „R/L-utjevning“ (side 142).
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Sperre og åpne strømkilde med NFC-nøkkel
Generelt

NFC-nøkkel = NFC-kort eller NFC-nøkkelring
Strømkilden kan sperres med NFC-nøkkel, eksempelvis for å hindre uønsket tilgang til eller endring av sveiseparametere.
Sperringen og åpningen skjer berøringsfritt på betjeningspanelet for strømkilden.
For å kunne sperre og åpne strømkilden må strømkilden være slått på.

Sperre og åpne
strømkilde med
NFC-nøkkel

Sperre strømkilden

1

Hold NFC-nøkkel på lesesonen for NFC-nøkler

På displayet vises nøkkelsymbolet en kort stund.
Deretter vises nøkkelsymbolet på statuslinjen.
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NO

Strømkilden er nå sperret.
Bare sveiseparameterne kan vises og stilles inn ved hjelp av stillhjulet.
Hvis en sperret funksjon åpnes, vises en informasjonsmelding.
Åpne strømkilden
1

Hold NFC-nøkkel på lesesonen for NFC-nøkler

På displayet vises symbolet med en nøkkel med strek over en kort stund.
Nøkkelsymbolet forsvinner fra statuslinjen.
Alle funksjonene til strømkilden er igjen tilgjengelige uten begrensning.
MERKNAD!
Du finner mer informasjon om sperring av strømkilden i kapittelet "Forhåndsinnstilling – behandling / administrasjon" fra side 183.
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78

Sveisedrift

79

80

Generelt

NO

MIG/MAG-driftstyper
FARE!
Feilbetjening kan føre til alvorlige personskader og materielle skader.
Ikke ta de beskrevne funksjonene i bruk før du har lest og forstått denne
bruksanvisningen.
Ikke ta de beskrevne funksjonene i bruk før samtlige bruksanvisningen for
systemkomponentene, især sikkerhetsforskriftene, er lest i sin helhet og
forstått.

▶
▶

Du finner opplysninger om innstilling, innstillingsområde og måleeneheter for de
tilgjengelige parameterne i setup-menyen.

Symboler og forklaring

Trykk på brennertasten | Hold inne brennertasten | Slipp opp brennertasten

GPr
gassforstrømning
I-S
startstrømfase: rask oppvarming av grunnmaterialet tross høy varmeavledning
ved sveisestart
t-S
Startstrøm-varighet

S
Start lengdekorrigering av lysbuen
SL1
slope 1: kontinuerlig senking av startstrømmen til sveisestrøm
I
sveisestrømfase: jevn temperaturinnføring i grunnmaterialet som varmes opp i
forkant
I-E
sluttstrømfase: for å unngå lokal overoppheting av grunnmaterialet gjennom
varmeopphopning ved sveiseslutt. Slik unngås mulig gjennomfall av sveisesømmen.
t-E
Sluttstrøm-varighet

E
Slutt lengdekorrigering av lysbue
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SL1
slope 2: kontinuerlig senking av startstrømmen til sluttstrøm
GPo
gassetterstrømming
Detaljert forklaring av parameterne i kapittelet Prosessparameter

2-takts drift
+

I

I

t
GPr

GPo

Driftstypen 2-taktsdrift er egnet til
festearbeid
korte sveisesømmer
automat- og robotdrift
-

4-takts drift:
+

I

+

I

t
GPr

Driftstypen 4-taktsdrift er egnet til lengre sveisesømmer.
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GPo

NO

Spesiell 4-takts
drift
+

+

I-S

I

S

I
I-E
E
t

GPr

t-S

SL1

SL2

t-E

GPo

Driftsmodusen "Spesiell 4-taktsdrift" er spesielt egnet til sveising av aluminiumsmaterialer. Sveisestrømmens spesielle forløp tar hensyn til den høye varmeledingsevnen til aluminium.

Spesiell 2-takts
drift
+

I
I
I-E

I-S
S

E
t

GPr

t-S

SL1

SL2

t-E

GPo

Driftsmodusen "Spesiell 2-taktsdrift" er spesielt egnet til sveising i høyere effektområder. I Spesiell 2-taktsdrift starter lysbuen med lavere effekt, noe som fører
til en enklere stabilisering av lysbuen.
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Punktsveising
+

I
I

t
GPr

SPt

GPo

Driftsmodusen "punktsveising" egner seg for sveiseforbindelser på overlappende
plater.
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Sikkerhet

NO

MIG/MAG- og CMT-sveising
FARE!
Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal
utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette
apparatet og alle systemkomponentene.

▶
▶
▶

FARE!
Fare på grunn av elektrisk strøm.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Før du starter arbeidet, må du slå av alle involverte enheter og komponenter
og koble dem fra strømnettet.
Sikre alle involverte apparater og komponenter mot gjeninnkobling.
Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.

▶
▶
▶

MIG/MAG- og
CMT-sveising –
Oversikt

Avsnittet “MIG/MAG- CMT-sveising" omfatter følgende trinn:
Slå på strømkilden
Velg sveiseprosess og driftstype
Velg tilsatsmateriale og beskyttelsesgass
Still inn sveise- og prosessparametere
Still inn mengden av beskyttelsesgass
MIG/MAG- eller CMT-sveising
MERKNAD!
Ved bruk av et kjøleapparat må du ta hensyn til sikkerhetsforskriftene og driftsbetingelsene i bruksanvisningen til kjøleapparatet.

Slå på strømkilden

1

Sett i strømledningen.

2

Sett strømbryteren i stilling - I -.

Et kjøleapparat som befinner seg i sveisesystemet begynner å arbeide.
VIKTIG! For optimale sveiseresultater anbefaler produsenten å foreta R/L-utjevning første gang utstyret skal tas i bruk og ved enhver forandring av sveisesystemet.
Du finner mer informasjon om R/L-utjevningen i kapittelet "Prosessparameter
MIG/MAG" under "Prosessparameter" under "R/L-utjevning" (side 142).
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Still inn sveiseprosess og
driftstype

Stille inn sveiseprosess

2
3

1

*

*

neste side: elektrode, TIG
1

Velg “Sveiseprosess”

2

Velg “Prosess”

Oversikten over sveiseprosesser vises.
Hvilke sveiseprosesser som er tilgjengelige, avhenger av strømkilde-type eller installert funksjonspakke.
3

Velg ønsket sveiseprosess

Still inn driftstype

5
4
4-step

4

Velg “Driftstype”

Oversikten over driftstype vises:
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5

NO

2-takts drift
4-takts drift
Spesiell 2-takts drift
Spesiell 4-takts drift
Velg ønsket driftstype.

Velg tilsatsmateriale og beskyttelsesgass

1

2

3

1

Velg “Sveiseprosess”

2

Velg “tilsatsmateriale”

3

Velg “Endre materialinnstillinger”

4

Drei på stillhjulet og velg ønsket tilsatsmateriale

5

Velg “Neste” / trykk på stillhjulet

6

Drei på stillhjulet og velg ønsket trådspolediameter

7

Velg “Neste” / trykk på stillhjulet

8

Drei på stillhjulet og velg ønsket beskyttelsesgass

9

Velg “Neste” / trykk på stillhjulet

MERKNAD!
De tilgjengelige karakteristikkene per sveiseprosess blir ikke vist dersom bare
en karakteristikk er tilgjengelig for det valgte tilsatsmaterialet.
Bekreftelsestrinnet i tilsatsmateriale-assistenten følger direkte, og arbeidstrinnene 10 - 14 bortfaller.
10

Drei på stillhjulet og velg ønsket sveiseprosess

11

Trykk på stillhjulet for å velge ønsket karakteristikk (blå bakgrunn)

12

Drei på stillhjulet og velg ønsket karakteristikk

13

Trykk på stillhjulet og ta i bruk den karakteristikken du har valgt (hvit bakgrunn)

14

Velg “Neste”

Bekreftelsestrinnet i tilsatsmateriale-assistenten vises:
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15

Velg “Lagre” / trykk på stillhjulet

Det innstilte tilsatsmaterialet og de tilhørende karakteristikkene per sveiseprosess blir lagret.

Stille inn sveiseparameter

1

2

3

1

Velg “Sveising”

2

Velg ønsket sveiseparameter ved å dreie på stillhjulet

3

Trykk på stillhjulet for å endre parameteren

Parameterens verdi vises i en vannrett skala:

4

f.eks. parameteren for trådmater

Den valgte parameteren kan nå endres.
4

Endre parameteren ved å dreie på stillhjulet

Den endrede verdien for parameteren tas umiddelbart i bruk.
Hvis en av parameterne for trådmater, platetykkelse, sveisestrøm eller sveisespenning endres ved synergic-sveising, tilpasses også de andre parameterne til
endringen umiddelbart.
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5

Trykk på stillhjulet for å komme til oversikten over sveiseparametere

6

Still inn prosessparameterne for å stille inn bruker- og bruksspesifikke innstillinger på sveisesystemet.

1

Åpne gassflaskeventilen.

2

Trykk på tasten for gassprøver.

NO

Stille inn beskyttelsesgassmengde

Gass strømmer ut.
3

Drei på stillskruen på undersiden av trykkreduksjonsventilen inntil manometeren viser ønsket beskyttelsesgassmengde.

4

Trykk på tasten for gassprøver.
Gassforstrømningen stopper.

MIG/MAG- eller
CMT-sveising

1

1

Velg “Sveising” for å vise sveiseparametere
FORSIKTIG!

Fare for personskader og materielle skader på grunn av elektrisk støt og utstikkende trådelektrode.
Når du trykker på brennertasten:
hold sveisepistol bort fra ansikt og kropp
rett ikke sveisepistolen mot personer
pass på at trådelektroden ikke berører elektrisk ledende eller jordede deler
(f.eks. huset osv)

▶
▶
▶
2

Trykk på brennertasten og begynn sveisingen

Ved hver sveiseslutt lagres de gjeldende, faktiske verdiene for sveisestrøm,
sveisespenning og trådhastigheter, i displayet vises HOLD.
MERKNAD!
Parametere som er stilt inn for en systemkomponent i et betjeningspanel (f.eks.
trådmater eller fjernbetjening), kan i noen tilfeller ikke endres i betjeningspanelet for strømkilden.

89

MIG/MAG- og CMT-sveiseparametre
Sveiseparameter
for MIG/MAGpuls-synergicsveising, CMTsveising og for
PMC-sveising

Følgende parametere kan stilles inn og vises for MIG/MAG-puls-synergic-sveising, CMT-sveising og PMC-sveising med knappen "Sveising":
Strøm 1) [A]
Innstillingsområde: avhenger av valgt sveiseprosess og sveiseprogram
Før sveisingen begynner, vises det automatisk en standardverdi som er beregnet
ut i fra de programmerte parameterne. Under sveisingen vises den gjeldende faktiske verdien.
Spenning 1) [V]
Innstillingsområde: avhenger av valgt sveiseprosess og sveiseprogram
Før sveisingen begynner, vises det automatisk en standardverdi som er beregnet
ut i fra de programmerte parameterne. Under sveisingen vises den gjeldende faktiske verdien.
Materialtykkelse 1)
0,1–30,0 mm 2) / 0,004–1,18 2) in.
Trådmater 1)
0,5–maks. 2) 3) m/min / 19,69–maks. 2) 3) ipm.
Lengdekorrigering av lysbue
til korrigering av lysbuelengden
-10 - +10
Fabrikkinnstilling: 0
- ... kortere lysbuelengde
0 ... nøytral lysbuelengde
+ ... lengre lysbuelengde
Puls-/dynamikkorrigering
til korrigering av pulsenergien ved pulslysbue
-10 - +10
Fabrikkinnstilling: 0
- ... mindre dråpeløsning
0 ... nøytral dråpeløsning
+ ... økt dråpeløsning
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Følgende sveiseparametere kan stilles inn og vises for MIG/MAG-standard-synergic-sveising og LSC-sveising i menypunktet "Sveising":
Strøm 1) [A]
Innstillingsområde: avhenger av valgt sveiseprosess og sveiseprogram
Før sveisingen begynner, vises det automatisk en standardverdi som er beregnet
ut i fra de programmerte parameterne. Under sveisingen vises den gjeldende faktiske verdien.
Spenning 1) [V]
Innstillingsområde: avhenger av valgt sveiseprosess og sveiseprogram
Før sveisingen begynner, vises det automatisk en standardverdi som er beregnet
ut i fra de programmerte parameterne. Under sveisingen vises den gjeldende faktiske verdien.
Materialtykkelse 1)
0,1–30,0 mm 2) / 0,004–1,18 2) in.
Trådmater 1)
0,5–maks. 2) 3) m/min / 19,69–maks. 2) 3) ipm.
Lengdekorrigering av lysbue
til korrigering av lysbuelengden
-10 - +10
Fabrikkinnstilling: 0
- ... kortere lysbuelengde
0 ... nøytral lysbuelengde
+ ... lengre lysbuelengde
Puls-/dynamikkorrigering
til korrigering av pulsenergien ved pulslysbue
-10 - +10
Fabrikkinnstilling: 0
- ... mindre dråpeløsning
0 ... nøytral dråpeløsning
+ ... økt dråpeløsning
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NO

Sveiseparameter
for MIG/MAGstandard-synergic-sveising og
LSC-sveising

Sveiseparametere for MIG/
MAG-standardmanuell sveising

Følgende sveiseparametere kan stilles inn og vises for MIG/MAG-standard-manuell sveising i menypunktet "Sveising":
Spenning 1) [V]
Innstillingsområde: avhenger av valgt sveiseprosess og sveiseprogram
Før sveisingen begynner, vises det automatisk en standardverdi som er beregnet
ut i fra de programmerte parameterne. Under sveisingen vises den gjeldende faktiske verdien.
Dynamikk
påvirker kortslutningsdynamikken ved dråpeovergangen
0–10
Fabrikkinnstilling: 0
0 ... hardere og mer stabil lysbue
10 ... myk og sprutfattig lysbue
Trådmater 1)
for innstilling av en hardere og mer stabil lysbue
0,5–maks. 2) m/min / 19,69–maks. 2) ipm.

Forklaring til
fornotene

1)

2)
3)
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Synergic-parameter
Hvis du endrer en synergic-parameter, endres også alle andre synergic-parametere automatisk på grunn av synergic-funksjonen.
Det faktiske innstillingsområdet avhenger av strømkilden og trådmateren
som brukes, og av valgt sveiseprogram.
Det faktiske innstillingområdet avhenger av valgt sveiseprogram.
Den maksimale verdien avhenger av trådmateren som brukes.

Generelt

NO

EasyJob-modus
Når EasyJob-modus er aktivert, vises fem ekstra knapper i displayet som kan
brukes til å hurtiglagre maks. fem arbeidspunkter.
Da lagres også de innstilte, sveiserelevante innstillingene.

Aktivere EasyJob-modus

2

3

1
1

Velg Forhåndsinnstillinger / Visning / EasyJobs

Oversikten for aktivering/deaktivering av EasyJob-modusen vises.
4

Velg "EasyJobs På"

5

Velg "OK"

EasyJob-modus er aktivert, forhåndsinnstillingene vises.
6

Velg "Sveising"

Ved sveiseparameterne vises de 5 EasyJob-knappene.
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Lagre EasyJobarbeidspunkter

MERKNAD!
EasyJob-ene lagres under jobbnummer 1–5 og kan også åpnes via jobbdriften.
Lagringen av en EasyJob overskriver jobben som allerede er lagret på samme
jobbnummer!
1

For å lagre de innstilte sveiseinnstillingene berører du en av EasyJob-knappene i ca. tre sekunder.

Da endrer knappen størrelse og farge. Etter ca. tre sekunder blir knappen grønn
og det vises en ramme rundt den.
Innstillingene er lagret. De sist lagrede innstillingene er aktivert. Når en EasyJob
er aktivert, vises knappen med en hake.
Ubrukte EasyJob-knapper vises mørkegrå.

1 ~ 3 sec.

Åpne EasyJobarbeidspunkter

1

For å åpne et lagret EasyJob-arbeidspunkt må du berøre tilsvarende EasyJob-knapp raskt (under tre sekunder).

Knappen endrer raskt størrelse og farge og vises deretter med en hake:

1 < 3 sec.

Hvis det ikke vises en hake på EasyJob-knappen etter at du har berørt den, er det
ikke lagret noe arbeidspunkt på denne knappen.
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1

For å slette et EasyJob-arbeidspunkt må du berøre EasyJob-knappen i ca.
fem sekunder

NO

Slette EasyJobarbeidspunkter

Knappen
endrer først størrelse og farge;
vises etter ca. tre sekunder med en ramme;
Det lagrede arbeidspunktet overskrives med de aktuelle innstillingene.
vises etter ca. fem sekunder med rød bakgrunn ( = slette).
EasyJob-arbeidspunktet er blitt slettet.

1 > 5 sec.

*

* ... med rød bakgrunn
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Jobbdrift
Generelt

Du kan lagre og reprodusere inntil 1000 jobber på en strømkilde.
Du slipper å bruke tid på dokumentering av sveiseparameterne.
Jobbdriften hever dermed kvaliteten ved automatisert og manuell bruk.
Jobber kan bare lagres i sveisedrift. Ved lagring av jobber tas det i tillegg til de
aktuelle sveiseinnstillingene også hensyn til prosessparameterne og visse
forhåndsinnstillinger på maskinen.

Lagre innstillinger som jobb

1

Still inn parameterne som skal lagres som jobb:
Sveiseparameter
Sveiseprosess
Prosessparametre
Eventuelle forhåndsinnstillinger for maskinen
-

2

2

Velg “Lagre som Jobb”

Listen over jobber vises.
For å overskrive en eksisterende jobb velger du den gjeldende jobben ved å dreie
på stillhjulet og trykke på det (eller velg “Neste”).
Etter et sikkerhetsspørsmål kan den valgte jobben overskrives.
Velg “Opprett ny jobb” for å opprette en ny jobb
3

Trykk på stillhjulet / velg “Neste”

Neste ledige jobbnummer vises.
4

Drei på stillhjulet og velg ønsket lagringsplass

5

Trykk på stillhjulet / velg “Neste”

Tastaturet vises.
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Skriv inn jobbnavnet

7

Velg “OK”og bekreft jobbnavnet / trykk på stillhjulet

NO

6

Navnet overføres, det vises en bekreftelse på at jobben ble lagret.
8

Sveis jobb –
åpne jobber

Trykk på “Avslutt” / trykk på stillhjulet for å gå ut

MERKNAD!
Før du åpner en jobb, må du forsikre deg om at sveisesystemet er bygd opp og
installert for slike jobber.

2

1

3
1

Velg “Sveiseprosess”

2

Velg “Prosess”

3

Velg “Jobbdrift”.

Jobbdrift er aktivert.
“Sveis jobb” og dataene for sist åpnet jobb vises.
4

Velg “Sveis jobb”

5

Drei på stillhjulet og velg “Jobbnummer” (hvit bakgrunn)

6

Trykk på stillhjulet for å velge ønsket jobb (blå bakgrunn)

7

Drei på stillhjulet og velg ønsket jobbnummer (blå bakgrunn).
Navnet på valgt jobb vises over visningene av faktisk verdi.

8

Trykk på stillhjulet og ta i bruk det jobbnummeret du har valgt (hvit bakgrunn)

9

Starte sveiseprosessen

VIKTIG! I jobbdrift kan bare sveiseparameteren "Jobbnummer" endres, de andre
parameterne kan bare vises.
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Gi jobb nytt navn

1

1

Velg “Lagre som jobb”
(fungerer også i jobbdrift)

Listen over jobber vises.
universal

3

2

2

Drei på stillhjulet og velg den jobben du skal endre navn på

3

Velg “Gi jobb nytt navn”

Tastaturet vises.
4

Endre jobbnavnet med tastaturet

5

Velg “OK” og bekreft det endrede jobbnavnet / trykk på stillhjulet

Jobbnavnet ble endret, listen over jobber vises.
6
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Avslutt ved å velge “Avbryt”

NO

Slett jobb

1

1

Velg “Lagre som jobb”
(fungerer også i jobbdrift)

Listen over jobber vises.
universal

3

2

2

Drei på stillhjulet og velg den jobben som skal slettes

3

Velg “Slett jobb”

Du får spørsmål om du er sikker på at du vil slette jobben.
4

Velg “Ja” for å slette den valgte jobben

Jobben ble slettet, listen over jobber vises.
5

Avslutt ved å velge “Avbryt”
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Last inn jobb

Med funksjonen Last inn jobb kan data fra en lagret jobb eller en EasyJob lastes
inn i området Sveising. Dataene for jobben blir vist i sveiseparameterne og kan
sveises, endres eller lagres som ny jobb eller EasyJob.
universal

1

1

Velg “Lagre som jobb”
(fungerer også i jobbdrift)

Listen over jobber vises.
2

Drei på stillhjulet og velg den jobben som skal lastes

3

Velg “Load job”

Informasjonen for jobbinnlasting vises.
4

Velg “Ja”.

Dataene for den valgte jobben blir lastet inn i området Sveising.
Dataene for den innlastede jobben kan nå sveises (ingen jobbdrift), redigeres eller
lagres som ny jobb eller EasyJob.
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NO

Optimere jobb

*

1

2

* Vises kun dersom alternativet OPT/i CMT Cycle Step er tilgjengelig på strømkilden. I TWIN-drift vises knappen "TWIN process control" (TWIN-prosessregulering) etter knappen "Prosess mix".
1

Velg "Prosessparametere"

2

Velg "JOB"

Oversikten over jobbfunksjoner vises.

3

3

Velg "Optimer jobb"

Oversikten over den sist optimerte jobben vises.
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4

Drei på stillhjulet for å velge jobben eller jobbparameterne som skal endres
Valget mellom jobb og jobbparameterne kan også gjøres ved å trykke på knappen "Jobbnummer/Jobbparameter".

Velge jobb:
Trykk på stillhjulet
Jobbnummeret vises i blått og kan nå endres.
-

Drei på stillhjulet for å velge jobben som skal endres
Trykk på stillhjulet for å endre jobben

Velg parametere for jobben:
Drei på stillhjulet og velg den parameteren som skal endres
Trykk på stillhjulet
Verdien for parameteren vises i blått og kan nå endres.
5

Stille inn korreksjonsgrenser for
en jobb

Drei på stillhjulet. Den endrede verdien tas i bruk umiddelbart.
Trykk på stillhjulet for å velge andre parametere

Velg "Exit" (Avslutt)

For hver jobb kan det defineres individuelle korreksjonsgrenser for sveiseeffekt
og lysbuelengde.
Hvis det fastsettes korreksjonsgrenser for en jobb, kan sveiseeffekt og lysbuelengde for den gjeldende jobben korrigeres under jobben Sveising innenfor de
fastsatte grensene.

*

1

2

* Vises kun dersom alternativet OPT/i CMT Cycle Step er tilgjengelig på strømkilden. I TWIN-drift vises knappen "TWIN process control" (TWIN-prosessregulering) etter knappen "Prosess mix".
1
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Velg "Prosessparametere"

Velg "JOB"
NO

2

Oversikten over jobbfunksjoner vises.

3

3

Velg "Korreksjonsgrenser"

Oversikten over jobbkorrigeringsgrensene for den sist åpnede jobben vises.
4

Drei på stillhjulet for å velge jobben eller jobbgrensene som skal endres
Valget mellom jobb og jobbgrensene kan også gjøres ved å trykke på knappen
"Jobbnummer/Jobbparameter".

Velge jobb:
Trykk på stillhjulet
Jobbnummeret vises i blått og kan nå endres.
-

Drei på stillhjulet for å velge jobben som skal endres
Trykk på stillhjulet for å endre jobben

Velge grenser for jobben:
Drei på stillhjulet og velg ønsket grensegruppe
Trykk på stillhjulet
Den valgte grensegruppen åpnes.
-

Drei på stillhjulet og velg øvre eller nedre grense
Trykk på stillhjulet
Verdien for grenseparameteren vises i blått og kan nå endres.

-

Drei på stillhjulet. Den endrede verdien tas i bruk umiddelbart
Trykk på stillhjulet for å kunne velge andre grenseparametere
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5

Forhåndsinnstilling for “lagre
som jobb”

Velg "Exit" (Avslutt)

Under forhåndsinnstillingen for “lagre som jobb” kan du definere standardverdier
som overføres til hver nye jobb som opprettes.

*

1

2

* Vises kun dersom alternativet OPT/i CMT Cycle Step er tilgjengelig på strømkilden. I TWIN-drift vises knappen “TWIN-prosessregulering” etter knappen “Prosessmiks”.
1

Velg “Prosessparametre”

2

Velg “JOB”

Oversikten over jobbfunksjoner vises.

3

3

Velg “Forhåndsinnstilling for “lagre som jobb” “

4

Bekreft de viste opplysningene

Forhåndsinnstillingen for lagring av nye jobber vises.

104

Drei på stillhjulet for å velge ønsket parameter.

6

Trykk på stillhjulet

7

Drei på stillhjulet og endre verdien

8

Trykk på stillhjulet

9

Velg “Avslutt”

NO

5
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Punktsveising
Punktsveising

2
3

1

*

1

Velg "Sveiseprosess"

2

Velg "Prosess"

3

Velg ønsket sveiseprosess

4
4-step

6
5
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4

Velg "Driftsmodus"

5

Velg "Punktsveising"

6

Velg "Prosess parametre"

NO
7

*

8
* Vises kun dersom alternativet OPT/i CMT Cycle Step er tilgjengelig på strømkilden. I TWIN-drift vises knappen "TWIN process control" etter knappen "Prosess mix". I dette tilfellet vises knappen
"Punktsveising" på neste side.
7

Velg "Felles"

8

Velg punktsveising
Parameteren for punktertid vises.

9

Angi ønsket verdi for punktertid: Trykk på og drei stillhjulet
Innstillingsområde: 0,1–10,0 s
Fabrikkinnstilling: 1,0 s

10

Ta verdi i bruk med OK

MERKNAD!
Driftstypen 4-takts drift har blitt stilt inn som standard for punktsveising.
Trykk på brennertasten – punktsveisingsprosessen kjører til slutten av punktertiden – dersom du trykker på brennertasten en gang til, stoppes punktertiden tidlig.
Under Preferanser / System / Modus Setup kan du stille om parameteren for
punktsveising til 2-takts drift
(mer informasjon om 2- og 4-takts drift ved punktsveising på side 173)

▶

11

Velg tilsatsmateriale, tråddiameter og beskyttelsesgass

12

Åpne gassflaskeventilen

13

Still inn mengden av beskyttelsesgass
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FORSIKTIG!
Fare for personskader og materielle skader på grunn av elektrisk støt og utstikkende trådelektrode.
Når du trykker på brennertasten:
Hold sveisepistolen bort fra ansikt og kropp
Bruk egnede vernebriller
Ikke rett sveisepistolen mot personer
Pass på at trådelektroden ikke berører elektrisk ledende eller jordede deler
(f.eks. huset osv)

▶
▶
▶
▶

14

Punktsveising

Fremgangsmåte for fremstilling av sveisepunkt:
1

Hold sveisepistolen loddrett

2

Trykk på brennertasten og slipp den opp

3

Hold sveisepistolen i samme posisjon

4

Vent til gassetterstrømmingstiden er over

5

Løft sveisepistolen

MERKNAD!
De innstilt sveisestart- og sveisesluttparameterne er også aktive for punktsveising.
Under Prosessparametere / Felles / Sveis start/slutt kan du opprette en
sveisestart-/sveisesluttbehandling for punktsveising.
Når sluttstrømtiden er aktivert, følger ikke sveiseslutt etter den innstilte
punktertiden, men først etter at de innstilte slope- og sluttstrømtidene har
kjørt ferdig.

▶
▶
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Sikkerhet

NO

TIG-sveising
FARE!
Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal
utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette
apparatet og alle systemkomponentene.

▶
▶
▶

FARE!
Fare på grunn av elektrisk strøm.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Før du starter arbeidet, må du slå av alle involverte enheter og komponenter
og koble dem fra strømnettet.
Sikre alle involverte apparater og komponenter mot gjeninnkobling.
Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.

▶
▶
▶

Forberedelse

VIKTIG! For TIG-sveising må alternativet OPT/i TPS2 plussbøssing være montert
på strømkilden.
1

Sett nettbryteren i stilling - O -

2

Trekk ut støpselet

3

Avmonter MIG/MAG-sveisepistolen

4

Trekk av jordkabelen fra (–) strømbøssingen

5

Sett jordkabelen inn i 2. (+) strømbøssing og lås den

6

Opprett forbindelse til arbeidsemnet med den andre enden av jordkabelen

7

Sett i bajonett-strømpluggen til TIG-sveisepistolen i (–) strømkontakten og
lås den ved å dreie mot høyre

8

Skru opp trykkreduksjonsventilen på gassflasken (Argon) og trekk til

9

Koble gasslangen på TIG-gasskyver-sveisepistolen med trykkreduksjonsventilen

10

Sett i støpselet
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TIG-sveising

FORSIKTIG!
Fare for personskader og materielle skader på grunn av elektrisk støt.
Så snart strømbryteren står i stillingen - I -, er wolframelektroden på sveisepistolen spenningsførende.
Pass på at wolframelektroden ikke kommer i berøring med personer, elektrisk ledende eller jordede deler (f.eks. huset osv.)

▶

1

Sett strømbryteren i stilling - I -.

3

2

*

4

*

neste side: elektrode, TIG
2

Velg "Sveiseprosess"

3

Velg "Prosess"

Oversikten over sveiseprosesser vises.
Hvilke sveiseprosesser som er tilgjengelige, avhenger av strømkilde-type eller installert funksjonspakke.
4

Velg "Neste side"

Side 2 av sveiseprosessoversikten vises.
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NO
**

6

5

**

5

forrige side: MIG/MAG Puls-Synergic, MIG/MAG Standard-Synergic,
MIG/MAG PMC, MIG/MAG LSC, MIG/MAG Standard Manuell, CMT, jobbdrift
Velg "TIG"

Sveisespenningen kobles til sveisekontakten med en forsinkelse på 3 s.
MERKNAD!
Parametere som er stilt inn for en systemkomponent i et betjeningspanel (f.eks.
trådmater eller fjernbetjening), kan i noen tilfeller ikke endres i betjeningspanelet for strømkilden.
6

Velg "TIG Welding"(TIG-sveising)

TIG-sveiseparameterne vises.

7
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7

Trykk på stillhjulet for å endre parameteren

Parameterens verdi vises i en vannrett skala:

8

Den valgte parameteren kan nå endres.

Tenne lysbuen

8

Drei på stillhjulet og endre parameteren.

9

Still inn prosessparameterne for å stille inn bruker- og bruksspesifikke innstillinger på sveiseanlegget.

10

Åpne gass-sperreventilen på TIG-gasskyver-sveisepistolen.

11

Still inn ønsket mengde beskyttelsesgass på reduksjonsventilen.

12

Innled sveiseprosessen (tenn lysbuen).

Tenning av lysbuen utføres ved å berøre arbeidsemnet med wolframelektroden.
1
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2

3 + 4

1

Sett gasshylsen på tenningsstedet slik at det er en avstand på 2–3 mm eller
0,08–0,12 tommer mellom spissen på wolframelektroden og arbeidsemnet.
Avstand består

2

Rett langsomt opp sveisepistolen inntil wolframelektroden berører arbeidsemnet.

3

Løft sveisepistolen og sving den i normal posisjon – lysbuen tennes.

4

Gjennomfør sveisingen

1

Løft TIG-gasskyver-sveisepistolen fra arbeidsemnet til lysbuen slukker.

NO

Avslutt sveisingen

VIKTIG! For å beskytte wolframelektroden bør du la beskyttelsesgassen
strømme en stund etter sveiseslutt slik at wolframelektroden blir tilstrekkelig avkjølt.
2

Steng gass-sperreventilen på TIG-gasskyver-sveisepistolen
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Stavelektrodesveising
Sikkerhet

FARE!
Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal
utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette
apparatet og alle systemkomponentene.

▶
▶
▶

FARE!
Fare på grunn av elektrisk strøm.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Før du starter arbeidet, må du slå av alle involverte enheter og komponenter
og koble dem fra strømnettet.
Sikre alle involverte apparater og komponenter mot gjeninnkobling.
Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.

▶
▶
▶

Forberedelse

VIKTIG! For stavelektrodesveising kreves en jordkabel med PowerConnector.
For andre jordkabler må alternativet OPT/i TPS2 plusskontakt være montert på
strømkilden.
1

Sett strømbryteren i stilling - O -.

2

Trekk ut støpselet.

3

Avmonter MIG/MAG-sveisepistolen.

MERKNAD!
Informasjon om hvorvidt stavelektrodene skal sveises til plusspolen eller til
minuspolen, fremgår av forpakningen eller påskriften på stavelektrodene.
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4

Plugg i eller trekk ut jordkabelen på strømkontaktene (+) eller (–) avhengig av
elektrodetypen.

5

Opprett forbindelse til arbeidsemnet med den andre enden av jordkabelen.

6

Sett bajonett-strømpluggen på elektrodeholder-kabelen i den ledige
strømkontakten med motsatt polaritet, avhengig av elektrodetype, og lås ved
å dreie mot høyre

7

Sett i støpselet.

NO

Elektrodesveising

FORSIKTIG!
Fare for personskader og materielle skader på grunn av elektrisk støt.
Så snart strømbryteren står i stilling - I -, er stavelektroden i elektrodeholderen
spenningsførende.
Pass på at stavelektroden ikke kommer i berøring med personer, elektrisk ledende eller jordede deler (f.eks. huset osv.).

▶

1

Sett strømbryteren i stilling - I -.

3

2

*

4

*

neste side: elektrode, TIG
2

Velg "Sveiseprosess"

3

Velg "Prosess"

Oversikten over sveiseprosesser vises.
Hvilke sveiseprosesser som er tilgjengelige, avhenger av strømkilde-type eller installert funksjonspakke.
4

Velg "Neste side"

Side 2 av sveiseprosessoversikten vises.
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**

6
5

**

5

forrige side: MIG/MAG Puls-Synergic, MIG/MAG Standard-Synergic,
MIG/MAG PMC, MIG/MAG LSC, MIG/MAG Standard Manuell, CMT, jobbdrift
Velg sveiseprosessen Elektrode

Sveisespenningen kobles til sveisekontakten med en forsinkelse på 3 s.
Dersom stavelektrodesveising er valgt, blir kjøleapparatet – dersom det foreligger – automatisk deaktivert. Det er ikke mulig å koble dette inn.
MERKNAD!
Parametere som er stilt inn for en systemkomponent i et betjeningspanel (f.eks.
trådmater eller fjernbetjening), kan i noen tilfeller ikke endres i betjeningspanelet for strømkilden.
6

Velg "Elektrodesveising"

Stavelektrodeparameterne vises.
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NO
7

8

7

Drei på stillhjulet for å velge ønsket sveiseparameter.

8

Trykk på stillhjulet for å endre parameteren

Parameterens verdi vises i en vannrett skala:

9

Den valgte parameteren kan nå endres.
9

Drei på stillhjulet og endre parameteren.

10

Still inn prosessparameterne for å stille inn bruker- og bruksspesifikke innstillinger på sveiseanlegget.

11

Starte sveiseprosessen
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Sveiseparameter
for stavelektrodesveising

Følgende parametere kan stilles inn og vises for stavelektrodesveising med knappen "Sveising:
Hovedstrøm [A]
Innstillingsområde: avhengig av den foreliggende strømkilden
Før sveisingen begynner, vises det automatisk en standardverdi som er beregnet
ut i fra de programmerte parameterne. Under sveisingen vises den gjeldende faktiske verdien.
Startstrøm
for å stille inn en startstrømverdi i området 0–200 % av innstilt sveisestrøm, for å
unngå slagginnleiring eller bindefeil.
Startstrømmen avhenger av den respektive elektrodetypen.
0–200 %
Fabrikkinnstilling: 150 %
Startstrømmen er aktiv i løpet av den startstrømtiden som er innstilt i prosessparameterene.
Dynamikk
påvirker kortslutningsdynamikken i øyeblikket for dråpeovergangen
0–100
Fabrikkinnstilling: 20
0 ... myk og sprutfattig lysbue
100 ... hardere og mer stabil lysbue
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Sikkerhet

NO

Fugehøvling
FARE!
Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal
utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette
apparatet og alle systemkomponentene.

▶
▶
▶

FARE!
Fare på grunn av elektrisk strøm.
Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.
Før du starter arbeidet, må du slå av alle involverte enheter og komponenter
og koble dem fra strømnettet.
Sikre alle involverte apparater og komponenter mot gjeninnkobling.
Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.

▶
▶
▶

Forberedelse

VIKTIG! Det kreves en jordkabel med PowerConnector og med et kabeltverrsnitt
på 120 mm² for fugehøvling. For andre jordkabler uten PowerConnector må alternativet OPT/i TPS 2. plusskontakt være montert på strømkilden.
I tillegg kreves det en adapter PowerConnector – Dinse for tilkobling av
fugehøvleren.
1

Sett strømbryteren i stilling - O -.

2

Trekk ut støpselet.

3

Avmonter MIG/MAG-sveisepistolen.

4

Sett jordkabelen inn i (–)-strømkontakten og lås

5

Opprett forbindelse til arbeidsemnet med den andre enden av jordkabelen

6

Koble adapteren PowerConnector – Dinse til (+)-strømkontakten

7

Sett i bajonett-strømpluggen til fugehøvleren i (+)-strømkontakten, og lås
den ved å dreie mot høyre

8

Koble fugehøvlerens trykklufttilkobling til trykkluftforsyningen
Arbeidstrykk: 5–7 bar (konstant)

9

Kullelektroden må spennes fast slik at elektrodepissen stikker ut av
fugehøvleren med ca. 100 mm;
luftutløpsåpningene til fugehøvleren må være på undersiden.

10

Sett i strømpluggen
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Fugehøvling

FORSIKTIG!
Fare for personskader og materielle skader på grunn av elektrisk støt.
Så snart strømbryteren står i stilling - I -, er elektroden i fugehøvleren spenningsførende.
Pass på at elektroden ikke kommer i berøring med personer, elektrisk ledende eller jordede deler (f.eks. huset osv).

▶

FORSIKTIG!
Fare for personskader på grunn av høy driftsstøy.
Bruk egnet hørselvern ved fugehøvling!

▶

1

Sett strømbryteren i stilling - I -.

2

Under Prosessparameter / Generell TIG/MMA/CEL / Elektrode stiller du inn
parameteren "Karakteristikk" på "Fugehøvling" (siste oppføring)

MERKNAD!
Innstillingene av bruddspenning og startstrømtid ignoreres.
3

Velg OK

4

Velg under Sveiseprosess / Prosess / Elektrode

Dersom stavelektrodesveising er valgt, blir kjøleapparatet – dersom det foreligger – automatisk deaktivert. Det er ikke mulig å koble dette inn.
MERKNAD!
Parametere som er stilt inn for en systemkomponent i et betjeningspanel (f.eks.
trådmater eller fjernbetjening), kan i noen tilfeller ikke endres i betjeningspanelet for strømkilden.
5

Velg "Elektrodesveising"

Parameterne for fugehøvling vises.
6

Still inn hovedstrømmen avhengig av elektrode-diameteren iht. opplysningene på elektrodeemballasjen

MERKNAD!
Ved høyere strømstyrker må fugehøvleren føres med begge hender!
Bruk en egnet sveisehjelm.

▶
7

Åpne trykkluftventilen på håndtaket til fugehøvleren

8

Start bearbeidingsprosessen

Vinkelen for kullelektroden og fugehastighetene bestemmes ut fra fugens dybde.
Parameterne for fugehøvling tilsvarer sveiseparameterne for stavelektrodesveising, se side 142.
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Prosessparameter

121

122

Oversikt

NO

Oversikt
Prosessparameter / Generelt ... se side 124
Prosessparameter / Komponenter og overvåking ... se side 147
Prosessparameter / JOBB ... se side 156
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Prosessparametere generelt
Prosessparametere generelt

Avhengig av sveisepakkene eller alternativene som er tilgjengelig på strømkilden
kan visningen og rekkefølgen på prosessparameterne variere.

2

1

Prosessparameter for CEL

Følgende prosessparametere kan stilles inn og vises for CEL-prosessen:
Startstrømtid
for innstilling av hvor lenge startstrømmen skal være aktiv
0,0–2,0 s
Fabrikkinnstilling: 0,5 s
Anti-stick
for aktivering / deaktivering av funksjonen anti-stick
av / på
Fabrikkinnstilling: på
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Anti-stick-funksjonen forhindrer utgløding. Dersom stavelektroden begynner å
klebe seg fast, kobler strømkilden ut sveisestrømmen etter 1,5 sekunder. Når
stavelektroden er tatt bort fra arbeidsemnet, kan sveiseprosessen fortsette uten
problemer.
Avbruddsspenning
for innstilling av spenningsverdier der sveiseprosessen kan avbrytes ved å løfte
stavelektroden bare litt.
20–90 V
Fabrikkinnstilling: 90 V
Lysbuelengden avhenger av sveisespenningen. Vanligvis må stavelektroden løftes
tydelig for å avbryte sveiseprosessen. Parameteren Avbruddsspenning gjør det
mulig å begrense sveisespenningen til en verdi der sveiseprosessen avsluttes ved
at stavelektroden løftes bare litt.
VIKTIG! Dersom sveisingen ofte blir avbrutt utilsiktet, stiller man avbruddsspenningen på en høyere verdi.

Prosessparameter for sveisestart / sveiseslutt

Følgende prosessparametere kan stilles inn og vises for sveisestart og sveiseslutt:
Startstrøm
for innstilling av startstrømmen ved MIG/MAG-sveising (f.eks. ved sveisestart
aluminium)
0–200 % (av sveisestrømmen)
Fabrikkinnstilling: 135 %
Start lengdekorrigering av lysbue
for korrigering av lengden på lysbuen ved sveisestart
-10,0 til +10,0 % (av sveisespenningen)
Fabrikkinnstilling: 0,0 %
- ... kortere lysbuelengde
0 ... nøytral lysbuelengde
+ ... lengre lysbuelengde
Startstrømtid
for innstilling av hvor lengde startstrømmen skal være aktiv
av / 0,1–10,0 s
Fabrikkinnstilling: av
Slope 1
for innstilling av tiden det tar før startstrømmen senkes eller reduseres til
sveisestrømmen
0,0–9,9s
Fabrikkinnstilling: 1,0 s
Slope 2
for innstilling av tiden det tar før sveisestrømmen senkes eller reduseres til
endekraterstrømmen (sluttstrøm).
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NO

Dersom lysbuen blir kortere, kan sveisespenningen synke så lavt at stavelektrodene har en tendens til å klebe seg fast. Dessuten kan stavelektroden gløde ut.

0,0–9,9s
Fabrikkinnstilling: 1,0 s
Sluttstrøm
for innstilling av endekraterstrømmen (sluttstrøm), for å
a) forhindre en varmeopphopning ved sveiseslutt og
b) fylle på endekrateret ved aluminium
0–200 % (av sveisestrømmen)
Fabrikkinnstilling: 50 %
Slutt lengdekorrigering av lysbue
for korrigering av lengden på lysbuen ved sveiseslutt
-10,0–+10,0 % (av sveisespenningen)
Fabrikkinnstilling: 0,0 %
- ... kortere lysbuelengde
0 ... nøytral lysbuelengde
+ ... lengre lysbuelengde
Sluttstrømtid
for innstilling av hvor lenge sluttstrømmen skal være aktiv
av / 0,1–10,0 s
Fabrikkinnstilling: av
SFI
for å aktivere / deaktivere funksjonen SFI (Spatter Free Ignition - sprutfri tenning av lysbuen)
av / på
Fabrikkinnstilling: av
SFI Hotstart
for innstilling av en HotStart-tid i kombinasjon med SFI-tenning
Under SFI-tenning finner en spraylysbue-fase sted innenfor den innstilte HotStart-tiden, som øker varmetilførselen uavhengig av driftstypen, og som dermed
sørger for en dypere innbrenning fra sveisestart.
av / 0,01–2,00 s
Fabrikkinnstilling: av
Trådtilbaketrekking
for innstilling av trådtilbaketrekkingsverdien (= kombinasjonsverdi av trådtilbaketrekking og en tid)
Trådtilbaketrekkingen avhenger av utstyret på sveisepistolen.
0,0–10,0
Fabrikkinnstilling: 0,0
Tenningsstrøm (manuell)
for innstilling av tenningsstrømmen ved MIG/MAG-Standard-manuell sveising
100–550 A (TPS 320i)
100–600 A (TPS 400i, TPS 400i LASC ADV)
100–650 A (TPS 500i, TPS 600i)
Fabrikkinnstilling: 500 A
Trådtilbaketrekking (manuell)
for innstilling av trådtilbaketrekkingsverdien (= kombinasjonsverdi av trådtilbake-
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trekking og en tid) ved MIG/MAG-Standard-manuell sveising
Trådtilbaketrekkingen avhenger av utstyret på sveisepistolen.
0,0–10,0
Fabrikkinnstilling: 0,0

Prosessparameter for gass-konfigurering

Følgende prosessparametere kan stilles inn og vises for gass-konfigureringen:
Gassforstrømming
for innstilling av gasstrømmingstiden før lysbuen tennes.
0–9,9 s
Fabrikkinnstilling: 0,1 s
Gassetterstrømming
for innstilling av gasstrømmingstiden etter av lysbuen er avsluttet.
0–60 s
Fabrikkinnstilling: 0,5 s
Nominell gassverdi
gjennomstrømning av beskyttelsesgass
(kun i forbindelse med alternativet OPT/i gassgjennomstrømningssensor)
av / 0,5–30,0 l/min
Fabrikkinnstilling: 15,0 l/min
VIKTIG! Dersom innstillingsverdien for gjennomstrømning av beskyttelsesgass
er høy (f.eks. 30 l/min), må man sørge for at gassledningen er tilstrekkelig dimensjonert!
Gassfaktor
avhengig av beskyttelsesgassen som brukes
(kun i forbindelse med alternativet OPT/i gassregulator)
auto / 0,90–20,00
Fabrikkinnstilling: auto
(for standardgasser fra Fronius’ sveisedatabase blir korrigeringsfaktoren automatisk stilt inn)
I jobbdrift kan de innstilte verdiene for parameterne ovenfor lagres individuelt
for hver jobb.
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Prosessparameter for prosessregulering

Følgende prosessparametere kan stilles inn og vises for prosessreguleringen:
Innsmeltingsstabilisator
Lysbuelengdestabilisator
Kombinasjon av innsmeltingsstabilisator og lysbuelengdestabilisator
-

Innsmeltingsstabilisator

Innsmeltingsstabilisatoren brukes til innstilling av maks. tillatt endring av
trådhastigheten, for å holde sveisestrømmen og dermed innsmeltingen stabil eller konstant ved variabel stickout.
Parameteren Innsmeltingsstabilisator er bare tilgjengelig hvis alternativet WP
PMC (Welding Process Puls Multi Control) eller WP LSC (Welding Process Low
Spatter Control) er aktivert på strømkilden.
0–10,0 m/min (ipm)
Fabrikkinnstilling: 0 m/min
0
Innsmeltingsstabilisatoren er ikke aktivert.
Trådhastigheten er konstant.
0,1–10,0
Innsmeltingsstabilisatoren er aktivert.
Sveisestrømmen er konstant.
Brukseksempler
Innsmeltingsstabilisator = 0 m/min (ikke aktivert)

I [A]
vD [m/min]

2
1
h
s2

s1

x2

x1

t [s]
s1 < s2

x1 > x2

1

2

Innsmeltingsstabilisator = 0 m/min (ikke aktivert)

En endring av kontaktrøravstanden (h) forårsaker en motstandsendring i sveisekretsen på grunn av en lengre stickout (s2).
Konstantspenningsreguleringen for konstant lysbuelengde medfører en reduksjon i gjennomsnittlig strøm og dermed en lavere innsmeltingsdybde (x2).
Innsmeltingsstabilisator = n m/min (aktivert)
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I [A]
vD [m/min]

2
1
h
s2

s1

x1

x2
t [s]
s1 < s2

2

1

x1 = x2

Innsmeltingsstabilisator = n m/min (aktivert)

Ved å angi en verdi for innsmeltingsstabilisatoren blir lysbuelengden konstant
uten store strømendringer (s1 ==> s2) ved en stickout-endring.
Innsmeltingsdybden (x1, x2) holdes tilnærmet lik og stabil.
Innsmeltingsstabilisator = 0,5 m/min (aktivert)

I [A]
vD [m/min]

3
1
h
s3

s1

0,5 m/min
x3

x1

t [s]
s1 < s3

2

x1 > x3

1

2

3

Innsmeltingsstabilisator = 0,5 m/min (aktivert)

For å holde endringen av sveisestrømmen så lav som mulig ved en stickout-endring (s1 ==> s3) økes eller reduseres trådhastigheten med 0,5 m/min.
I det viste eksempelet opprettholdes den stabiliserende virkningen uten
strømendring inntil den innstilte verdien på 0,5 m/min (posisjon 2).
I ... Sveisestrøm vD ... Trådhastighet

Lysbuelengdestabilisator

Lysbuelengdestabilisator
Lysbuelengdestabilisatoren fremtvinger korte, sveiseteknisk gunstige lysbuer
gjennom kortslutningsregulering, og holder disse stabile også ved varierende
stickout eller ytre påvirkninger.
Parameteren for lysbuelengdestabilisatoren er bare tilgjengelig hvis alternativet
WP PMC (Welding Process Puls Multi Control) er frigitt på strømkilden.
0,0–5,0 (innvirkning fra stabilisatoren)
Fabrikkinnstilling: 0,0
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0,0
Lysbuelengdestabilisatoren er deaktivert.
0,1–5,0
Lysbuelengdestabilisatoren er aktivert.
Lysbuelengden reduseres til det oppstår kortslutninger.
Brukseksempler
Lysbuelengdestabilisator = 0 / 0,5 / 2,0
1

Lysbuelengdestabilisator = 0

2

Lysbuelengdestabilisator = 0,5

3

Lysbuelengdestabilisator = 2
I [A]
vD [m/min]
U [V]
1

3

2

I
vD
U

*

L1

L2

L3

*

*
t [s]

L1 > L2 > L3

1

2

3

Lysbuelengdestabilisator = 0 / 0,5 / 2,0

Aktivering av lysbuelengdestabilisatoren reduserer lysbuelengden inntil det
oppstår kortslutninger. Fordelene med en kort, stabilt regulert lysbue utnyttes
bedre.
En økning i lysbuelengdestabilisatoren fører til en videre forkortning av lysbuelengden (L1 ==> L2 ==> L3). Fordelene ved en kort, stabilt regulert lysbue utnyttes bedre.
Lysbuelengdestabilisator ved endring av sømtype og posisjon
Lysbuelengdestabilisator ikke aktivert
Bytte av sømtype eller sveiseposisjon
kan påvirke sveiseresultatet negativt
L1

*
L1 = L2

L2

Lysbuelengdestabilisator aktivert
Siden kortslutningenes antall og varighet kan reguleres, blir egenskapene til
lysbuen konstante ved bytte av
sømtype eller sveiseposisjon.

L1

*
L1 = L2
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L2
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I ... Sveisestrøm vD ... Trådhastighet U ... Sveisespenning
* ... Antall kortslutninger
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Kombinasjon av
innsmeltingsstabilisator og lysbuelengdestabilisator

Eksempel: Stickout-endring
Lysbuelengdestabilisator uten innsmeltingsstabilisator
Fordelene med en kort lysbue opprettholdes også ved stickout-endring, fordi
kortslutningsegenskapene blir de samme.

2
1
Δs

*

*

*

*

I [A]
vD [m/min]
U [V]
I
vD
U

t [s]
1

2

Lysbuelengdestabilisator med innsmeltingsstabilisator
Ved en stickout-endring holdes også
innsmeltingen stabil ved aktivert innsmeltingsstabilisator.
Lysbuelengdestabillisatoren regulerer
kortslutningsoppførselen.

2
1
Δs

*

*

*
I [A]
vD [m/min]
U [V]

*

I
vD
U

t [s]
1

2

I ... Sveisestrøm vD ... Trådhastighet U ... Sveisespenning
* ... Antall kortslutninger Δs ... Stickout-endring
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Følgende prosessparametere kan stilles inn for SynchroPuls-sveising:

NO

Prosessparameter for SynchroPuls

(1) Synchropuls
For aktivering og deaktivering av SynchroPuls
av / på
Fabrikkinnstilling: på
(2) Trådmater
for innstilling av middels trådhastighet, og dermed sveiseeffekten, ved SynchroPuls
f.eks.: 2–25 m/min (ipm)
(avhengig av trådmater og sveisekarakteristikk)
Fabrikkinnstilling: 5,0 m/min
(3) Trådmaterløftehøyde
for innstilling av trådmaterløftehøyden:
Ved SynchroPuls blir den innstilte trådhastigheten vekselvis økt og redusert med
trådmaterløftehøyden. De gjeldende parameterne tilpasser seg denne akselerasjonen/retardasjonen av trådhastigheten.
0,1–6,0 m/min / 5–235 ipm
Fabrikkinnstilling: 2,0 m/min
(4) Frekvens
for innstilling av frekvens ved Synchropuls
0,5–3,0 Hz
Fabrikkinnstilling: 3,0 Hz
(5) Duty Cycle (high)
For vekting av periodevarigheten for de høyere arbeidspunktene i en SynchroPuls-periode
10–90 %
Fabrikkinnstilling: 50 Hz
(6) Lysbuekorrigering high
For lengdekorrigering av lysbuen ved SynchroPuls i det øvre arbeidspunktet (=
middels trådhastighet pluss trådhastighetsløftehøyde)
-10,0–+10,0
Fabrikkinnstilling: 0,0
- ... kortere lysbue
0 ... ukorrigert lysbuelengde
+ ... lengre /lysbue
(7) Lysbuekorrigering low
For lengdekorrigering av lysbuen ved SynchroPuls i det nedre arbeidspunktet (=
middels trådhastighet minus trådhastighetsløftehøyde)
-10,0–+10,0
Fabrikkinnstilling: 0,0
- ... kortere lysbue
0 ... ukorrigert lysbuelengde
+ ... lengre lysbue
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vD [m/min]

1 / F (4)
25 %

75 %
(6)

(5)

(3)
(2)
(3)
(7)
t [s]
Eks. SynchroPuls, Duty-cycle (high) = 25 %
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Følgende prosessparametere kan stilles for blandingsprosesser under prosessmiks:

Trådmater vD *
Trådhastighet
1,0–25,0 m/min / 40–985 ipm
Verdien for trådhastigheten overtas eller kan også fastsettes og endres under
prosessmiksparameterne.

Lengdekorrigering av lysbuen
-10,0 til +10,0
Verdien for lengdekorrigering av lysbuen overtas eller kan også fastsettes og
endres under prosessmiksparameterne.

Puls-/dynamikk-korrigering
for endring av pulsenergien i pulslysbue-prosessfasen.
-10,0 til +10,0
Verdien for puls-/dynamikk-korrigering overtas eller kan også fastsettes og endres under prosessmiksparameterne.

Øvre effektvarighetskorrigering (3) *
for innstilling av varigheten til den varme prosessfasen ved en blandingsprosess
-10,0 til +10,0
Fabrikkinnstilling: 0
Den øvre og nedre effektvarighetskorrigeringen brukes til å stille inn forholdet
mellom den varme og kalde prosessfasen.
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Prosessparametere for prosessmiks

En økning av den øvre effektvarighetskorrigeringen fører til en reduksjon av prosessfrekvensen og en lengre PMC-prosessfase.
En reduksjon av den øvre effektvarighetskorrigeringen fører til en økning av prosessfrekvensen og en kortere PMC-prosessfase.

Nedre effektvarighetskorrigering (2) *
for innstilling av varigheten til den kalde prosessfasen ved en blandingsprosess
-10,0 til +10,0
Fabrikkinnstilling: 0
Den øvre og nedre effektvarighetskorrigeringen brukes til å stille inn forholdet
mellom den varme og kalde prosessfasen.
En økning av den nedre effektvarighetskorrigeringen fører til en reduksjon av
prosessfrekvensen og en lengre LSC-prosessfase eller en lengre CMT-prosessfase ved CMT mix.
En reduksjon av den nedre effektvarighetskorrigeringen fører til en økning av
prosessfrekvensen og en kortere LSC-prosessfase eller en kortere CMT-prosessfase ved CMT mix.

Nedre effektkorrigering (1) *
for innstilling av energitilførselen til den kalde prosessfasen ved en blandingsprosess
-10,0 til +10,0
Fabrikkinnstilling: 0
En økning av den nedre effektkorrigeringen fører til en høyere trådhastighet og
dermed høyere energitilførsel i den kalde LSC-prosessfasen eller i den kalde
CMT-prosessfasen.
* fremstilling av parameterne i de følgende grafikkene

136

NO

PMC mix
I [A]
vD [m/min]

(1)
(2)

(3)

t [ms]

Blandingsprosess mellom PMC- og LSC-sveiseprosess. Etter en varm PMC-prosessfase følger syklisk
en kald LSC-prosessfase.

PMC mix drive

I [A]
vD [m/min]

(1)
t [ms]
(2)

(3)

Blandingsprosess mellom PMC og en reverserende trådbevegelse ved hjelp av en PushPull-drivenhet.
Etter en varm PMC-prosessfase følger en kald fase med lav strømstyrke og utligningsbevegelse.

CMT mix
I [A]
vD [m/min]

(1)
t [ms]
(2)

(3)

Blandingsprosess mellom CMT- og PMC-sveiseprosess. Kalde CMT-prosessfaser følger etter varme
PMC-prosessfaser.

(1)
(2)
(3)
vD

Nedre effektkorrigering
Nedre effektvarighetskorrigering
Øvre effektvarighetskorrigering
Trådhastighet
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Prosessparameter for TWINprosessregulering

Prosessparameteren for TWIN-prosessregulering er kun tilgjengelig ved TWINdrift.

Trådmater
trådhastighet
1,0–25,0 m/min / 40–985 ipm
Verdien for trådhastigheten overtas eller kan også fastsettes og endres under
TWIN-parameterne.

Lengdekorrigering av lysbuen
-10,0–+10,0
Verdien for lengdekorrigering av lysbuen overtas eller kan også fastsettes og
endres under TWIN-parameterne.

Puls-/dynamikk-korrigering
For endring av pulsenergien i pulslysbue-prosessfasen.
-10,0–+10,0
Verdien for puls-/dynamikk-korrigering overtas eller kan også fastsettes og endres under TWIN-parameterne.

Innsmeltingsstabilisator
Detaljer på side 128
0,0–10,0 m/min
Fabrikkinnstilling: 0 m/min

Lysbuelengdestabiliator
Detaljer på side 129
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0,0–5,0
Fabrikkinnstilling: 0

Puls-/synkronisasjonsforhold
for innstilling av sterkt ulike trådhastigheter mellom ledende og ledet lysbue.
auto, 1/1, 1/2, 1/3
Fabrikkinnstilling: auto

Faseforskyvning ledende / ledet
for innstilling av en tidsforskyvning mellom ledende dråpeløsning og ledet
dråpeløsning
auto, 0–95 %
Fabrikkinnstilling: auto

Tenningsforsinkelse ledet
for innstilling av en tenningsforsinkelse mellom ledende og ledet lysbue
auto / av / 0–2 s
Fabrikkinnstilling: auto
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Prosessparametre for CMT Cycle
Step

CMT Cycle Step
for aktivering/deaktivering av funksjonen CMT Cycle Step
på / av

Trådmater
trådhastighet, definerer avsmeltingseffekten i sveiseprosessfasen og dermed
størrelsen til sveisepunktet;
innstillingsområde: i m/min (ipm), avhengig av sveisekarakteristikken
Verdien for trådhastigheten overtas eller kan også fastsettes eller endres under
CMT Cycle Step-parameterne.

Sykluser (sveisepunktstørrelse)
til innstilling av antallet CMT-sykluser (sveisedråper) for et sveisepunkt;
Antallet CMT-sykluser og den innstilte trådhastigheten definerer sveisepunktets
størrelse.
1–2000

Intervallpausetid
til innstilling av tid mellom de enkelte sveisepunktene
0,01–2,00 s
Jo høyere verdien for intervall-pausetiden er, desto kaldere er sveiseprosessen
(grovere skjell).
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Intervallsykluser
til innstilling av antallet gjentatte CMT-sykluser, inkl. pause til sveiseslutt
kontinuerlig / 1–2000
kontinuerlig
gjentakelsene fortsettes kontinuerlig;
sveiseslutt, for eksempel via “Arc Off”

Prosessparameter for ConstantWire

Trådmater
0,0–maks. m/min (avhengig av trådmateren som brukes)
Fabrikkinnstilling: 5,0 m/min
Strøm
0–maks. A (avhengig av strømkilden som brukes)
Fabrikkinnstilling: 50 A
Spenningsbegrensning
auto / 1–50 V
Fabrikkinnstilling: auto
Ved innstillingen auto er spenningsbegrensningen definert gjennom innstilt karakteristikk.
Kontaktstabilisator
av / på
Fabrikkinnstilling: av
Hvis sveisetråden løftes utilsiktet fra lodde-/sveisebadet, økes hastigheten på
sveisetråden for å opprette kontakten umiddelbart igjen.
Slik stabiliseres loddeprosessen og kortvarige prosessfeil utlignes.
Jordforbindelse
ja / nei
Fabrikkinnstilling: ja
Ved innstilling ja blir strømkretsen lukket gjennom jordforbindelse, for eksempel
ved varmtråd-bruk og for å muliggjøre utvidede prosess-signaler.
Trådretur
Veistrekning for returbevegelsen til sveisetråden
0,0–10,0
Fabrikkinnstilling: 0,0
Gjennom innstilling av veistrekningen for returbevegelsen til sveisetråden forhindres en fastsveising av sveisetråden ved prosesslutt.
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Prosessparametere for punktsveising

Punktertid

R/L-utligning

Sveisekretsmotstand (R) og sveisekretsinduktivitet (L) må jevnes ut hvis en av de
følgende komponentene i sveisesystemet endres:
Sveisepistol-slangepakker
Forbindelsesslangepakke
Jordkabel, sveisekabel
Trådmatere
Sveisepistol, elektrodeholder
PushPull-enheter
-

0,1–10,0 s
Fabrikkinnstilling: 1,0 s

Forutsetninger for R/L-utjevning:
Sveisesystemet må være komplett montert: lukket sveisekrets med sveisepistol
og sveisepistol-slangepakke, trådmatere, jordkabel, forbindelsesslangepakker.
Utføre R/L-utligning:
1

Prosessparametere / Generelt / Velg neste side

2

Velg R/L-utligning

De gjeldende verdiene for sveisekretsinduktivitet og sveisekretsmotstand vises.
3

Velg "Neste" / trykk på stillhjulet / trykk på brennertasten

Det andre trinnet i R/L-utligningsassistenten vises.
4

Følg de viste anvisningene
VIKTIG! Kontakten mellom sveiseklemme og arbeidsemne må foregå på rengjort arbeidsemneoverflate.

5

Velg "Neste" / trykk på stillhjulet / trykk på brennertasten

Det tredje trinnet i R/L-utligningsassistenten vises.
6

Følg de viste instruksene

7

Velg "Neste" / trykk på stillhjulet / trykk på brennertasten

Det fjerde trinnet i R/L-utligningsassistenten vises.
8

Følg de viste instruksene

9

Trykk på brennertasten / velg "Neste" / trykk på stillhjulet

Etter vellykket måling vises de gjeldende verdiene.
10

Prosessparameter for TIG /
elektrode-setup
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Velg "Avslutt" / trykk på stillhjulet

Følgende prosessparametere kan stilles inn og vises for sveiseprosessene TIG og
stavelektrode:

NO
Prosessparametere for stavelektrodesveising:
Startstrømtid
for innstilling av hvor lenge startstrømmen skal være aktiv
0,0–2,0 s
Fabrikkinnstilling: 0,5 s
Karakteristikk
for valg av elektrodekarakteristikk
I-constant / 0,1–20,0 A/V / P-constant / Fugehøvling
Fabrikkinnstilling: I-constant
con - 20 A / V

U (V)
(4)
(6)

(2)
(1)
(3)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

(7)

(8)

(5)
0

100

200

300

400

I (A)

(6)

(7)
(8)

Arbeidslinje for stavelektrode
Arbeidslinje for stavelektrode
ved økt lysbuelengde
Arbeidslinje for stavelektrode
ved redusert lysbuelengde
Karakteristikk ved den valgte
parameteren "I-constant" (konstant sveisestrøm)
Karakteristikk ved den valgte
parameteren 0,1-20 (fallende
karakteristikk med innstillbar
helning)
Karakteristikk ved den valgte
parameteren "P-constant" (konstant sveiseeffekt)

Eksempel for innstilt dynamikk ved den valgte karakteristikken (4)
Eksempel på innstilt dynamikk ved den valgte karakteristikken (5) eller (6)

I-constant (konstant sveisestrøm)
Dersom parameteren "I-constant" er innstilt, holdes sveisestrømmen konstant uavhengig av sveisespenningen. Man får en loddrett karakteristikk (4).
Parameteren "I-constant" er spesielt godt egnet for rutilelektroder og basiske elektroder.
0,1–20,0 A/V(fallende karakteristikk med innstillbar helning)
En fallende karakteristikk (5) kan innstilles med parameteren "0,1–20". Innstillingsområdet strekker seg fra 0,1 A / V (svært bratt) til 20 A / V (svært
flat).
Innstilling av en flat karakteristikk (5) anbefales bare for cellulose-elektroder.
P-constant (konstant sveiseeffekt)
Dersom parameteren "P-constant" er innstilt, holdes sveiseeffekten konstant
uavhengig av sveisespenningen og sveisestrømmen. Man får en hyperbolsk
karakteristikk (6).
Parameteren "I-constant" er spesielt godt egnet for cellulose-elektroder.
Fugehøvling
Spesiell karakteristikk for fugehøvling med kullelektrode
-
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(1)
(2)

(8)
U (V)

(a)
(6)

60

(2)

50

(a)

(1)

(b)

40

(5)

(c)

30
20

(3)

(3)

(4)

(c)

(4)

(5)

10

(7)
100

200
IH - 50 %

300
IH + Dynamik

400

I (A)

(6)

Arbeidslinje for stavelektrode
Arbeidslinje for stavelektrode
ved økt lysbuelengde
Arbeidslinje for stavelektrode
ved redusert lysbuelengde
Karakteristikk ved den valgte
parameteren "I-constant" (konstant sveisestrøm)
Karakteristikk ved den valgte
parameteren 0,1-20 (fallende
karakteristikk med innstillbar
helning)
Karakteristikk ved den valgte
parameteren "P-constant" (konstant sveiseeffekt)

(7)
(8)

Eksempel på innstilt dynamikk ved den valgte karakteristikken (5) eller (6)
Mulig strømendring ved den valgte karakteristikken (5) eller (6) avhengig
av sveisespenningen (lysbuelengden)

(a)
(b)

Arbeidspunkt ved høy lysbuelengde
Arbeidspunkt ved innstilt sveisestrøm IH

(c)

Arbeidspunkt ved liten lysbuelengde

De avbildede karakteristikkene (4), (5) og (6) gjelder ved bruk av en stavelektrode
hvis karakteristikk ved en bestemt lysbuelengde tilsvarer arbeidslinjen (1).
Avhengig av den innstilte sveisestrømmen (I) blir snittpunktet (arbeidspunktet)
for karakteristikkene (4), (5) og (6) forskjøvet langs arbeidslinjene (1). Arbeidspunktet gir informasjon om den aktuelle sveisespenningen og den aktuelle
sveisestrømmen.
Ved fast innstilt sveisestrøm (IH) kan arbeidspunktet vandre langs karakteristikkene (4), (5) og (6) avhengig av sveisespenningen i øyeblikket. Sveisespenningen U
er avhengig av lysbuelengden.
Dersom lysbuelengden endrer seg, f.eks. i henhold til arbeidslinjen (2), utgjør arbeidspunktet snittpunktet mellom den aktuelle karakteristikken (4), (5) eller (6)
og arbeidslinjen (2).
Gjelder for karakteristikkene (5) og (6): Avhengig av sveisespenningen (lysbuelengden) blir sveisestrømmen (I) på tilsvarende måte mindre eller større ved konstant innstillingsverdi for IH.
Anti-stick
for aktivering / deaktivering av funksjonen anti-stick
av / på
Fabrikkinnstilling: på
Dersom lysbuen blir kortere, kan sveisespenningen synke så lavt at stavelektrodene har en tendens til å klebe seg fast. Dessuten kan stavelektroden gløde ut.
Anti-stick-funksjonen forhindrer utgløding. Dersom stavelektroden begynner å
klebe seg fast, kobler strømkilden ut sveisestrømmen etter 1,5 sekunder. Når
stavelektroden er tatt bort fra arbeidsemnet, kan sveiseprosessen fortsette uten
problemer.
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20–90 V
Fabrikkinnstilling: 90 V
Lysbuelengden avhenger av sveisespenningen. Vanligvis må stavelektroden løftes
tydelig for å avbryte sveiseprosessen. Parameteren Avbruddsspenning gjør det
mulig å begrense sveisespenningen til en verdi der sveiseprosessen avsluttes ved
at stavelektroden løftes bare litt.
VIKTIG! Dersom sveisingen ofte blir avbrutt utilsiktet, stiller man avbruddsspenningen på en høyere verdi.

Prosessparametere for TIG-sveising:
Avbruddsspenning
for innstilling av spenningsverdier der sveiseprosessen kan avbrytes ved å løfte
TIG-sveisepistolen bare litt.
10,0–30,0 V
Fabrikkinnstilling: 14
Comfort Stop-følsomhet
for aktivering / deaktivering av TIG Comfort Stop
av / 0,1–1,0 V
Fabrikkinnstilling: 0,8 V
Når sveiseprosessen er over, blir sveisestrømmen slått av automatisk etter en tydelig økning av lysbuelengden. Dermed unngås det at lysbuen unødig må trekkes
ut i lengden når TIG-gassreguleringsbrenneren løftes.
Forløp:
2

1

1

3

4

5

Sveising
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NO

Avbruddsspenning
for innstilling av spenningsverdier der sveiseprosessen kan avbrytes ved å løfte
stavelektroden bare litt.

2

Løft sveisepistolen et kort øyeblikk når sveisingen er over.
Lysbuen blir tydelig forlenget.

3

Senk sveisepistolen
Lysbuen blir tydelig kortere
Funksjonen TIG Comfort Stop er utløst
-

4

Hold sveisepistolen i samme høyde.
Sveisestrømmen synker lineært (DownSlope).
Lysbuen slukker.
VIKTIG! DownSlope er fast angitt og kan ikke innstilles.

5
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Løft sveisepistolen fra arbeidsemnet

Prosessparametere Komponenter og
overvåking

NO

Prosessparametre komponenter og overvåking
Avhengig av sveisepakkene eller alternativene som er tilgjengelig på strømkilden
kan visningen og rekkefølgen på prosessparameterne variere.

2

1

Prosessparameter for komponenter

Følgende prosessparametere kan stilles inn og vises for systemkomponentene i
et sveisesystem:
Kjølekrets
Kjølekrets driftstype
for innstilling av om kjøleapparatet skal slås av eller på, eller drives automatisk
eco / auto / på / av (avhengig av kjøleapparat)
Fabrikkinnstilling: auto
Filtertid strømningsvakt
for innstilling av tiden mellom kontakt til strømningsvakten opprettes og til det
sendes en varselmelding
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5–25 s
Fabrikkinnstilling: 5 s
Varselgrense for kjølemiddel-gjennomstrømning
(kun hvis det er montert en Flow-Thermo-sensor på kjøleapparatet)
Hvis parameteren aktiveres, genereres det en advarsel når den innstilte verdien
underskrides.
Av / 0,75–0,95 l/min
Fabrikkinnstilling: av
Trådmater
Trådtræingshastighet
for innstilling av trådhastigheten som trådelektroden skal trekkes inn i sveisepistol-slangepakken med
f.eks.: 2–25 m/min / 20–3935 ipm
(avhengig av trådmater)
Fabrikkinnstilling: 10 m/min
Strømkilde
Ignition time out
Trådlengde før sikkerhetsutkobling
av / 5–100 mm (0,2–3,94 in.)
Fabrikkinnstilling: av
MERKNAD!
Prosessparameteren tidsavbrudd for tenning er en sikkerhetsfunksjon.
Særlig ved høy trådhastighet kan det hende at den nødvendige trådlengden frem
til sikkerhetsutkobling ikke stemmer overens med den innstilte trådlengden.
Funksjonsmåte:
Hvis man trykker på brennertasten, begynner gassforstrømmingen umiddelbart.
Deretter innledes trådmatingen og tennprosessen. Dersom det ikke oppnås noen
strømflyt i løpet av den innstilte, matede trådlengden, kobler systemet seg ut
automatisk.
Trykk på brennertasten en gang til for å prøve på nytt.
Sense leding
For aktivering/deaktivering av funksjonen Sense leding
av / på
Fabrikkinnstilling: på
Sense leding er en funksjon for direkte spenningsmåling på arbeidsemnet. Sense
leding anbefales dersom flere sveiseprosesser er aktive på et arbeidsemne samtidig. Den ekstra Sense ledingen eliminerer feil, på grunn av den ubelastede måleledningen kan den faktiske verdien til spenningen registreres.
Robot-innstillinger
TouchSensing-følsomhet
for innstilling av følsomheten ved TouchSensing for forskjellige komponentoverflater og ytre forstyrrelser
(TouchSensing = registrering av sømposisjonen ved hjelp av anlagt sensorspenning ved automatisert sveising).
TouchSensing skjer via gasshylsen eller trådelektroden.
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NO

TouchSensing fungerer bare hvis alternativet OPT/i WF gasshylse-posisjonssøking er integrert i robot-trådmateren og ved tilgjengelig robot-grensesnitt.
0–10
Fabrikkinnstilling: 1
0
for blanke overflater, lang og tett kortslutning, robust og lite ømfintlig for ytre
påvirkninger
10
for oksiderte overflater, høyere målebetinget påvirkningsfølsomhet
Ikke egnet for sveising med flere strømkilder på en komponent!
Isolerte overflater kan ikke registreres.
Fremgangsmåte for registrering av TouchSensing-følsomhet:
start med verdi 1 (fabrikkinnstilling)
dersom det ikke utløses et signal, må du øke TouchSensing-følsomheten
Kantregistrering "WireSense"
til aktivering / fastsettelse av kantregistrering med WireSense (alternativ)
av / 0,5–20,0 mm
Fabrikkinnstilling: av
Kantregistreringen "WireSense" fungerer kun
ved automatisert oppgaver
når OPT/i WireSense er tilgjengelig på strømkilden (programvareaktivering)
i forbindelse med CMT-systemkomponentene WF 60i Robacta Drive CMT, SB
500i R med trådbuffer eller SB 60i R og WFi Reel.
WireSense aktiveres vanligvis via robotstyring. Så snart robotstyringen gir en verdi på > 0,5 mm, overskrives den verdien som ble stilt inn manuelt på strømkilden.
Hvis parameteren Tidsavbrudd for tenning er aktivert, gjelder den også for WireSense.
Ved overordnede robotstyringer med lavere signalomfang (f.eks. ved lineære vogner) kan WireSens stilles inn manuelt på strømkilden.
Eksempel Economy-Image:
Start/stopp skjer via styringen.
Innstilling av kanthøyde utføres på strømkilden.
-

Prosessparameter for å tømme/
fylle sveisepistol-slangepakken

Med denne funksjonen kan kjølemiddelet transporteres fra sveisepistol-slangepakken tilbake til kjølemiddeltanken, for eksempel når du bytter pistolkropp.
Strømkilden må ikke slås av når du gjør dette.
Ved velg av knappen “Tømme / fylle sveisepistol-slangepakken” startes en tilsvarende veiviser.
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MERKNAD!
Ved tømming av lange slangepakker > 8 m kan en full kjølemiddeltank renne
over – sklifare!
Kontroller nivået i kjølemiddeltanken før du tømmer sveisepistol-slangepakken.
Ta hensyn til kjøleapparatets bruksanvisning.

▶
▶

1

Systemutligning

Følg veiviserens instruksjoner for å tømme eller fylle sveisepistol-slangepakken.

Hvis det brukes to motorer i et sveisesystem, må disse utlignes for å opprettholde prosess-stabiliteten.
For sveisesystemer med PushPull-enheter eller avspolingstrådmatere må det
etter gjennomført installasjon eller utskifting av trådmatere foretas en systemutligning.
En melding vises.
1

Velg "OK" og start systemutligning

Systemutligningsassistenten starter.
2

Følg de viste anvisningene

Systemutligningen kan også startes manuelt.
Gjennomføre systemutligning:
1

Velg Prosessparameter / Komponenter og overvåkning / Systemutligning

Hvis det er nødvendig med systemutligning, starter systemutligningsassistenten.
Det første trinnet i systemutligningsassistenten vises:
2

Følg de viste instruksene

3

For å åpne de neste trinnene i systemutligningsassistenten velger du "Neste" / trykker på stillhjulet

Hvis systemutligningen var vellykket, vises en bekreftelse om dette.

Overvåking av
lysbuebrudd

4

Du avslutter systemutligningsassistenten ved å velge “Avslutt” / trykke på
stillhjulet.

1

Velg Prosessparameter / Komponenter og overvåkning / Overvåking av lysbuebrudd

Oversikten "Overvåkning av lysbuebrudd" vises.
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2

Drei på stillhjulet for å velge ønsket parameter.

3

Trykk på stillhjulet (blå bakgrunn)

Drei på stillhjulet og endre parameterverdien (blå bakgrunn)
Lysbuebrudd reaksjon = ignorieren (deaktivert):
Strømkilden fortsetter å være på, og det vises ingen feilmelding i displayet.
Lysbuebrudd reaksjon = Fehler (aktivert):
Dersom det er brudd i lysbuen og det i løpet av en innstilt lysbuebrudd-tidsperiode ikke kommer strøm, slås systemet automatisk av, og en feilmelding
vises i displayet.
Fabrikkinnstilling = ignorieren
Lysbuebrudd tid = 0–2,00 s
Ved overskridelse av den innstilte tidsperioden vises en feil.
Fabrikkinnstilling = 0,2 s

Trådfastbrenning kontaktrør

5

Velg "OK" for å aktivere overvåkning av lysbuebrudd.

1

Velg Prosessparameter / Komponenter og overvåking / Trådfastbrenning kontaktrør

Oversikten "Trådfastbrenning på kontaktrør - setupmeny" vises.
2

Drei på stillhjulet for å velge ønsket parameter.

3

Trykk på stillhjulet (blå bakgrunn)

4

Drei på stillhjulet og endre verdien for parameteren (blå bakgrunn)
Fastbrenning på kontaktrør = ignorer:
Trådfastbrenningskontrollen på kontaktrøret er deaktivert.
Fastbrenning på kontaktrøret = Fehler (aktivert):
Ved trådfastbrenning på kontaktrøret avbrytes sveiseprosedyren.
VIKTIG! Overvåkningen er kun mulig ved prosesser med kort lysbue.
Fabrikkinnstilling = ignorieren
Filtertid = 0,5–5,0 s
Maksimal varighet uten lysbuekortslutning til sveiseprosedyren avbrytes.
Fabrikkinnstilling = 0,5 s

Trådfastbrenning arbeidsemne

5

Velg "OK" for å avslutte innstillingene

1

Velg Prosessparameter / Komponenter og overvåking / Trådfastbrenning arbeidsemne

Oversikten "Trådfastbrenning på arbeidsemnet - setupmeny" vises.
2

Drei på stillhjulet for å velge ønsket parameter.

3

Trykk på stillhjulet (blå bakgrunn)
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NO

4

4

Drei på stillhjulet og endre verdien for parameteren (blå bakgrunn)
Fastbrenning på arbeidsemnet = ignorieren:
Fastbrenningsovervåkningen på arbeidsemnet er deaktivert.
Fastbrenning på arbeidsemnet = Fehler (aktivert):
Ved trådfastbrenning på arbeidsemnet avbrytes sveiseprosedyren.
Fabrikkinnstilling = ignorieren

5

Sveisekretskobling

Velg "OK" for å avslutte innstillingene

Med denne funksjonen kan induktivitetene som finnes i sveisekretsen måles.
Induktiviteter kan føre til sveiseproblemer, for eksempel hvis flere systemer sveiser på en komponent.
Ved hjelp av induktivitetsmålingen og en tilsvarende kabelstyring kan sveiseproblemer forhindres allerede ved idriftsetting av et sveisesystem.
Ved valg av knappen “Sveisekrets kobling” startes en tilsvarende veiviser.
1

Følg instruksene i veiviseren for å måle induktiviteten i sveisekretsen.

Måleresultater:
Resultat

Rcoupling
(common ground)

Kcoupling
(inductive coupling)

svært god

0 mOhm

0%

god

1–2,5 mOhm

2–15 %

gjennomsnittlig

3–15 mOhm

16–30 %

dårlig

16–100 mOhm

31–100 %

Måleresultatene lagres i loggboken.
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1

Velg Prosessparameter / Komponenter og overvåkning / Trådendeovervåkning

2

Komponenter og overvåkning

NO

Trådendeovervåkning

Oversikten "Trådende-overvåkning setupmeny" vises.
4

Drei på stillhjulet og velg ønsket parameter avhengig av tilgjengelig trådendeovervåkning:
(1)

(1)

(2)
(3)

(2)

(3)

Trådende-reaksjon for
OPT/i WF R WE ring sensor
4,100,878,CK
Trådende-reaksjon for
OPT/i WF R WE drum
4,100,879,CK
Trådende-reaksjon for
OPT/i WF R wire end
4,100,869,CK

5

Trykk på stillhjulet (blå bakgrunn)

6

Drei på stillhjulet og endre verdien for parameteren (blå bakgrunn)
Reaksjon = feil:
trådende-feil, sveiseprosedyren avbrytes umiddelbart. Feilen vises i displayet.
Reaksjon = Etter søm slutt:
Trådende-feilen vises i displayet etter fullføring av den gjeldende sveiseprosedyren.
Reaksjon = ignore (deaktivert):
Ingen reaksjon ved trådende-registrering
Fabrikkinnstilling = feil

7

Velg "OK" for å avslutte innstillingene
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Gassovervåkning

Parameterne for gassovervåkning er kun tilgjengelige dersom alternativet OPT/i
gassgjennomstrømningssensor er montert på trådmateren eller på SplitBox.
Ved gassovervåkning kan du definere den nedre gassgjennomstrømningsgrensen.
Dersom gasstrømmen underskrides i en definert tidsperiode, vil du umiddelbart
få en feilmelding og sveisingen stoppes.
1

Velg Prosessparameter / Komponenter og overvåkning / Gassovervåkning

Oversikten "Gassovervåkning" vises.
2

Drei på stillhjulet for å velge ønsket parameter:
Nedre gassgjennomstrømningsgrense
Innstillingsområde: 0,5–30,0 l/min
Fabrikkinnstilling: 7,0 l/min
Maksimaltid for gassavvik
Innstillingsområde: av / 0,1–10,0 s
Fabrikkinnstilling: 2,0 s
Sensor gassfaktor
Innstillingsområde: auto / 0,90–20,00
Oversikt over viktige gassfaktorer:
1.00 - C1 (CO2)
1.52 - M21 ArC-18
1.69 - M12 ArC-2.5
1.72 - I1 (Argon)
11.8 - I2 (Helium)
Fabrikkinnstilling: auto

MERKNAD!
En gassfaktor som er stilt inn feil, kan ha stor innvirkning på beskyttelsesgassmengden og dermed også sveiseresultatet.
Under innstilingen "auto" tas det hensyn til alle standardgassene i sveisedatabasen til Fronius.
Manuell innstilling av gassfaktoren anbefales kun for spesialgasser og etter
rådføring med Fronius.

▶
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3

Trykk på stillhjulet (blå bakgrunn)

4

Drei på stillhjulet og endre verdien for parameteren (blå bakgrunn)

5

Velg "OK" for å avslutte innstillingene

1

Velg Prosessparameter / Komponenter og overvåkning / Overvåkning av motorkraft

Oversikten "Overvåkning av motorkraft" vises.
2

Drei på stillhjulet for å velge ønsket parameter:
Overvåkning av trådmaterkraft
Innstillingsområde:
Ignorere (ingen reaksjon)
Advarsel (en advarsel vises)
Feil (sveiseprosessen avbrytes, det vises en feilmelding)
Fabrikkinnstilling: Ignorere
Maksimal kraft
Innstillingsområde: 0–999 N
Fabrikkinnstilling: 0 N
Maksimal tid for kraftavvik
Innstillingsområde: 0,1–10,0 s
Fabrikkinnstilling: 3 s

Trådbufferovervåkning

3

Trykk på stillhjulet (blå bakgrunn)

4

Drei på stillhjulet og endre verdien for parameteren (blå bakgrunn)

5

Velg "OK" for å avslutte innstillingene

Parameterne for trådbuffer-overvåkningen er tilgjengelige hvis det er en trådbuffer i sveisesystemet.
1

Velg Prosessparameter / Komponenter og overvåkning / Neste side / Gassovervåkning
Reaksjonen ved en tom trådbuffer kan stilles inn:
Feil / Etter trådende / Ignorer
Fabrikkinnstilling: Feil
Feil
Ved en tom trådbuffer avbrytes sveisingen og det vises en feilmelding.
Etter trådende
Etter at den aktuelle sveisingen er avsluttes vises en feilmelding og en ny
sveisestart forhindres.
Ignorer
Ingen reaksjon ved tom trådbuffer.

2

Trykk og drei på stillhjulet for å velge ønsket parameter.

3

Velg "OK" for å avslutte innstillingene
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NO

Overvåkning av
motorkraft

Prosessparametere jobb
Oversikt – prosessparametere
jobb

1

Optimere prosessparametere
for jobb

2

Følgende prosessparametere kan innstilles for optimering av jobb:
Arbeidsparametere
Trådmater
for innstilling av trådhastigheten
f.eks.: 2–25 m/min (ipm)
(avhengig av trådmater og sveisekarakteristikk)
Lengdekorrigering av lysbuen
for korrigering av lengden på lysbuen
-10,0–+10,0
- ... kortere lysbue
0 ... ukorrigert lysbuelengde
+ ... lengre lysbue
Puls-/dynamikkorrigering
-10,0–+10,0
ved pulslysbue for korrigering av pulsenergien
- ... mindre dråpeløsning
0 ... nøytral dråpeløsning
+ ... økt dråpeløsning
ved standardlysbue for påvirkning av kortslutningsdynamikken akkurat under
dråpeovergangen
- ... hardere og mer stabil lysbue
0 ... nøytral lysbue
+ ... myk og sprutfattig lysbue
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Sveiseprosessparameter
Endre karakteristikk – aktuell ID: xxxx
ID-nummeret til den aktuelt brukte karakteristikken vises.
Trykk på stillhjulet for å endre prosess og egenskaper for karakteristikken.
Prosess
Prosessen som er tilordnet karakteristikken vises.
Egenskap
Egenskapen som er tilordnet karakteristikken vises.
Sveisepistoldriftstype
for innstilling av driftstype
2-takts / 4-takts / S2-takts / S4-takts / punktsveising
De andre innstillbare prosessparameterne tilsvarer de allerede beskrevne prosessparameterne:
TWIN prosessregulering ... se side 138
(kun hvis det er et TWIN-grensesnitt i sveisesystemet)
Puls-synkroniseringsforhold
Faseforskyvning ledende/ledet
Tenningsforsinkelse ledet
Sveisestart/-slutt ... se side 125
Startstrøm
Start lengdekorrigering av lysbuen
Startstrømtid
Slope 1
Slope 2
Sluttstrøm
Slutt lysbuekorrigering
Sluttstrømtid
SFI
SFI HotStart
Trådretur
Punktsveising ... se side 128
Punktertid
Prosessregulering ... se side 142
Innbrenningsstabilisator
Lysbuelengdestabilisator
Synchropuls ... se side 133
SynchroPuls
Løftehøyde for trådmater
Frekvens
Duty Cycle (high)
Lysbuekorrigering high
Lysbuekorrigering low
Innstillinger prosessmiks ... se side 135
Øvre effektvarighetskorrigering
Nedre effektvarighetskorrigering
Nedre effektkorrigering
-
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CMT Cycle Step ... se side 140
kun dersom alternativet OPT/i CMT Cycle Step er tilgjengelig på strømkilden.
CMT Cycle Step
Sykluser (sveisepunktstørrelse)
Intervallpausetid
Intervallsykluser
Gass-setup ... se side 127
Gassforstrømming
Gassetterstrømming
Nominell verdi for gass
Gassfaktor
Effekt
Øvre effektkorrigeringsgrense
Nedre effektkorrigeringsgrense
Lengdekorrigering av lysbue ... se side 159
Øvre grense for korrigering av lysbuelengde
Nedre grense for korrigering av lysbuelengde
Jobslope ... se side 159
Jobslope
Dokumentasjon ... se side 181
samplingsrate
Limit Monitoring ... se side 159
(kun i forbindelse med alternativet OPT/i Limit Monitoring)
nominell spenningsverdi
nedre spenningsgrense
øvre spenningsgrense
maksimaltid for spenningsavvik
nominell strømverdi
nedre strømgrense
øvre strømgrense
maksimaltid for strømavvik
nominell verdi trådhastighet
nedre trådhastighetsgrense
øvre trådhastighetsgrense
maksimaltid for trådhastighetsavvik
nominell verdi for sveisetid
nedre sveisetidgrense
øvre sveisetidgrense
overvåk sveisetid
nominell verdi for energi
nedre energigrense
øvre energigrense
overvåk energi
reaksjon ved overskridelse
Komponenter ... se side 147
Trådtræingshastighet
Du finner mer informasjon om jobboptimering i kapittelet Sveisedrift, avsnitt
Jobbdrift på side 101.
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Følgende prosessparametre kan innstilles for jobbkorreksjonsgrenser:

NO

Prosessparametre for korreksjonsgrenser

Effekt
Øvre effektgrense
for innstilling av øvre effektgrense for en jobb
0–20 %
Fabrikkinnstilling: 0 %
Nedre effektgrense
for innstilling av nedre effektgrense for en jobb
-20 til 0 %
Fabrikkinnstilling: 0 %
Lengdekorrigering av lysbue
Øvre lysbuelengdekorr. Grense
for innstilling av øvre lysbuelengde-korrigeringsgrense for en jobb
0,0–10,0
Fabrikkinnstilling: 0
Nedre lysbuelengdekorr. Grense
for innstilling av nedre lysbuelengde-korrigeringsgrense for en jobb
-10,0 til 0,0
Fabrikkinnstilling: 0
Du finner mer informasjon om jobbkorrigeringsgrenser i kapittelet Sveisedrift, avsnittet Jobbdrift på side 102.

Prosessparametere for
forhåndsinnstilling for "lagre
som jobb"

Etter at du har bekreftet den viste informasjonen, kan du stille inn følgende prosessparametere for forhåndsinnstillingen for "lagre som jobb".
Jobslope
Jobslope
definerer tiden mellom gjeldende, valgte jobb og den påfølgende
0,0–10,0 s
Fabrikkinnstilling: 0 s
Jobb korrigeringsgrense MIG/MAG
Øvre effektkorrigeringsgrense
0–20 %
Fabrikkinnstilling: 0 %
Nedre effektkorrigeringsgrense
0–20 %
Fabrikkinnstilling: 0 %
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Øvre grense for lengdekorrigering av lysbue
0,0–10,0
Fabrikkinnstilling: 0,0
Nedre grense for lengdekorrigering av lysbue
0,0–10,0
Fabrikkinnstilling: 0,0
Limit Monitoring
(kun i forbindelse med alternativet OPT/i Limit Monitoring)
Nedre spenningsgrense
for innstilling av den nedre spenningsgrensen avhengig av den nominelle verdien
-10,0–0,0 V
Fabrikkinnstilling: 0 V
Øvre spenningsgrense
for innstilling av den øvre spenningsgrensen avhengig av den nominelle verdien
0,0–10,0 V
Fabrikkinnstilling: 0 V
Maksimaltid for spenningsavvik
for innstilling av den maksimale varigheten for spenningsavvik
av / 0,1–10,0 s
Fabrikkinnstilling: av
Nedre strømgrense
for innstilling av den nedre strømgrensen avhengig av den nominelle verdien
-100,0–0,0 V
Fabrikkinnstilling: 0
Øvre strømgrense
for innstilling av den øvre strømgrensen avhengig av den nominelle verdien
0,0–100,0 V
Fabrikkinnstilling: 0
Maksimaltid for strømavvik
for innstilling av den maksimale varigheten for strømavvik
av / 0,1–10,0 s
Fabrikkinnstilling: av
Nedre trådhastighetsgrense
for innstilling av den nedre trådhastighetsgrensen
-10,0–0,0 m/min (ipm)
Fabrikkinnstilling: 0 m/min
Øvre trådhastighetsgrense
for innstilling av den øvre trådhastighetsgrensen
0,0–10,0 m/min (ipm)
Fabrikkinnstilling: 0 m/min
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NO

Maksimaltid for trådhastighetsavvik
for innstilling av den maksimale varigheten for trådhastighetsavvik
av / 0,1–10,0 s
Fabrikkinnstilling: av
Nedre sveisetidgrense
for innstilling av den nedre sveisetidgrensen
0,0 ... –50,0 s
Fabrikkinnstilling: 1,0
Øvre sveisetidgrense
for innstilling av den øvre sveisetidgrensen
0,0–50,0 s
Fabrikkinnstilling: 1,0
Overvåke sveisetid
for aktivering/deaktivering av sveisetidovervåkning
på / av
Fabrikkinnstilling: på
Nedre energigrense
for innstilling av den nedre energigrensen
0,0 ... –maks.
Fabrikkinnstilling: -1,0
Øvre energigrense
for innstilling av den øvre energigrensen
0,0–maks.
Fabrikkinnstilling: 1,0
Overvåke energi
for aktivering/deaktivering av energiovervåkning
på / av
Fabrikkinnstilling: på
Reaksjon ved overskridelse
for innstilling av reaksjonen når grenseverdien over- eller underskrides
Ignorere / Advarsel / Feil
Fabrikkinnstilling: Ignorer
Ignorere
Grenseverdier overvåkes ikke og føres ikke i loggboken
Advarsel
Ved over- eller underskridelse av en grenseverdi vises det en advarsel i displayet,
sveiseprosedyren avbrytes ikke.
Feil
Ved over- eller underskridelse av en grenseverdi stanses sveiseprosedyren umiddelbart, i displayet vises en feilmelding.
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Forhåndsinnstillinger
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Generelt

NO

Forhåndsinnstillinger
MERKNAD!
På grunn av fastvareoppdateringer kan funksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, være tilgjengelig på ditt apparat eller omvendt.
I tillegg kan enkelte bilder avvike fra betjeningselementene på ditt apparat. Disse
betjeningselementene fungerer likevel på samme måte.

FARE!
Feilbetjening kan føre til alvorlige personskader og materielle skader.
Ikke ta de beskrevne funksjonene i bruk før du har lest og forstått denne
bruksanvisningen.
Ikke ta de beskrevne funksjonene i bruk før samtlige bruksanvisningen for
systemkomponentene, især sikkerhetsforskriftene, er lest i sin helhet og
forstått.

▶
▶

Oversikt

"Preferanser" inneholder følgende valgmuligheter:
Visning
System
Dokumentasjon
Administrasjon
-
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Forhåndsinnstillinger - visning
Forhåndsinnstillinger visning

2

1

Innstilling av
språk

Stille inn Enheter / Standarder

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Visning / Språk

2

Drei på stillhjulet og velg ønsket språk

3

Velg OK / trykk på stillhjulet

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Visning / Enheter / Standarder

2

Velg ønsket enhet

3

Velg ønsket standard:
EN
Betegnelse på tilsatsmateriale iht. europeiske standarder
(f.eks. AlMg 5, CuSi3, Steel, etc.)
AWS
Betegnelse på tilsatsmateriale iht. American Welding Standard
(f.eks. ER 5356, ER CuSi-A, ER 70 S-6, etc.)

4

Velg "OK"

Oversikten over enheter og standarder vises.
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Dato og klokkeslett kan tilordnes via NTP (Network Time-protokoll) eller stilles
inn manuelt.
1

Velg Forhåndsinnstillinger / Visning / Dato og klokkeslett

Tilordne dato og klokkeslett via NTP
En DNS-server må være tilgjengelig eller konfigureres ved manuell innstilling av
nettverksparameterne (se “Stille inn nettverksparametere manuelt”, side 175).
2

Velg "Dato og klokkeslett automatisk"

3

Angi adressen til den lokale tidsserveren
Adressen til den lokale tidsserveren får du av IT-administrator eller via Internett (f.eks.: pool.ntb.org).

4

Angi tidssone
Tidssonen må stemme overens med strømkildens plassering.

5

Velg "Tidsserver-test" for å starte tidssynkroniseringen

Tiden til NTP-serveren synkroniseres på strømkilden. Dersom NTP er stilt inn,
synkroniseres klokkeslettet også etter omstart av strømkilden, såfremt det kan
opprettes en forbindelse til tidsserveren.
6

Velg "Tilegne"

Stille inn dato og klokkeslett manuelt
For manuell innstilling av dato og klokkeslett kan ikke "Dato og klokkeslett automatisk" være valgt.
2

Drei på stillhjulet og velg ønsket parameter:
År / Måned / Dag / Time / Minutt
(hvit bakgrunn)

3

Trykk på stillhjulet for å endre parameter (blå bakgrunn)

4

Drei på stillhjulet og still inn ønsket verdi (blå bakgrunn)

5

Trykk på stillhjulet og ta i bruk den verdien du har stilt inn (hvit bakgrunn)

6

Velg "OK" / trykk på stillhjulet

Preferanser vises.

Åpne systemdata

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Visning / Systemdata

De gjeldende systemdataene vises.

Lysbueeffekt fra gjeldende verdier i kW
På grunn av den høye samplingsraten ved ikke-kontinuerlige sveiseprosesser
oppgir IP den riktige middelverdien for lysbueeffekten.
Ved kjent sveisehastighet kan den elektriske strekningsenergien beregnes:
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NO

Stille inn dato og
klokkeslett

E = IP / vs
E
IP
vs

elektrisk strekningsenergi i kJ/cm
Lysbueeffekt i kW
Sveisehastighet i cm/s

Lysbueenergi i kJ
På grunn av den høye samplingsraten ved ikke-kontinuerlige sveiseprosesser
oppgir IE den riktige summen for lysbueenergien.
Lysbueenergien er den sammenlagte lysbueeffekten gjennom hele sveisetiden.
Ved kjent sveisesømlengde kan den elektriske strekningsenergien beregnes:
E = IE / L
E
IE
L

elektrisk strekningsenergi i kJ/cm
Lysbueenergi i kJ
Lengde på sveisesømmen i cm

Lysbueenergien brukes fortrinnsvis til beregning av strekningsenergien ved manuell sveising.

Gjeldende sveisehastighet i cm/min

Gjeldende innstilte jobb

Gjeldende sveisesøm

Varighet på sveisesømmen i s

Gjeldende motorstrøm i A, trådmater 1
(trådmateren som er nærmest lysbuen)
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NO
Gjeldende motorstrøm i A, trådmater 2
(f.eks. den bakre trådmateren i et Push/Pull-system)

Gjeldende motorstrøm i A, trådmater 3
(f.eks. en avspolingstrådmater i et Push/Pull-system med avspolingstrådmater)

Gjeldende motorkraft i N, trådmatermotor 1

Gjeldende motorkraft i N, trådmatermotor 2

Gjeldende motorkraft i N, trådmatermotor 3

Gjeldende gjennomstrømningsmengde i l/min på kjøleapparatet
(ved montert alternativ OPT/i CU Flow-Thermo-sensor)
Feilvarsling ved gjennomstrømningsmengde < 0,7 l/min

Gjeldende gjennomstrømning av beskyttelsesgass
(ved alternativet OPT/i gassregulator)

Totalt forbruk av beskyttelsesgass
(ved alternativet OPT/i gassregulator)
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Gjeldende kjølemiddeltemperatur i °C på kjøleapparatet
(ved montert alternativ OPT/i CU Flow-Thermo-sensor)
Feilvarsling ved kjølemiddeltemperatur > 70 °C
(målt ved kjølemiddel-retur)

Brennetid for lysbue i h

Totaldriftstimer for strømkilden i h
2

Velg "OK" for å gå ut av systemdataene.

Preferanser vises.

Vise karakteristikker

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Visning / Karakteristikk

Alternativene for visning av karakteristikker vises.
2

Velg ønsket visningsalternativ
Vis aktuelle karakteristikker:
Bare aktuelle karakteristikker vises i materialinnstillingene.
Vis utskiftede karakteristikker:
I tillegg til aktuelle karakteristikker vises eldre, utskiftede karakteristikker i
materialinnstillingene. Disse kan også velges i forbindelse med materialinnstillingene.

3

Velg "OK"

Preferanser vises.

170

Forhåndsinnstillinger system

NO

Forhåndsinnstillinger - system
Avhengig av sveisepakkene eller alternativene som er tilgjengelig på strømkilden
kan visningen og rekkefølgen på sveiseforhåndsinnstillingene variere.

2

1

Åpne apparatinformasjon

1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Informasjon

Apparatinformasjonen vises.

Gjenopprette
fabrikkinnstillinger

2

Velg OK

1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Tilbakestill til fabrikkoppsett

Du får spørsmål om du virkelig vil gjenopprette fabrikkoppsett.
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2

Velg "Ja" for å tilbakestille verdiene til fabrikkoppsett

Prosessparameterne- og de forhåndsinnstilte maskinverdiene blir tilbakestilt til
fabrikkoppsett, og oversikten system i forhåndsinnstillinger vises.

Tilbakestill passord for nettside

1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Tilbakestill passord for nettside

Du får spørsmål om du virkelig vil tilbakestille passordet for nettsiden.
2

Velg "Ja" for å tilbakestille passordet for nettsiden

Passordet for nettsiden tilbakestilles til fabrikkinnstillingene:
Brukernavn= admin
Passord = admin
Oversikten system i forhåndsinnstillingene vises.
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I forhåndsinnstillingene kan man stille inn følgende spesialfunksjoner under
"Driftsmodus-setup":
Spesiell 4-takts drift "Guntrigger" for Jobmaster-sveisepistol *
Spesialvisning Jobmaster for Jobmaster-sveisepistol *
2- eller 4-takts drift for punktsveising
Brennertast-jobbvalg for sveisepistol
*

NO

Driftsmodus setup: Still inn den
spesielle 4-takts
driften "Guntrigger", spesialvisningen Jobmaster, punktsveising og brennertast-jobbvalg

Kun hvis alternativet OPT/i GUN Trigger er tilgjengelig på strømkilden.
1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Driftsmodus setup

2

Drei på stillhjulet og velg ønsket spesialfunksjon (hvit bakgrunn)

3

Trykk på stillhjulet (blå bakgrunn)

4

Drei på stillhjulet for å aktivere/deaktivere spesialfunksjonen

5

Velg OK

Spesiell 4-taktsdrift = Guntrigger
I forbindelse med en JobMaster-sveisepistol og hvis driftstypen spesiell 4-taktsdrift er valgt, gjør funksjonen det mulig å koble om jobb med brennertasten under sveising. Jobbomkoblingen foregår innenfor definerte jobbgrupper.
En jobbgruppe defineres av den neste ikke-programmerte jobben.
Eksempel:
Jobbgruppe 1: Jobb nr. 3 / 4 / 5
Jobb nr. 6 er ikke programmert ==> Slutt på jobbgruppe 1
Jobbgruppe 2: Jobb nr. 7 / 8 / 9
-

Ved sveisestart blir automatisk jobben med lavest nummer innenfor en jobbgruppe valgt.
Omkobling innenfor en jobbgruppe til jobben med neste stigende nummer
gjøres med et raskt trykk på brennertasten (< 0,5 sekunder).
Hold inne brennertasten i over 0,5 sekunder for å avslutte sveiseprosessen.
Hold inne knappen Parameterinnstilling på JobMaster-sveisepistolen i over 5
sekunder for å bytte til neste jobbgruppe.

>5s

Spesialvisning Jobmaster = på
Følgende punkter kan stilles inn og utføres på jobmaster-sveisepistolen:
Driftsmodus
SynchroPuls
Gasstest
Punktsveising
2-takts = punktsveising i 2-taktsdrift:
Punktsveisingsprosessen kjøres så lenge brennertasten trykkes inn og avsluttes
senest når punktertiden er utløpt.
Dersom du slipper opp brennertasten, stoppes punktsveisingsprosessen før
punktertiden er utløpt.
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4-takts = punktsveising i 4-taktsdrift:
Punktsveisingsprosessen startes når du trykker på brennertasten, og avsluttes
senest etter at punktertiden er utløpt.
Dersom du trykker på brennertasten på nytt, stoppes punktsveisingsprosessen
før punktertiden er utløpt.
Mer informasjon om punktsveising:
Side 106 (punktsveising generelt)
Side 142 (punktertid)
Brennertast-jobbvalg = på
Funksjonen kan brukes til å koble om til neste jobb ved hjelp av brennertasten.
Omkoblingen skjer innenfor definerte jobbgrupper.
En jobbgruppe defineres av den neste ikke-programmerte jobben.
Eksempel:
Jobbgruppe 1: Jobb nr. 3 / 4 / 5
Jobb nr. 6 er ikke programmert ==> Slutt på jobbgruppe 1
Jobbgruppe 2: Jobb nr. 7 / 8 / 9
-

Ved sveisestart blir automatisk jobben med lavest nummer innenfor en jobbgruppe valgt.
Omkobling innenfor en jobbgruppe til jobben med neste stigende nummer
gjøres med et raskt trykk på brennertasten (< 0,5 sekunder).
Hold inne brennertasten i over 0,5 sekunder for å avslutte sveiseprosessen.
For å skifte til neste jobbgruppe må du trykke kort to ganger på brennertasten
(< 0,3 s, 2 x).

-

Omkoblingen kan skje i tomgang eller under sveisingen.

Service Connect

Service Connect er et fjernvedlikeholdsverktøy for feildiagnostisering og feilutbedring, dataanalyse eller prosessoptimering på en TPSi-strømkilde.
Etter at brukerbetingelsene er godkjent en gang direkte på betjeningspanelet til
strømkilden, kan en Fronius-tekniker få fjerntilgang til strømkilden.
Fremgangsmåte ved et problemtilfelle på strømkilden som krever fjerndiagnose
fra Fronius:
1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Service Connect

2

Følg de viste instruksene og velg Fortsett
Strømkilden oppretter en sikker VPN-forbindelse til Fronius.
Etter vellykket tilkobling vises en kode i displayet, i statuslinjen vises et grønt
dobbeltpilsymbol.

3

Denne koden gis til Fronius per telefon.

4

Velg Avslutt
Supporten fra Fronius kan begynne.
Fjerninnsatsen som gjennomføres av Fronius-teknikeren blir tatt opp som videoprotokoll hos Fronius.
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1

NO

Avslutte fjerninnsats:
Velg Forhåndsinnstillinger / System/ Service Connect
Du får spørsmål om du vil koble fra den aktive forbindelsen.
2

Velg Fortsett
Forbindelsen blir avbrutt, Fronius-teknikeren har ikke lenger tilgang til
strømkilden.
Det vises en bekreftelse på at nettverksforbindelsen er brutt, i statuslinjen vises ikke lenger dobbeltpilsymbolet.

Stille inn nettverksparametere
manuelt

1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Nettverksinnstillinger

Nettverksinnstillingene vises.
Nettverk
WLAN
Bluetooth-innstilling
2

Velg nettverk

Oversikten over nettverksinnstillingene vises.
Hvis DHCP er aktivert, er nettverksparameterne IP-adresse, nettverksmaske og
standard gateway grå og kan ikke stilles inn.
3

Drei på stillhjulet og velg DHCP

4

Trykk på stillhjulet

DHCP deaktiveres, nå kan nettverksparameterne stilles inn.
5

Drei på stillhjulet for å velge ønsket nettverksparameter.

6

Trykk på stillhjulet

Talltastaturet for den valgte nettverksparameteren vises.
7

Angi en verdi for nettverksparameteren

8

Velg OK og bekreft verdien for nettverksparameteren / trykk på stillhjulet

Verdien for nettverksparameteren tas i bruk, og oversikten over nettverksinnstillingene vises.
9

Velg Lagre for å ta i bruk endringene i nettverksinnstillingene

175

Konfigurer
WLAN

1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Nettverksinnstillinger

Nettverksinnstillingene vises.
Nettverk
WLAN
Bluetooth-innstilling
2

Velg WLAN

Oversikten "WLAN-setup" vises.
Stille inn landskode
1

Velg "Stille inn landskode"

2

Trykk på stillhjulet

3

Drei på stillhjulet og velg land

4

Velg "OK"

Aktivere WLAN
1

Velg "Aktivere WLAN"
Når WLAN er aktivert, er knappen huket av, knappene "Legg til nettverk" og
"Slett nettverk" er aktive.

Legg til nettverk
1

Velg "Legg til nettverk"

De tilgjengelige WLAN-nettverkene vises.
2

Drei på stillhjulet og velg ønsket WLAN-nettverk

3

Trykk på stillhjulet eller velg "Legg til"

4

Oppgi data:
Aktivere DHCP
eller
Manuell inntasting av IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway,
DNS-server 1 og DNS-server 2:
Drei på stillhjulet og velg ønsket element,
trykk på stillhjulet,
oppgi dataene med siffertastene,
bekreft med "OK"

5

Velg OK for å legge til WLAN-nettverket

Slette nettverk
1

Drei på stillhjulet og velg WLAN-nettverket du vil slette

2

Velg "Slett nettverk"

3

Bekreft sikkerhetsspørsmålet
WLAN-nettverket slettes.
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Generelt

NO

Bluetooth-setup

Hver Bluetooth-enhet har en egen MAC-adresse. Med MAC-adressen blir det
mulig med målrettet tilkobling til strømkilden, forvekslinger forhindres.
Strømkilden kan kommunisere med følgende Bluetooth-enheter:
fjernkontrollen RC Panel Basic /BT
pedalen RC Pedal TIG /BT
sveisehjelmen Vizor Connect /BT
En aktiv Bluetooth-forbindelse vises i statuslinjen i displayet ved at Bluetoothsymbolet lyser blått.
På Bluetooth-enheter av samme type er det av sikkerhetsmessige årsaker kun én
enhet som kan være aktivt koblet til strømkilden.
Aktive Bluetooth-tilkoblinger til flere Bluetooth-enheter av forskjellig type er
mulig.
En eksisterende aktiv Bluetooth-forbindelse kan ikke avbrytes eller påvirkes av
en annen Bluetooth-enhet.
Bluetooth-fjernkontroller har prioritet overfor fjernkontroller med ledning eller
sveisepistoler med betjeningsfunksjon.
Dersom forbindelsen blir brutt mellom ledningsfjernkontroller eller Bluetoothfjernkontroller og strømkilden mens sveising pågår, avsluttes sveisingen.
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Utføre Bluetooth-setup
1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Nettverksinnstillinger

Nettverksinnstillingene vises.
Nettverk
WLAN
Bluetooth-innstilling
2

Velg "Bluetooth-innstilling"

Bluetooth-setup vises.
Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen til strømkilden
Trykk på knappen "Aktivere Bluetooth"
Legge til Bluetooth-enhet
Slå på Bluetooth-enheten
Trykk på knappen "Legge til enhet"
Listen over alle gjenkjente Bluetooth-enheter vises med navn, MAC-adresse
og info.
-

Bruk stillhjulet til å velge ønsket Bluetooth-enhet
Sammenlign den MAC-adressen som vises, med MAC-adressen på enheten
Trykk på knappen "Legge til" for å opprette en aktiv forbindelse til enheten
som er valgt.
Trykk på knappen "Lagre"

-

Den aktive forbindelsen vises under info.
Symboler som vises under info:

En aktiv Bluetooth-forbindelse
Det kan foretas aktive endringer på strømkilden ved hjelp av Bluetooth-enheten.
Alt etter hvilke data som er tilgjengelige, vises tilleggsinfo som batteristatus, signalstyrke, etc. for Bluetooth-enheten.

Tilkoblet
Bluetooth-enheten har allerede vært aktivt koblet til strømkilden en gang og vises i listen over Bluetooth-enheter.

Inaktiv
Det ble funnet en ny Bluetooth-enhet, eller Bluetooth-enheten er blitt fjernet av
brukeren.
Slette Bluetooth-enheten
Bruk stillhjulet til å slette ønsket Bluetooth-enhet
Trykk på knappen "Slett enhet"
Bekreft sikkerhetsspørsmålet som sletting av apparatet med "OK"
3
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Velg "OK" for å gå ut av Bluetooth-setup

1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Konfigurasjon av strømkilde

NO

Konfigurasjon
strømkilde

Strømkildekonfigurasjonen vises.
2

Drei på stillhjulet og velg et konfigurasjonspunkt

3

Trykk på stillhjulet

Tastaturet vises.
4

Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet (maks. 20 tegn)

5

Velg “OK” for å ta i bruk teksten / trykk på stillhjulet

Teksten tas i bruk, og strømkildekonfigurasjonen vises.
6

Trådmater-setup

Velg “Lagre” for å ta i bruk endringene

I trådmater-setup kan potensiometeret på en trådmater aktiveres eller deaktiveres.
1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Trådmater-setup

2

Still inn parameteren “Trådmater potensiometer” på “av” eller “på”
av:
Potensiometeret på trådmateren er deaktivert.
på:
Potensiometeret på trådmateren er aktivert.
Fabrikkinnstilling:
på

Grensesnitt-setup

I grensesnitt-setup kan du bestemme om sveiseparameterne fastsettes eksternt
av robotstyringen eller internt av strømkilden.
1

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Neste side / Grensesnitt-setup

2

Still parameteren "Sveiseparameter" på "Eksternt" eller "Internt"
eksternt:
Alle parameterinnstillinger skjer via robotstyringen (også sveiseparameterne).
intern:
Innstillingene av sveiseparametere skjer på strømkilden, styresignalene går
via robot-styringen.
Fabrikkinnstilling:
eksternt
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TWIN-setup
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I TWIN-setup blir sveiselinjene 1 og 2 tilordnet strømkildene.
1

Slå på strømkilde 2, la strømkilde 1 være slått av

2

Sett klistremerke 2 godt synlig på strømkilde 2

3

Velg Forhåndsinnstillinger / System / Neste side / TWIN-setup ved strømkilde 2

4

Still om parameteren til 2, velg "Neste"

5

Slå på strømkilde 1

6

Sett klistremerke 1 godt synlig på strømkilde 1

7

I setup-menyen på strømkilde 1 må du kontrollere om sveiseparameteren er
satt til 1 under Forhåndsinnstillinger / System / Neste side / TWIN-setup

NO

Forhåndsinnstillinger - dokumentasjon
Forhåndsinnstillinger dokumentasjon

2

1

Stille inn samplingsrate

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Dokumentasjon / Grunninnstillinger

2

Trykk på stillhjulet

3

Drei på stillhjulet og endre verdien for samplingsrate:
av
Samplingsraten deaktiveres, kun middelverdier lagres.
0,1–100,0 s
Dokumentasjonen lagres med angitt samplingsrate.

Vis loggbok

4

Velg OK for å ta i bruk samplingsraten

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Dokumentasjon / Loggbok

Loggboken vises.
Ved hjelp av de tilsvarende knappene kan "Sveisinger", "Hendelser", "Feil", "Advarsler" eller "Meldinger" vises.
Følgende opplysninger logges:

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Nummer på sveisingen
Dato (ddmmåå)
Klokkeslett (ttmmss)
Sveisingens varighet i s
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Sveisestrøm i A (middelverdi)
Sveisespenning i V (middelverdi)
Trådhastighet i m/min
Lysbueenergi i kJ (se detaljer på side 168)
Jobbnr.

Du kan bla gjennom listen ved å dreie på stillhjulet.
Ved å trykke på stillhjulet vises det detaljer for en loggbokoppføring.
Detaljer ved sveisinger:

(10)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Slå på/av
overvåkning av
grenseverdier

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Nummer for sveiseseksjonen
Tiden for sveiseseksjonen i s
Sveisestrøm i A (middelverdi)
Sveisespenning i V (middelverdi)
Trådhastighet i m/min
Sveisehastighet (cm/min)
Lysbueeffekt fra gjeldende verdier i W (se detaljer på side 168)
Lysbueenergi i kJ (se detaljer på side 168)
Jobbnr.
Prosess

2

Velg "Lukk" for å gå ut av detaljvisningen

3

Velg OK for å gå ut av loggboken

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Dokumentasjon / Grenseverdiovervåkning

Innstillingene for grenseverdiovervåkning vises.
2

Trykk på stillhjulet

3

Drei på stillhjulet og endre verdien for Limit Monitoring:
av:
Overvåkningen av grenseverdier er deaktivert.
på:
Grenseverdiene overvåkes i henhold til innstillingene
Fabrikkinnstilling:
av

4

Velg "OK" for å bruke innstillingene i grenseverdiovervåkningen

Oversikten Dokumentasjon vises.
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(19)

NO

Forhåndsinnstillinger - administrasjon
Forhåndsinnstillinger administrasjon

1

Generelt

2

Brukeradministrasjon er nyttig når flere brukere skal jobbe med samme strømkilde.
Brukeradministrasjon skjer ved hjelp av ulike roller og NFC-nøkler.
Brukerne får tilordnet ulike roller avhengig av opplæringsnivå og kvalifikasjoner.

Begrepsforklaringer

Administrator
En administrator har ubegrensede tilgangsrettigheter til alle funksjonene til
strømkilden. Administratorens oppgaver omfatter blant annet:
oppretting av roller
konfigurering og behandling av brukerdata
fordeling av tilgangsrettigheter
oppdatering av fastvare
sikkerhetskopiering av data osv.
Brukeradministrasjon
Brukeradministrasjonen omfatter alle brukere som er registrert på strømkilden.
Brukerne får tilordnet ulike roller avhengig av opplæringsnivå og kvalifikasjoner.
NFC-kort
Et NFC-kort eller en NFC-nøkkelring tilordnes bestemte brukere som er registrert på strømkilden.
NFC-kort og NFC-nøkkelring betegnes generelt som NFC-nøkler i denne bruksanvisningen.
VIKTIG! Alle brukere bør få tilordnet en egen NFC-nøkkel.
Rolle
Roller brukes til å administrere registrerte brukere (= brukeradministrasjon). I
rollene fastsettes brukernes tilgangsrettigheter og gjennomførbare arbeidshandlinger.
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Forhåndsdefinerte roller og
brukere

Under Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon finnes det
allerede to forhåndsdefinerte roller:
Administrator
med alle rettigheter og muligheter
Rollen “Administrator” kan ikke slettes, redigeres eller gis et nytt navn.
Rollen “Administrator” inneholder den forhåndsdefinerte brukeren "Admin" som
ikke kan slettes. For brukeren "Admin" kan du tilordne navn, språk, enhet, nettpassord og en NFC-nøkkel.
Så snart brukeren "Admin" har blitt tilordnet en NFC-nøkkel, er brukeradministrasjonen aktivert.
Sperret
forhåndsinnstilt av fabrikken med rettigheter for sveiseprosesser, uten prosessparametere og forhåndsinnstillinger
Rollen “Sperret”
kan ikke slettes eller gis et nytt navn
kan redigeres for å frigi ulike funksjoner ved behov
Det kan ikke tilordnes NFC-nøkler til rollen "Sperret".
Hvis den forhåndsdefinerte brukeren “Admin” ikke har fått tilordnet en NFCnøkkel, vil enhver NFC-nøkkel kunne brukes til å sperre og låse opp strømkilden
(ingen brukeradministrasjon, se også avsnittet ”Sperre og låse opp strømkilde
ved hjelp av NFC-nøkkel”, side 76).

Oversikt brukeradministrasjon
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Brukeradministrasjonen omfatter følgende avsnitt:
Legge til administrator og roller
Legge til bruker
Redigere roller/brukere, deaktiver brukeradministrasjon
-

Anbefaling om å
legge til roller og
brukere

NO

Legge til administrator og roller
Ved oppretting av roller og NFC-nøkler må du gå frem systematisk.
Fronius anbefaler at du legger til én eller to administratornøkler. Uten administratorrettigheter kan det i verste fall hende at du ikke får tilgang til strømkilden
lenger.
Fremgangsmåte
MERKNAD!
Avhengig av innstillingene kan tap av en NFC-nøkkel i verste fall føre til at
strømkilden ikke kan brukes lenger! En av de to administrator-NFC-nøklene må
oppbevares på et sikkert sted.
1

Legg til to brukere med samme rettigheter i rollen “Administrator”
Dermed har du fortsatt tilgang til administratorfunksjonen dersom du mister
en av administrator-NFC-nøklene.

2

Vurder å legge til flere roller:
Hvor mange roller trenger jeg?
Hvilke rettigheter skal tilordnes de ulike rollene?
Hvor mange brukere er det?
-

3

Opprette roller

4

Tilordne brukere til rollene

5

Kontroller at de opprettede brukerne har tilgang til de respektive rollene
med NFC-nøklene.
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Legge til administratornøkler

MERKNAD!
Hvis det tilordnes en NFC-nøkkel til den forhåndsdefinerte brukeren "admin"
under Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon / Administrator, er brukeradministrasjonen aktivert.
1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen vises, Administrator er valgt.
2

Trykk på stillhjulet

3

Drei på stillhjulet og velg "admin"

4

Trykk på stillhjulet

5

Drei på stillhjulet og velg NFC-kort

6

Trykk på stillhjulet

Informasjon om overføring av NFC-kortet vises.
7

Følg de viste instruksjonene
(hold den nye NFC-nøkkelen på lesesonen for NFC-nøkler og vent på registreringsbekreftelsen)

8

Velg OK

Meldingen om aktivering av brukeradministrasjonen vises.
9

Velg OK

Under Admin / NFC-kort vises nummeret til den tilordnede NFC-nøkkelen.
For å legge til en ekstra administratornøkkel:
Kopier Admin (opprette ny fra utvalg - se også side 188)
Angi brukernavn
Tilordne nytt NFC-kort
-

Legg til rolle

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen vises.
2

Velg "Opprette rolle"

Tastaturet vises.
3

Skriv inn ønsket rollenavn ved hjelp av tastaturet (maks. 20 tegn)

4

Velg OK for å ta over rollenavnet / trykk på stillhjulet

Funksjonene som kan utføres innenfor en rolle, vises.
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NO

Symboler:
... skjult
... kun lese
... lese og skrive

Kopiere roller

5

Fastsette funksjonene en bruker kan utføre i denne rollen
Velg funksjonene ved å dreie på stillhjulet
Trykk på stillhjulet
Velg innstillingene fra listen
Trykk på stillhjulet
-

6

Velg OK

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen vises.
2

Drei på stillhjulet og velg rollene du vil kopiere

3

Velg "Opprette ny fra utvalg"

4

Angi navnet til den nye rollen ved hjelp av tastaturet

5

Velg OK

6

Fastsett gjennomførbare funksjoner for rollen
Velg funksjon ved å dreie på stillhjulet
Trykk på stillhjulet
Velg innstillinger fra listen for funksjonen
-

7

Velg OK
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Legge til bruker
Legge til bruker

MERKNAD!
Av personvernhensyn skal det bare legges inn personlige ID-numre, og ikke fullstendige navn når du oppretter nye brukere.
1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen vises.
2

Velg "Opprette bruker"

Tastaturet vises.
3

Skriv inn ønsket brukernavn ved hjelp av tastaturet (maks. 20 tegn)

4

Velg OK for å ta i bruk brukernavnet / trykk på stillhjulet

5

Angi flere brukerdata
Velg parametere ved å dreie på stillhjulet
Trykk på stillhjulet
Velg rolle, språk, enhet og standard (norm) fra listen
Angi fornavn, etternavn og nettpassord ved hjelp av tastaturet
-

6

Drei på stillhjulet og velg NFC-kort

7

Trykk på stillhjulet

Informasjon om overføring av NFC-kortet vises.
8

Kopiere bruker

Følg de viste instruksjonene
(hold den nye NFC-nøkkelen på lesesonen for NFC-nøkler og vent på registreringsbekreftelsen)

MERKNAD!
Av personvernhensyn skal det bare legges inn personlige ID-numre, og ikke fullstendige navn når du oppretter nye brukere.
1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen vises.
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2

Drei på stillhjulet og velg rollen som den brukeren du vil kopiere, er tilordnet
til

3

Trykk på stillhjulet

4

Drei på stillhjulet og velg brukeren som skal kopieres

Velg "Opprette ny fra utvalg"

6

Angi navnet til den nye brukeren ved hjelp av tastaturet

7

Velg OK

8

Fastsett flere brukerdata

9

Tilordne ny NFC-nøkkel

NO

5

10

Velg OK
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Redigere roller/brukere, deaktiver brukeradministrasjon
Redigere roller

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen vises.
2

Drei på stillhjulet og velg den ønskede rollen

3

Velg "Rediger bruker/rolle"

Rollen åpnes, funksjonene kan endres:
Velg funksjon ved å dreie på stillhjulet
Trykk på stillhjulet
Endre rollenavn ved hjelp av tastaturet
Velg innstillinger fra listen for funksjonen
4

Velg OK

Hvis det ikke er lag til en bruker til en rolle, kan du også starte redigeringen av
rollen ved å trykke på stillhjulet.

Slette rolle

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen vises.
2

Drei på stillhjulet og velg rollene du vil slette

3

Velg "Slett bruker/rolle"

4

Bekreft sikkerhetsspørsmålet

Rollen og alle tilordnede brukere slettes.

Endre bruker

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen vises.
2

Drei på stillhjulet og velg rollen som brukeren du vil endre er tilordnet

3

Trykk på stillhjulet

Brukerne tilordnet rollen vises.

190

Drei på stillhjulet og velg brukeren som skal endres

5

Velg "Redigere bruker/rolle" (eller trykk på stillhjulet)

-

NO

4

Velg parametere ved å dreie på stillhjulet
Trykk på stillhjulet
Endre navn og nettpassord ved hjelp av tastaturet
Velg andre innstillinger fra listen

Erstatte NFC-kort:
Drei på stillhjulet og velg NFC-kort
Trykk på stillhjulet
Velg "Erstatt"
Hold den nye NFC-nøkkelen på lesesonen for NFC-nøkler og vent på registreringsbekreftelsen
Velg OK
-

Slette bruker

6

Velg OK

1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen vises.
2

Drei på stillhjulet og velg rollen som brukeren du vil slette er tilordnet

3

Trykk på stillhjulet

4

Drei på stillhjulet og velg brukeren som skal slettes

5

Velg "Slett bruker/rolle"

6

Bekreft sikkerhetsspørsmålet

Brukeren slettes.

Deaktivere brukeradministrasjonen

1

Velg den forhåndsdefinerte brukeren "Admin" under Forhåndsinnstillinger /
Brukeradministrasjon / Administrator

2

Drei på stillhjulet og velg NFC-kort

3

Trykk på stillhjulet

Du får spørsmål om du er sikker på at du vil slette eller erstatte NFC-kortet.
MERKNAD!
Hvis NFC-kortet slettes av den forhåndsdefinerte brukeren "Admin", er brukeradministrasjonen deaktivert.
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4

Velg "Slett"

Brukeradministrasjonen er deaktivert, strømkilden er sperret.
Strømkilden kan sperres og låses opp med enhver NFC-nøkkel (se også side 76).

Har du mistet
administratorNFC-nøkkelen?

Fremgangsmåte når
brukeradministrasjonen er aktivert,
strømkilden er låst
og
du mistet administrator-NFC-nøkkelen:
1

Trykk på nøkkelsymbolet i statuslinjen på displayet
Informasjonen om tap av administratorkort vises.
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2

Notere IP-adressen til strømkilden:

3

Åpne strømkildens SmartManager (skriv inn strømkildens IP-adresse i en
nettleser)

4

Kontakt kundeservicen til Fronius

Aktivere CENTRUM-server

NO

CENTRUM - Central User Management
CENTRUM er en programvare for sentral brukeradministrasjon. Du finner detaljert informasjon i CENTRUM-bruksanvisningen (42,0426,0338,xx).
CENTRUM-serveren kan også aktiveres direkte på strømkilden på følgende måte:
1

Velg Forhåndsinnstillinger / Administrasjon / CENTRUM-server

Central User Management Server vises.
2

Aktivere CENTRUM-server (trykk på stillhjulet)

3

Velg CENTRUM-server, trykk på stillhjulet og tast inn adressen til CENTRUMserveren ved hjelp av tastaturet.

4

Velg knappen "Verifisere CENTRUM"

5

Lagre
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SmartManager - nettsiden til
strømkilden

195

196

Generelt

NO

SmartManager - nettsiden til strømkilden
Strømkilden har en egen nettside med SmartManager.
Så snart strømkilden er tilkoblet en datamaskin via en nettverkskabel eller integrert i et nettverk, kan strømkildens SmartManager hentes opp via IP-adressen
til strømkilden.
For å hente opp SmartManager trenger du min. IE 10 eller en annen nyere nettleser.
Oppføringene som vises i SmartManager, kan variere avhengig av systemkonfigurasjonen, programvareutvidelser og tilgjengelige alternativer.
Eksempler på viste oppføringer:
-

*

-

Gjeldende systemdata
Dokumentasjon, loggbok
Jobbdata
Strømkilder innstillinger
Backup og gjenoppretting
Brukeradministrasjon
Signalvisualisering

Oversikt
Oppdatering
Funksjonspakker
Karakteristikkoversikt
Skjermdump
Robot-grensesnitt *

Avhengig av robot-grensesnittet vises betegnelsen på grensesnittet som
oppføring på nettsiden.

Hente opp og
logge på i
strømkildens
SmartManager

1.9.0-16501.9508
xx.x.xxx.x

3

2

1

1

Forhåndsinnstillinger / System / Informasjon ==> noter IP-adressen til
strømkilden

2

Legg inn IP-adressen i søkefeltet til nettleseren.

3

Skriv inn brukernavn og passord

4

Fabrikkinnstillinger:
Brukernavn = admin
Passord = admin
4

Bekreft den meldingen som vises

Strømkildens SmartManager vises.
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Hjelpefunksjon
dersom påloggingen ikke fungerer

Ved pålogging i SmartManager finnes det to hjelpefunksjoner:
Starte opplåsningsfunksjonen?
Glemt passordet?
Starte opplåsningsfunksjonen?
Med denne funksjonen kan en utilsiktet sperring av strømkilden låses opp igjen
og frigis for alle funksjonene.
1

Klikk på “Starte opplåsningsfunksjonen?”

2

Opprette verifiseringsfil:
klikk på “lagre”

En TXT-fil med følgende filnavn lagres i nedlastingsmappen til datamaskinen:
unlock_SN[Seriennummer]_JJJJ_MM_TT_hhmmss.txt
3

Send denne verifiseringsfilen på e-post til Fronius Techsupport:
welding.techsupport@fronius.com

Fronius svarer på e-post med en unik opplåsningsfil med følgende filnavn:
response_SN[Seriennummer]_JJJJ_MM_TT_hhmmss.txt
4

Lagre opplåsningsfilen på datamaskinen

5

Klikk på “Søk etter opplåsningsfil”

6

Overta opplåsningsfil

7

Klikk på “Last opp opplåsningsfil”

Strømkilden låses opp én gang.
Glemt passordet?
Etter at du har klikket på “Glemt passordet?” vises en melding om at passordet
kan tilbakestilles på strømkilden (se også “Tilbakestill passord for nettside”, side
172).

Endre passord /
logge ut

Ved å klikke på dette symbolet
kan brukerpassordet endres,
kan du logge deg ut av SmartManager
Endre passordet for SmartManager:
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1

Skriv inn gammelt passord.

2

Skriv inn nytt passord.

3

Gjenta nytt passord.

4

Klikk på “Lagre”

NO

Innstillinger

Ved å klikke på dette symbolet kan visningen av karakteristikker, materialopplysninger og bestemte sveiseparametre utvides for strømkildens SmartManager.
Innstillingene er avhengige av den påloggede brukeren.

Språkvalg

Hvis du klikker på språkforkortelsen, vises språkene som er tilgjengelige for
SmartManager.

Det språket som er stilt inn, vises i hvitt.
Klikk på ønsket språk for å endre språk.
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STATUSINDIKATOR

Mellom Fronius-logoen og den viste strømkilden vises gjeldende status for
strømkilden.
OBS / advarsel

Feil på strømkilden *

Strømkilden sveiser

Strømkilden er klar til bruk (på nett)

Strømkilden er ikke klar til bruk (frakoblet)

*

Hvis det oppstår en feil, vises det en rød feilmeldingslinje med feilmeldingsnummer over linjen med Fronius-logoen.
Etter at du har klikket på feilmeldingslinjen, vises en beskrivelse av feilen.

Fronius

Klikk på Fronius-logoen for å åpne hjemmesiden til Fronius: www.fronius.com

200

Gjeldende systemdata

NO

Gjeldende systemdata
Aktuelle data for sveisesystemet vises, f.eks.:
Maskinens navn
Oppstillingsplassen

Hall

Celle
Tilleggsinfo

Sveiseprosess
Faktiske verdier
Sveisestrøm

Sveisespenning

Trådhastighet

Lengdekorrigering av
lysbue

Puls-/dynamikkorrigering

Gjeldende lysbueeffekt

Lysbuelengdestabilisator

Innbrenningsstabilisator

Gjeldende lysbueenergi

Motorstrøm 1

Motorstrøm 2

Motorstrøm 3

Kjølemiddelgjennomstrømning

Beskyttelsesgass-gjennomstrømning*

Forbruk av beskyttelsesgass totalt

Kjølemiddeltemperatur

Brennetid for lysbue

Driftstimer totalt

Driftsmodus | Tilsatsmateriale og beskyttelsesgass | Karakteristikk og diameter |
ID |
Stabilisatorer, CMT Cycle Step, TWIN-informasjon **
*
**

kun ved alternativet OPT/i gassregulator
kun i TWIN-drift

Her vises nominelle verdier, faktiske verdier, hold-verdier for sveisestrøm, sveisespenning og trådhastighet, diverse andre faktiske verdier og generelle systemdata.
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Dokumentasjon, loggbok
Dokumentasjon

Under Dokumentasjon vises de siste 100 loggbokoppføringene. Disse loggbokoppføringene kan omfatte sveisinger, feil, advarsler, meldinger og hendelser.
De viste dataene kan filtreres etter en bestemt tidsperiode ved hjelp av knappen
"Tidsfilter". Det angis dato (åååå mm dd) og klokkeslett (tt mm), alltid fra - til.
Ved tomt filter vises de nyeste sveisingene.
Visningen av sveiseoppgaver, feil, advarsler, meldinger og hendelser kan deaktiveres.
Følgende opplysninger vises:

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Nummer på sveisingen
Starttid (dato og klokkeslett)
Sveisingens varighet i s
Sveisestrøm i A (middelverdi)
Sveisespenning i V (middelverdi)
Trådhastighet i m/min
IP - lysbueeffekt i W (fra gjeldende verdier iht. ISO /TR 18491)
IE - lysbueeffekt i kJ (som sum av hele sveisingen iht. ISO/TR 18491)

Dersom de finnes i systemet, vises også robothastighet og jobber.
Hvis du trykker på loggbokoppføringen, vises detaljene.
Detaljer ved sveisinger:
Seksjonsnr.

202

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Tiden for sveiseseksjonen i s
Sveisestrøm i A (middelverdi)
Sveisespenning i V (middelverdi)
Trådhastighet i m/min
Sveisehastighet (cm/min)
Lysbueeffekt fra gjeldende verdier i W (se detaljer på side 168)
Lysbueenergi i kJ (se detaljer på side 168)
Jobbnr.
Prosess

(17)

NO
Ved å klikke på knappen "Legg til spalte" kan flere verdier vises:
-

I max / I min: maksimal/minimal sveisestrøm i A
Effekt max / effekt min: maksimal/minimal lysbueeffekt i W
Starttid (strømkildetid); dato og klokkeslett
U max / U min: maksimal/minimal sveisespenning i V
Vd max / Vd min: maksimal/minimal trådhastighet i m/min

Dersom alternativet OPT/i Dokumentation finnes på strømkilden, kan også enkelttrinn i sveisingene vises.

Ved hjelp av knappene "PDF" og "CSV" kan dokumentasjonen eksporteres i ønsket format.
For å kunne ekportere til CSV må alternativet OPT/i Dokumentation finnes på
strømkilden.
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Jobbdata
Jobbdata

Hvis strømkilden har alternativet OPT/i Jobs, kan du
se på eksisterende jobber i sveisesystemet*
optimere sveisesystemets eksisterende jobber
overføre jobber som er lagret eksternt, til sveisesystemet
eksportere eksisterende jobber i sveisesystemet som PDF- eller CSV-filer
*

Jobboversikt

Visning og eksport av PDF-filer fungerer også når strømkilden ikke har alternativet OPT/i Jobs.

I jobboversikten finner du en liste over alle jobber som er lagret i sveisesystemet.
Når du klikker på en jobb, vises alle lagrede data og parametere for denne jobben.
Jobbdata og parametere kan bare vises i jobboversikten. Kolonnebredden for parameter og verdi kan enkelt endres ved å trekke med musepekeren.
Du kan enkelt legge til flere jobber i listen med vist informasjon ved å klikke på
knappen "Legg til jobb".

Alle jobber som legges til, sammenlignes med jobben som er valgt på det aktuelle tidspunktet.

Redigere jobb

Bestående jobber i sveisesystemet kan optimeres dersom alternativet OPT/i Jobs
finnes på strømkilden.
1

Klikk på "Rediger jobb".

2

Klikk på jobben som skal redigeres i listen over tilgjengelige jobber.
Den valgte jobben åpnes, og følgende jobbdata vises:
Parameter
parameterne som er lagret i jobben
Verdi
verdiene for parameterne som er lagret i jobben
Endre verdi til
for inntasting av en ny parameterverdi
Innstillingsområde
mulig innstillingsområde for de nye parameterverdiene

3

Endre verdier tilsvarende

4

Lagre/forkaste endringer, slette jobb/lagre jobb som

Som hjelp til å redigere jobber kan du enkelt legge til flere jobber i listen over vist
informasjon ved å klikke på "Legg til jobb".
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Importere jobb

1

Klikk på "Opprett ny jobb".

2

Angi informasjon om jobben

3

Klikk på "OK" for å bekrefte den nye jobben

NO

Opprette ny jobb

Med denne funksjonen kan jobber i sveisesystemet som er lagret eksternt,
overføres dersom alternativet OPT/i Jobs finnes på strømkilden.
1

Klikk på "Søk etter jobbdata"

2

Velge ønsket jobbfil
I forhåndsvisningen av jobbimportlisten kan du velge enkeltjobber og tildele
nye jobbnumre.

3

Klikk på "Importer"
Når importen er vellykket, får du en bekreftelse, og de importerte jobbene vises i listen.

Eksportere jobb

Med denne funksjonen kan jobber fra strømkilden lagres eksternt, såfremt alternativet OPT/i Jobs finnes på strømkilden.
1

Velge jobber som skal eksporteres

2

Klikk på "Eksporter"

Jobbene eksporteres som XML-fil til nedlastingsmappen på datamaskinen.

Eksporter
jobb(er) som ...

Under Jobboversikt og Jobb kan eksisterende jobber i sveisesystemet eksporteres som PDF- eller CSV-filer.
For eksport av CSV-filer må strømkilden ha alternativet OPT/i Jobs.
1

Klikk på "Eksporter jobb(er) som ..."

PDF-innstillingene eller CSV-innstillingene vises.
2

Velg jobben(e) som skal eksporteres:
aktuell jobb / alle jobber / jobbnummer

3

Klikk på "Lagre PDF" eller "Lagre CSV"

Det genereres en PDF- eller CSV-fil av de valgte jobbene, og denne lagres ut fra
innstillingene i nettleseren som brukes.
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Strømkilder innstillinger
Prosessparametere

Under Prosessparametere kan generelle prosessparametere og prosessparametere for komponenter og overvåking av en strømkilde vises og endres.
Endre prosessparametre
1

Klikk på parametergruppe/parameter

2

Endre verdien for parameteren direkte i visningsfeltet

3

Lagre endringer

Betegnelse og
sted

Under Betegnelse og sted kan strømkildekonfigurasjonen vises og endres.

MQTT-innstillinger

Vises bare hvis alternativet OPT/i MQTT finnes på strømkilden.
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport
(standardisert grensesnittprotokoll)
Støttede funksjoner:
Klargjøring av sanntidsdata til bruk i andre systemer.
Fast definert omfang av data
Lesende
Fastsette MQTT-innstillinger

OPC-UA-innstillinger

1

Aktivere MQTT

2

Angi Broker, Port og Device

3

Velg sikkerhetssertifikat

4

Angi autentisering

5

Lagre endringer

Vises bare hvis alternativet OPT/i OPC-UA finnes på strømkilden.
OPC-UA - Open Platform Communications - Unified Architecture
(standardisert grensesnittprotokoll)
Støttede funksjoner:
Klargjøring av sanntidsdata til bruk i andre systemer.
Mulighet til bruk av data fra andre systemer
Fast definert omfang av data
Lesende og skrivende
Fastsette OPC-UA-innstillinger
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1

Aktivere OPC-UA-server

2

Velg sikkerhetsretningslinje

3

Angi autentisering

4

Lagre endringer

Generelt

Backup og gjenoppretting

NO

Backup & gjenoppretting
Under oppføringen Backup & gjenoppretting kan du
-

lagre alle data i sveisesystemet som sikkerhetskopi (f.eks. gjeldende parameterinnstillinger, jobber, brukerkarakteristikker, forhåndsinnstillinger osv.)

-

laste inn eksisterende sikkerhetskopier i sveisesystemet igjen

-

stille inn data for automatisk sikkerhetskopiering

Start backup
1

Klikk på “Start backup” for å lagre dataene i sveisesystemet som sikkerhetskopi
Dataene lagres som standard i formatet MCU1-JJJJMMTTHHmm.fbc på det
stedet du velger.
JJJJ = år
MM = måned
TT = dag
HH = time
mm = minutt
Dato- og tidsangivelser tilsvarer innstillingene på strømkilden.

Søke etter gjenopprettingsfil
1

Klikk på “Søk etter gjennopprettingsfil” for å overføre en eksisterende backup til strømkilden

2

Velg fil og klikk på “Åpne”.
Den valgte backup-filen vises under Gjenoppretting på strømkildens SmartManager.

3

Klikk på "Start gjenoppretting".
Når gjenopprettingen av dataene er fullført, vises en bekreftelse.
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Automatisk
backup

1

Aktivere intervallinnstillinger

2

Angi intervallinnstillingene for når den automatiske backupen skal utføres:
Intervall:
daglig / ukentlig / månedlig
Tid:
Klokkeslett (hh:mm)

3

Angi data for sikkerhetskopiering:
Protokoll:
SFTP (Secure File Transfer Protocol) / SMB (Server Message Block)
Server:
Angi IP-adressen til målserveren
Port:
Angi portnummer; hvis det ikke angis et portnummer, brukes standardport 22 automatisk.
Hvis SMB-protokollen er stilt inn, må du la feltet "Port" stå tomt.
Lagringssted:
Undermappen der sikkerhetskopien er lagret, konfigureres her.
Hvis det ikke er angitt noe lagringssted, blir sikkerhetskopien lagret i rotkatalogen til serveren.
VIKTIG! For SMB og SFTB må du alltid angi lagringsplassen med en
skråstrek "/".
-

Domene/bruker, passord:
Brukernavn og passord – som konfigurert på serveren;
Når du går inn i et domene, angir du først domenet, deretter omvendt
skråstrek "\" og deretter brukernavnet (DOMAIN\USER)

4

Hvis det kreves en tilkobling via en proxy-server, aktiverer du proxy-innstillingene og skriver inn:
Server
Port
Bruker
Passord
-

5

Lagre endringer

6

Starte automatisk backup

Hvis du har spørsmål om konfigurasjon, kan du kontakte nettverksadministratoren.
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Signalvisualisering

NO

Signalvisualisering
Signalvisualisering er kun tilgjengelig med robot-grensesnitt.
For riktig visning av signalvisualisering trenger du som minimum IE 10 eller en
annen moderne nettleser.
Kommandoer og signaler som overføres via et robot-grensesnitt, vises.
IN ... Signaler fra robotstyringen til strømkilden
OUT ... Signaler fra strømkilden til robotstyringen
Du kan søke etter, sortere og filtrere de signalene som vises.
Du sorterer karakteristikkene stigende eller synkende ved å klikke på pilen ved siden av den aktuelle informasjonen.Du kan lett tilpasse kolonnebreddene ved å
dra med musepekeren.
Den detaljerte beskrivelsen av signalene gjøres ut fra
Bitposisjon
Signalnavn
Verdi
Datatype
-
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Brukeradministrasjon
Generelt

Under oppføringen Brukeradministrasjon kan du
vise, endre og legge til brukere
vise, endre og legge til brukerroller
eksportere eller importere brukere og brukerroller på strømkilden.
Ved import overskrives tidligere brukeradministrasjonsdata på strømkilden.
aktivere en CENTRUM-server
Brukeradministrasjonen legges til på en strømkilde og kan deretter lagres med
eksport-/importfunksjonen og overføres til andre strømkilder.

Bruker

Eksisterende brukere kan vises, endres og slettes, nye brukere kan legges til.
Vise/endre brukere:
1

Velg bruker

2

Endre brukerverdiene direkte i visningsfeltet

3

Lagre endringer

Slette brukere:
1

Velg bruker

2

Klikk på knappen “Slett bruker”

3

Bekreft sikkerhetsspørsmålet med OK

Legge til brukere:

Brukerroller

1

Klikk på knappen “Legg til ny bruker”

2

Angi brukerdata

3

Bekreft med OK

Eksisterende brukerroller kan vises, endres og slettes, nye brukerroller kan legges til.
Vise/endre brukerroller:
1

Velg brukerrolle

2

Endre dataene for brukerrollen direkte i visningsfeltet

3

Lagre endringer

Rollen “Administrator” kan ikke endres.
Slette brukerrolle:
1

Velg brukerrolle

2

Klikk på knappen “Slett brukerrolle”

3

Bekreft sikkerhetsspørsmålet med OK

Rollene “Administrator” og “locked” kan ikke slettes.
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Eksport og import

1

Klikk på knappen “Legg til ny brukerrolle”

2

Angi rollenavn, ta over verdiene

3

Bekreft med OK

NO

Legge til brukerrolle:

Eksportere brukere og brukerroller fra en strømkilde
1

Klikk på “Eksporter”.

Strømkildens brukeradministrasjon lagres i nedlastingsmappen til datamaskinen.
Filformat: userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_MM_DD_hhmmss.user
SN = serienummer, YYYY = år, MM = måned, DD = dag
hh = time, mm = minutt, ss = sekund
Importere brukere og brukerroller til en strømkilde
1

Klikk på “Søk etter brukerdatafil”.

2

Velg fil og klikk på “Åpne”.

3

Klikk på “Importer”.

Brukeradministrasjonen lagres på strømkilde.

CENTRUM

Til aktivering av en CENTRUM-server
(CENTRUM = Central User Management)
1

Aktivere CENTRUM-server

2

Angi domenenavnet eller IP-adressen til serveren i inntastingsfeltet der Central User Management er blitt installert.
Dersom det brukes et domenenavn, må det konfigureres en gyldig DNS-server i nettverksinnstillingene på strømkilden.

3

Klikk på knappen “Verifisere server”
Tilgjengeligheten til den angitte serveren kontrolleres.

4

Lagre endringer
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Oversikt
Oversikt

Under oppføringen Oversikt vises komponenter og alternativer i sveiseanlegget
med all tilgjengelig informasjon, f.eks. fastvareversjon, artikkelnummer, serienummer, produksjonsdato osv.

Utvid alle grupper / reduser alle
grupper

Klikk på knappen "Utvid alle grupper" for å vise mer detaljer om de enkelte systemkomponentene.
Eksempel strømkilde:
TPSi Touch: artikkelnummer
MCU1: artikkelnummer, versjon, serienummer, produksjonsdato
Bootloader: versjon
Image: versjon
Lisenser: WP Standard, WP Pulse, WP LSC, WP PMC, OPT/i Guntrigger osv.
SC2: artikkelnummer
Fastvare: versjon
Klikk på knappen "Reduser alle grupper" for å skjule detaljene om systemkomponentene igjen.

Lagre som xmlfil
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Klikk på knappen "Lagre som xml-fil" for å lage en xml-fil av detaljene til systemkomponentene. Denne xml-filen kan enten åpnes eller lagres.

Oppdatering

NO

Oppdater
Under oppføringen Oppdatering kan du oppdatere fastvaren til strømkilden.
Fastvareversjonen som er installert på strømkilden, vises.
Oppdatere fastvaren til strømkilden:

Du kan f.eks. laste ned oppdateringsfilen via følgende lenke:
http://tps-i.com/index.php/firmware
1

Organisere og lagre oppdateringsfil

2

Klikk på “Søk etter oppdateringsfil” for å starte oppdateringsprosessen

3

Velg oppdateringsfil
Klikk på “Gjennomfør oppdatering”

Etter at oppdateringen er gjort, må strømkilden startes på nytt.
Etter at oppdateringen er gjort, vises det en bekreftelse på dette.

Søke etter oppdateringsfil
(gjennomføre
oppdatering)

1

Etter at du har klikket på “Søk etter oppdateringsfil”, velger du ønsket fastvare (*.ffw).

2

Klikk på “Åpne”.
Den valgte oppdateringsfilen vises under Oppdatering på strømkildens
SmartManager.

3

Klikk på "Gjennomfør oppdatering".
Det vises en fremdriftsindikator for oppdateringsprosessen.
Når den når 100 %, får du spørsmål om å starte strømkilden på nytt.

SmartManager er ikke tilgjengelig mens omstarten pågår.
Etter omstart kan det skje at SmartManager ikke er tilgjengelig lenger.
Hvis du velger nei, blir de nye programvarefunksjonene tatt i bruk neste gang apparatet slås av og på.
4

Klikk på “Ja” for å starte strømkilden på nytt.
Strømkilden starter på nytt, displayet blir mørkt i en kort periode.
I strømkildens display vises Fronius-logoen under omstarten.
Etter vellykket oppdatering vises en bekreftelse og fastvareversjonen.
Logg deg deretter inn på nytt i SmartManager.
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Fronius WeldConnect

I Update kan du også åpne det mobile programmet Fronius WeldConnect. Fronius WeldConnect støtter sveisere, konstruktører og planleggere i vurderingen av
diverse sveiseparametere.

Fronius WeldConnect
Fronius WeldConnect er tilgjengelig som følger:
WeldConnect online (direktekobling)
som app for Android
som app for Apple/IOS
Parametrene som finnes i det mobile programmet kan overføres som sveisejobb
til strømkilden via WLAN-tilkobling (krever at du oppgir IP-adressen).
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NO

Funksjonspakker
Funksjonspakker

Under oppføringen Funksjonspakker kan funksjonspakker, spesialkarakteristikker, alternativer osv som finnes på strømkilden, vises.
Det kan også lastes nye funksjonspakker.

Sveisepakker

Under sveisepakker vises sveisepakkene som er tilgjengelige for strømkilden,
med tilhørende artikkelnumre, for eksempel:
WP Standard (MIG/MAG Standard-Synergic-sveising)
WP Pulse (MIG/MAG Puls-Synergic-sveising)
WP LSC (Low Spatter Control, sprutfattig sveiseprosess med kort lysbue)
WP PMC (Pulse Multi Control, videreutviklet pulslysbue-sveiseprosess)
Mulige utvidelser:
WP CMT
osv.
-

Spesialkarakteristikker

Under Spesialkarakteristikker vises alle spesialkarakteristikker med tilhørende
artikkelnummer som er hentet inn og finnes på strømkilden, f.eks.:
PMC - AlMg4,5Mn(Zr) - I3 Ar ...
osv.
-

Alternativer

Under Alternativer vises alle alternativer med tilhørende artikkelnummer som
finnes på strømkilden, f.eks.:
Alternativer
OPT/i GUN Trigger
osv.
Mulige utvidelser
OPT/i Jobs
OPT/i Interface Designer
osv.
-

Last opp funksjonspakke

1

Organisere og lagre funksjonspakke

2

Klikk på “Søk etter funksjonspakkefil”

3

Velg ønsket funksjonspakkefil (*.xml).

4

Klikk på “Åpne”.
Den valgte funksjonspakkefilen vises under Funksjonspakke på strømkildens
SmartManager.

5

Klikk på "Last opp funksjonspakke".
Når lastingen av funksjonspakken er fullført, vises en bekreftelse.
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Karakteristikkoversikt
Karakteristikkoversikt

Under oppføringen Karakteristikkoversikt kan du
-

vise karakteristikker som er tilgjengelige i sveisesystemet:
(knappen "Tilgjengelige karakteristikker")

-

vise karakteristikker som er mulige i sveisesystemet:
(knappen "Mulige karakteristikker")

Du kan søke i, sortere og filtrere de viste karakteristikkene.
Følgende informasjon vises for karakteristikkene:
-

Status
Material
Diameter
Gass
Egenskaper
Prosess
ID

-

erstattet av
SFI
SFI HotStart
Innbrenningsstabilisator
Lysbuelengdestabilisator
CMT Cycle Step
Spesial

For å sortere karakteristikkene i stigende eller synkende rekkefølge klikker du på
pilen ved siden av informasjonen du ønsker å sortere etter.
Du kan tilpasse kolonnebredden ved å trekke den med musepekeren.

Vise/skjule filter

Vise filter

Skjule filter

Klikk på symbolet "Vis filter" for å vise mulige filterkriterier. Med unntak av "ID"
og "erstattet av" kan karakteristikkene filtreres etter all informasjon.
Den første valgboksen = velg alt
Klikk på symbolet "Skjul filter" for å skjule filterkriterier.
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Skjermdump

NO

Screenshot (skjermdump)
Under oppføringen Screenshot (skjermdump) kan du når som helst opprette et
digitalt bilde av skjermen til strømkilden, uavhengig av navigasjon eller innstilte
verdier.
1

Klikk på “Opprett screenshot” for å opprette en skjermdump.
Det genereres en skjermdump med de innstillingene som vises i displayet.

Avhengig av hvilken nettleser som brukes, finnes det forskjellige funksjoner for å
lagre skjermdumpen, visningen kan variere.
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Grensesnitt
Grensesnitt

Hvis et robot-grensesnitt er tilgjengelig, vises betegnelsen på grensesnittet som
oppføring på nettsiden til strømkilden.
Følgende parametre kan vises, endres, lagres eller slettes:
Tilordning av karakteristikker (gjeldende tilordning av programnumre til karakteristikker)
Modulkonfigurasjon (nettverksinnstillinger)
Fabrikkinnstillinger kan gjenopprettes og modulen kan startes på nytt.
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Feilutbedring og vedlikehold
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Generelt

NO

Feildiagnose, feilutbedring
Strømkildene er utstyrt med et intelligent sikkerhetssystem, der smeltesikring
nesten er helt utelatt. Etter at en mulig feil er utbedret, kan strømkilden igjen
brukes som den skal.
Mulige feil, varselmeldinger eller statusmeldinger vises i form av dialoger med
klartekstvisning i displayet.

Sikkerhet

FARE!
Elektrisk støt kan være dødelig.
Før apparatet åpnes:
Sett strømbryteren i stilling - O -.
Koble apparatet fra nettet.
Sikre mot gjeninnkobling.
Forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er
utladet ved bruk av egnet måleapparat.

▶
▶
▶
▶

FARE!
Fare på grunn av utilstrekkelig jordledningsforbindelse.
Fare for personskader og materielle skader.
Skruene i huset utgjør en egnet jordledning-forbindelse for jording av huset
og må aldri byttes ut med andre skruer uten pålitelig jordledning-forbindelse.

▶

MIG/MAG-sveising –
strømgrense

"Strømgrense" er en sikkerhetsfunksjon for MIG/MAG-sveising, der
strømkilden kan brukes ved effektgrensen.
prosess-sikkerheten opprettholdes.
Ved for høy sveiseeffekt blir lysbuen stadig kortere og truer med å slokne. For å
hindre at lysbuen slokner, reduserer strømkilden trådhastigheten og dermed
sveiseeffekten.
I statuslinjen i displayet vises en melding om dette.
Tiltak
-

Reduser en av følgende parametere for sveiseeffekt:
trådhastighet
sveisestrøm
sveisespenning
materialtykkelse

-

Øk avstanden mellom kontaktrør og arbeidsemne
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Feildiagnose
strømkilde

Strømkilden er uten funksjon
Nettbryteren er slått på, indikasjonene lyser ikke.
Årsak:
Brudd på strømledningen, strømpluggen er ikke satt i.
Utbedring: Kontroller strømledningen, sett eventuelt i strømpluggen.
Årsak:
Stikkontakten eller strømpluggen er defekt.
Utbedring: Bytt defekte deler.
Årsak:
Nettsikring
Utbedring: Bytt nettsikringen.
Årsak:

Kortslutning på 24 V forsyningen til SpeedNet-tilkoblingen eller ekstern sensor.
Utbedring: Plugg ut tilkoblede komponenter.
Ingen sveisestrøm
Nettbryteren er slått på, overtemperatur vises
Årsak:
Overbelastning, innkoblingsvarigheten er overskredet.
Utbedring: Ta hensyn til innkoblingsvarigheten
Årsak:
Termo-automatsikringen har koblet ut
Utbedring: Avvent avkjølingsfasen; etter kort tid kobles strømkilden inn igjen
automatisk
Årsak:
Begrenset kjøleluft-tilførsel.
Utbedring: Sikre at kjøleluften har fri passasje gjennom kanalene.
Årsak:
Viften i strømkilden er defekt
Utbedring: Kontakt kundeservice
Ingen sveisestrøm
Nettbryteren på strømkilden er slått på, indikasjonene lyser.
Årsak:
Jordtilkoblingen er feil.
Utbedring: Kontroller polariteten på jordtilkobling.
Årsak:
Strømledningen i sveisepistolen er brutt.
Utbedring: Bytt sveisepistolen.
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NO

Ingen funksjon etter at man har trykket på brennertasten.
Nettbryteren er slått på, visningene lyser
Årsak:
Styreplugg er ikke satt i.
Utbedring: Sett inn styrepluggen.
Årsak:
Sveisepistol eller sveisepistol-styreledning er defekt
Utbedring: Bytt sveisepistol
Årsak:

Forbindelsesslangepakken er defekt eller ikke riktig koblet til
(ikke ved strømkilder med integrert tråddrift)
Utbedring: Kontroller forbindelsesslangepakken
Ingen beskyttelsesgass.
Alle andre funksjoner er tilgjengelige.
Årsak:
Gassflasken er tom.
Utbedring: Bytt gassflasken.
Årsak:
Trykkreduksjonsventilen er defekt.
Utbedring: Bytt trykkreduksjonsventilen.
Årsak:
Gasslange er ikke montert eller skadet.
Utbedring: Monter eller bytt gasslangen.
Årsak:
Sveisepistolen er defekt.
Utbedring: Bytt sveisepistolen.
Årsak:
Gass-magnetventilen er defekt.
Utbedring: Ta kontakt med kundeservice.
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Dårlige sveiseegenskaper
Årsak:
Feil sveiseparametere, feil korreksjonsparametre
Utbedring: Kontroller innstillingene.
Årsak:
Dårlig jordforbindelse.
Utbedring: Opprett god kontakt til arbeidsemnet.
Årsak:
Flere strømkilder sveiser på en komponent.
Utbedring: Øk avstanden mellom slangepakkene og jordkablene;
ikke bruk felles jordforbindelse.
Årsak:
Ingen eller for lite beskyttelsesgass.
Utbedring: Kontroller trykkregulator, gasslange, gass-magnetventil, sveisepistoltilkobling for beskyttelsesgass osv.
Årsak:
Sveisepistolen er ikke tett.
Utbedring: Bytt sveisepistolen
Årsak:
Feil eller slitt kontaktrør.
Utbedring: Bytt kontaktrøret.
Årsak:
Feil trådlegering eller feil trådspolediameter.
Utbedring: Kontroller trådelektroden som er satt inn.
Årsak:
Feil trådlegering eller feil trådspolediameter.
Utbedring: Kontroller grunnmaterialets sveisbarhet.
Årsak:
Beskyttelsesgassen er ikke egnet for trådlegeringen.
Utbedring: Bruk riktig beskyttelsesgass.
Mye sveisesprut
Årsak:
Beskyttelsesgass, trådmating, sveisepistol eller arbeidsemne forurenset eller magnetisk ladet
Utbedring: Utfør R/L-utigning;
tilpass lysbuelengden;
kontroller om beskyttelsesgassen, trådmatingen, sveisepistolposisjonen eller arbeidsemnet og se om det foreligger forurensninger eller
magnetisk lading
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Uregelmessig trådhastighet
Årsak:
Bremsen er for kraftig innstilt
Utbedring: Løsne bremsen
Årsak:
Hullet til kontaktrøret er for trangt
Utbedring: Bruk passende kontaktrør
Årsak:
Trådlederen i sveisepistolen er defekt
Utbedring: Kontroller trådlederen for brudd, smuss osv, og bytt den om nødvendig
Årsak:
Materullene egner seg ikke til trådelektroden som brukes
Utbedring: Bruk passende materuller
Årsak:
Feil arbeidstrykk på materullene
Utbedring: Optimer arbeidstrykket
Trådmatingsproblemer
ved bruk med lange sveispistol-slangepakker
Årsak:
Sveispistol-slangepakken er ikke fagmessig lagt.
Utbedring: Legg sveispistol-slangepakken så rett som mulig, unngå små bøyeradiuser.
Sveisepistolen blir svært varm.
Årsak:
Sveisepistolen er for svakt dimesjonert.
Utbedring: Ta hensyn til innkoblingsvarighet og belastningsgrenser.
Årsak:
Kun ved vannkjølte anlegg: For lav kjølemiddelgjennomstrømning.
Utbedring: Kontroller kjølemiddelnivå, kjølemiddelgjennomstrømning, kjølemiddelforurensning osv. Du finner nærmere informasjon i bruksanvisningen til kjøleapparatet.
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Pleie, vedlikehold og avhending
Generelt

Under normale driftsbetingelser trenger kjøleapparatet minimalt med pleie og
vedlikehold. Det er likevel viktig å ta hensyn til enkelte punkter for å sikre at
sveisesystemet er klart til bruk i mange år.

Sikkerhet

FARE!
Elektrisk støt kan være dødelig.
Før apparatet åpnes:
Sett strømbryteren i stilling - O -.
Koble apparatet fra nettet.
Sikre mot gjeninnkobling.
Forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er
utladet ved bruk av egnet måleapparat.

▶
▶
▶
▶

Ved hver bruk

-

Kontroller strømpluggen, strømledning, sveisepistol, forbindelsesslangepakke og jordforbindelse for skader.
Kontroller at det er en avstand på 0,5 m (1 ft. 8 in.) rundt apparatet, slik at
kjøleluften kan strømme uhindret ut og inn.

-

MERKNAD!
Luftinngangs- og luftutgangsåpninger må under ingen omstendigheter være tildekket, heller ikke delvis.

Annenhver
måned

-

Hvert halvår

Hvis tilgjengelig: Rengjør luftfilteret.

FORSIKTIG!
Fare for skader på elektroniske komponenter.
Blås ikke på elektroniske komponenter på kort avstand.

▶
-
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Åpne apparatet.
Blås ut innsiden av apparatet med tørr og redusert trykkluft.
Ved kraftig støvansamling må også kjøleluftkanalene rengjøres.

Avhending

VIKTIG! For å oppdatere fastvaren trenger du en stasjonær eller bærbar datamaskin som det kan opprettes en forbindelse til strømkilden via Ethernet med.
1

Organiser aktuell fastvare (f.eks. fra Fronius DownloadCenter)
Filformat: official_TPSi_X.X.X-XXXX.ffw

2

Opprett Ethernet-forbindelse mellom PC / bærbar datamaskin og strømkilden.

3

Hente opp strømkildens SmartManager (se side 197)

4

Overføre fastvare på strømkilden (se side 213)

Ta hensyn til gjeldende nasjonale og lokale bestemmelser ved avhending.
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Oppdatere fastvaren

228

Vedlegg
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Gjennomsnittlig
trådelektrodeforbruk ved
MIG/MAG-sveising

NO

Gjennomsnittlige forbruksverdier ved sveising
Gjennomsnittlig trådelektrodeforbruk ved en trådhastighet på 5 m/min
1,0 mm elektrodediameter

1,2 mm elektrodediameter

1,6 mm elektrodediameter

Trådelektrode av stål

1,8 kg/t

2,7 kg/t

4,7 kg/t

Trådelektrode av aluminium

0,6 kg/t

0,9 kg/t

1,6 kg/t

Trådelektrode av CrNi

1,9 kg/t

2,8 kg/t

4,8 kg/t

Gjennomsnittlig trådelektrodeforbruk ved en trådhastighet på 10 m/min
1,0 mm elektrodediameter

1,2 mm elektrodediameter

1,6 mm elektrodediameter

Trådelektrode av stål

3,7 kg/t

5,3 kg/t

9,5 kg/t

Trådelektrode av aluminium

1,3 kg/t

1,8 kg/t

3,2 kg/t

Trådelektrode av CrNi

3,8 kg/t

5,4 kg/t

9,6 kg/t

Gjennomsnittlig
beskyttelsesgassforbruk ved
MIG/MAG-sveising

Elektrodediameter

1,0 mm

1,2 mm

1,6 mm

2,0 mm

2 x 1,2 mm (TWIN)

Gjennomsnittlig forbruk

10 l/mi
n

12 l/min

16 l/min

20 l/min

24 l/min

Gjennomsnittlig
beskyttelsesgassforbruk ved
TIG-sveising

Gasshylsestørrelse

4

5

6

7

8

10

6 l/min

8 l/min

10 l/mi
n

12 l/min

12 l/min

15 l/min

Gjennomsnittlig forbruk
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Tekniske data
Forklaring av begrepet "innkoblingsvarighet"

Innkoblingsvarigheten (IV) er tidsrommet i en 10 minutters syklus da apparatet
kan drives med den angitte effekten uten å bli overopphetet.
MERKNAD!
Verdiene for IV som står oppført på effektskiltet, tar utgangspunkt i en omgivelsestemperatur på 40 °C.
Ved høyere omgivelsestemperatur må IV eller effekten reduseres tilsvarende.
Eksempel: Sveising med 150 A ved 60 % IV
Sveisefase = 60 % av 10 min. = 6 min.
Avkjølingsfase = resttid = 4 min.
Etter avkjølingsfasen begynner syklusen på nytt.
-

60 %
6 Min.

4 Min.

150 A

0A
0 Min.

6 Min.

10 Min.

Dersom apparatet skal brukes uten avbrudd:

Spesialspenning

1

Finn en 100 %-IV-verdi i de tekniske dataene som gjelder for den aktuelle
omgivelsestemperaturen.

2

Reduser effekten eller strømstyrken i henhold til denne verdien, slik at apparatet kan holdes i drift uten avkjølingsfase.

For apparater som er utstyrt for spesialspenning, gjelder de tekniske dataene
som står oppført på effektskiltet.
Gjelder for alle apparater med en tillatt nettspenning på inntil 460 v: Nettpluggen som er montert som standard, tillater drift med en nettspenning på inntil
400 V. For nettspenninger inntil 460 V må det monteres en nettplugg som er
godkjent for dette eller strømtilførselen må installeres direkte.

Oversikt over
kritiske råstoffer, produksjonsår for apparatet
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Oversikt over kritiske råmaterialer:
En oversikt over de kritiske råmaterialene i denne enheten finner du på følgende
Internett-adresse.
www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability.
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Regne ut produksjonsåret for apparatet:
hvert apparat har et serienummer
serienummeret består av 8 sifre – for eksempel 28020099
de to første sifrene gir tallet som produksjonsåret for enheten kan regnet ut
med
Dette tallet minus 11 gir produksjonsåret
Eksempel: Serienummer = 28020065, utregning av produksjonsåret = 28
- 11 = 17, produksjonsår = 2017

TPS 320i

Nettspenning (U1)

3 x 400 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

12,3 A

Maks. primærstrøm (I1max)

19,4 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
+/- 15 %
50 / 60 Hz
0,99
95 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–320 A

TIG

3–320 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–320 A
40 % / 320 A
60 % / 260 A
100 % / 240 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–30,0 V

TIG

10,1–22,8 V

Stavelektrode

20,4–32,8 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

73 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE

Mål l x b x h
Vekt
Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet
ved 320 A / 32,8 V
1)
2)

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
35,0 kg / 77,2 lb.

Maks. støyutslipp (LWA)
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3

74 dB (A)
34,2 W
87 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
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Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.

TPS 320i /nc

Nettspenning (U1)

3 x 380 / 400 / 460 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)
3 x 380 V

12,7 A

3 x 400 V

12,3 A

3 x 460 V

11,4 A

Maks. primærstrøm (I1max)
3 x 380 V

20,1 A

3 x 400 V

19,4 A

3 x 460 V

18,0 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
+/- 15 %
50 / 60 Hz
0,99
95 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–320 A

TIG

3–320 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)
U1 = 380–460 V

10–320 A
40 % / 320 A
60 % / 260 A
100 % / 240 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–30,0 V

TIG

10,1–22,8 V

Stavelektrode

20,4–32,8 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

84 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE, CSA

Mål l x b x h
Vekt
Maks. støyutslipp (LWA)
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706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
33,7 kg / 74,3 lb.
74 dB (A)

Strømkildens energieffektivitet
ved 320 A / 32,8 V
1)
2)

34,2 W
87 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.
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Effektopptak på tomgang ved 400 V

TPS 320i /
600V/nc

Nettspenning (U1)

3 x 575 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

10,6 A

Maks. primærstrøm (I1max)

16,7 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Anbefalt jordfeilbryter

35 A treg
+/- 10 %
50 / 60 Hz
0,99
Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–320 A

TIG

3–320 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–320 A
40 % / 320 A
60 % / 260 A
100 % / 240 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–30,0 V

TIG

10,1–22,8 V

Stavelektrode

20,4–32,8 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

67 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
Sikkerhetsmerking
Mål l x b x h
Vekt
Maks. støyutslipp (LWA)
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3
S, CSA
706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
32,7 kg / 72,1 lb.
74 dB (A)

Nettspenning (U1)

3 x 200 / 230 / 380 / 400 / 460 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)
3 x 200 V

22,0 A

3 x 230 V

19,0 A

3 x 380 V

12,0 A

3 x 400 V

11,6 A

3 x 460 V

10,7 A

Maks. primærstrøm (I1max)
3 x 200 V

34,7 A

3 x 230 V

30,1 A

3 x 380 V

19,0 A

3 x 400 V

18,3 A

3 x 460 V

16,8 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
-10 / +15 %
50 / 60 Hz
0,99
54 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–320 A

TIG

3–320 A

Stavelektrode

10–320 A

Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)
U1 = 200–230 V

40 % / 320 A
60 % / 260 A
100 % / 240 A

U1 = 380–460 V

40 % / 320 A
60 % / 260 A
100 % / 240 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–30,0 V

TIG

10,1–22,8 V

Stavelektrode

20,4–32,8 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

68 V

Beskyttelsesklasse

IP 23
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TPS 320i /MV/nc

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE, CSA

Mål l x b x h
Vekt
Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet ved
320 A / 32,8 V
1)
2)

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
42,8 kg / 94,4 lb.

Maks. støyutslipp (LWA)
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3

74 dB (A)
49,7 W
86 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.

Nettspenning (U1)

3 x 400 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

15,9 A

Maks. primærstrøm (I1max)

25,1 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
+/- 15 %
50 / 60 Hz
0,99
92 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–400 A

TIG

3–400 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–400 A
40 % / 400 A
60 % / 360 A
100 % / 320 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–34,0 V

TIG

10,1–26,0 V

Stavelektrode

20,4–36,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

73 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664

3

EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE

Mål l x b x h
Vekt

36,5 kg / 80,5 lb.

Maks. støyutslipp (LWA)
Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet
ved 400 A / 36 V
1)
2)

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
74 dB (A)
33,7 W
89 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
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TPS 400i

Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.
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Nettspenning (U1)

3 x 380 / 400 / 460 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)
3 x 380 V

16,5 A

3 x 400 V

15,9 A

3 x 460 V

14,6 A

Maks. primærstrøm (I1max)
3 x 380 V

26,1 A

3 x 400 V

25,1 A

3 x 460 V

23,5 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
+/- 15 %
50 / 60 Hz
0,99
92 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–400 A

TIG

3–400 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)
U1 = 380–460 V

10–400 A
40 % / 400 A
60 % / 360 A
100 % / 320 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–34,0 V

TIG

10,1–26,0 V

Stavelektrode

20,4–36,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

83 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664

3

EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE, CSA

Mål l x b x h
Vekt

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
35,2 kg / 77,6 lb.
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TPS 400i /nc

Maks. støyutslipp (LWA)
Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet
ved 400 A / 36 V
1)
2)
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74 dB (A)
33,7 W
89 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.

Nettspenning (U1)

3 x 575 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

14,3A

Maks. primærstrøm (I1max)

22,6 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Anbefalt jordfeilbryter

35 A treg
+/- 10 %
50 / 60 Hz
0,99
Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–400 A

TIG

3–400 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–400 A
40 % / 400 A
60 % / 360 A
100 % / 320 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–34,0 V

TIG

10,1–26,0 V

Stavelektrode

20,4–36,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

68 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
Sikkerhetsmerking
Mål l x b x h
Vekt
Maks. støyutslipp (LWA)

3
S, CSA
706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
34,6 kg / 76,3 lb.
74 dB (A)
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TPS 400i /
600V/nc

TPS 400i /MV/nc

Nettspenning (U1)

3 x 200 V / 230 V / 380 V / 400 V /
460 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)
3 x 200 V

30,5 A

3 x 230 V

26,4 A

3 x 380 V

16,2 A

3 x 400 V

15,5 A

3 x 460 V

14,0 A

Maks. primærstrøm (I1max)
3 x 200 V

48,2 A

3 x 230 V

41,6 A

3 x 380 V

25,5 A

3 x 400 V

24,4 A

3 x 460 V

22,1 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
-10 / +15 %
50 / 60 Hz
0,99
74 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–400 A

TIG

3–400 A

Stavelektrode

10–400 A

Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)
U1 = 200–230 V

40% / 400 A
60 % / 360 A
100 % / 320 A

U1 = 380–460 V

40 % / 400 A
60 % / 360 A
100 % / 320 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2
MIG / MAG

14,2–34,0 V

TIG

10,1–26,0 V

Stavelektrode

20,4–36,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

67 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype
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AF

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664

III
3

EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE, CSA

Mål l x b x h
Vekt

47,1 kg / 103,8 lb.

Maks. støyutslipp (LWA)
Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet
ved 400 A / 36 V
1)
2)

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
74 dB (A)
66,4 W
87 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.
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NO

Overspenningskategori

TPS 400i LSC
ADV

Nettspenning (U1)

3 x 400 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

16,4 A

Maks. primærstrøm (I1max)

25,1 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
+/- 15 %
50 / 60 Hz
0,99
92 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–400 A

TIG

3–400 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–400 A
40 % / 400 A
60 % / 360 A
100 % / 320 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–34,0 V

TIG

10,1–26,0 V

Stavelektrode

20,4–36,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

73 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE

Mål l x b x h
Vekt

Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet ved
400 A / 36 V
1)
2)

706 x 300 x 740 mm
27,8 x 11,8 x 29,1 in.
55,7 kg
122,8 lb.

Maks. støyutslipp (LWA)
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3

77 dB (A)
36,5 W
86 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
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NO

Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.

TPS 400i LSC
ADV /nc

Nettspenning (U1)

3 x 380 V / 400 V / 460 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)
3 x 380 V

17,1 A

3 x 400 V

16,4 A

3 x 460 V

14,8 A

Maks. primærstrøm (I1max)
3 x 380 V

27,0 A

3 x 400 V

25,9 A

3 x 460 V

23,4 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
+/- 15 %
50 / 60 Hz
0,99
92 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–400 A

TIG

3–400 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)
U1 = 380–460 V

10–400 A
40 % / 400 A
60 % / 360 A
100 % / 320 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–34,0 V

TIG

10,1–26,0 V

Stavelektrode

20,4–36,0 V

Tomgangsspenning (U0 peak / U0
r.m.s)

84 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE

Mål l x b x h
Vekt
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3

706 x 300 x 740 mm
27,8 x 11,8 x 29,1 in.
54,4 kg
119,9 lb.

Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet
ved 400 A / 36 V
1)
2)

77 dB (A)
36,5 W
86 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.
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NO

Maks. støyutslipp (LWA)

TPS 400i LSC
ADV /600V/nc

Nettspenning (U1)

3 x 575 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

14,3 A

Maks. primærstrøm (I1max)

22,6 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Anbefalt jordfeilbryter

35 A treg
+/- 10 %
50 / 60 Hz
0,99
Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–400 A

TIG

3–400 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–400 A
40 % / 400 A
60 % / 360 A
100 % / 320 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–34,0 V

TIG

10,1–26,0 V

Stavelektrode

20,4–36,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

70 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
Sikkerhetsmerking
Mål l x b x h
Vekt
Maks. støyutslipp (LWA)
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3
S, CSA
706 x 300 x 740 mm
27,8 x 11,8 x 29,1 in.
50,2 kg
110,7 lb.
77 dB (A)

Nettspenning (U1)

3 x 200 V / 230 V / 380 V / 400 V /
460 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)
3 x 200 V

30,5 A

3 x 230 V

26,4 A

3 x 380 V

16,2 A

3 x 400 V

15,5 A

3 x 460 V

14,0 A

Maks. primærstrøm (I1max)
3 x 200 V

48,2 A

3 x 230 V

41,6 A

3 x 380 V

25,5 A

3 x 400 V

24,4 A

3 x 460 V

22,1 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
-10 / +15 %
50 / 60 Hz
0,99
45 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–400 A

TIG

3–400 A

Stavelektrode

10–400 A

Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)
U1 = 200–230 V

40 % / 400 A
60 % / 360 A
100 %/ 320 A

U1 = 380–460 V

40 % / 400 A
60 % / 360 A
100 % / 320 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–34,0 V

TIG

10,1–26,0 V

Stavelektrode

20,4–36,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

67 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF
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NO

TPS 400i LSC
ADV /MV/nc

Overspenningskategori
Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664

3

EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE, CSA

Mål l x b x h
Vekt
Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet
ved 400 A / 36 V
1)
2)

706 x 300 x 740 mm
27,8 x 11,8 x 29,1 in.
63,6 kg / 140,2 lb.

Maks. støyutslipp (LWA)
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III

77 dB (A)
70,9 W
85 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.

Nettspenning (U1)

3 x 400 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

23,7 A

Maks. primærstrøm (I1max)

37,5 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
+/- 15 %
50 / 60 Hz
0,99
49 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–500 A

TIG

3–500 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–500 A
40 % / 500 A
60 % / 430 A
100 % / 360 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–39,0 V

TIG

10,1–30,0 V

Stavelektrode

20,4–40,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

71 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664

3

EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE

Mål l x b x h
Vekt

38 kg
83,8 lb.

Maks. støyutslipp (LWA)
Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet
ved 500 A / 40 V
1)
2)

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.

74 dB (A)
34,1 W
89 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
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NO

TPS 500i

Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.

256

Nettspenning (U1)

3 x 380 V / 400 V / 460 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)
3 x 380 V
3 x 400 V
3 x 460 V

24,5 A
23,7 A
21,9 A

Maks. primærstrøm (I1max)
3 x 380 V
3 x 400 V
3 x 460 V

38,8 A
37,5 A
34,7 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

35 A treg
- 10 / + 15 %
50 / 60 Hz
0,99
49 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–500 A

TIG

3–500 A

Stavelektrode

10–500 A

Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)
U1 = 380–460 V

40 % / 500 A
60 % / 430 A
100 % / 360 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–39,0 V

TIG

10,1–30,0 V

Stavelektrode

20,4–40,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

82 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664

3

EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, CE, CSA

Mål l x b x h
Vekt

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
36,7 kg
80,9 lb.
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NO

TPS 500i /nc

Maks. støyutslipp (LWA)
Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet
ved 500 A / 40 V
1)
2)

258

74 dB (A)
34,1 W
89 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.

Nettspenning (U1)

3 x 575 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

19,7A

Maks. primærstrøm (I1max)

31,2 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Anbefalt jordfeilbryter

35 A treg
+/- 10 %
50 / 60 Hz
0,99
Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–500 A

TIG

3–500 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–500 A
40 % / 500 A
60 % / 430 A
100 % / 360 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–39,0 V

TIG

10,1–30,0 V

Stavelektrode

20,4–40,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

71 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
Sikkerhetsmerking
Mål l x b x h
Vekt
Maks. støyutslipp (LWA)

3
S, CSA
706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
34,9 kg / 76,9 lb.
74 dB (A)
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NO

TPS 500i /
600V/nc

TPS 500i /MV/nc

Nettspenning (U1)

3 x 200 V / 230 V
3 x 380 V / 400 V / 460 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)
3 x 200 V

43,5 A

3 x 230 V

37,4 A

3 x 380 V

22,7 A

3 x 400 V

21,6 A

3 x 460 V

19,2 A

Maks. primærstrøm (I1max)
3 x 200 V

68,8 A

3 x 230 V

59,2 A

3 x 380 V

35,9 A

3 x 400 V

34,1 A

3 x 460 V

30,3 A

Nettsikring
3 x 200 / 230 V

63 A treg

3 x 380 / 400 / 460 V

35 A treg

Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

-10 / +15 %
50 / 60 Hz
0,99
38 mOhm

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–500 A

TIG

3–500 A

Stavelektrode

10–500 A

Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)
U1 = 200–230 V

40 % / 500 A
60 % / 430 A
100 % / 360 A

U1 = 380–460 V

40 % / 500 A
60 % / 430 A
100 % / 360 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–39,0 V

TIG

10,1–30,0 V

Stavelektrode

20,4–40,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)
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68 V

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664

3

EMC-maskinklasse

A 2)

Sikkerhetsmerking

S, E, CSA

Mål l x b x h
Vekt

47,1 kg / 103,8 lb.

Maks. støyutslipp (LWA)
Effektopptak på tomgang ved 400 V
Strømkildens energieffektivitet
ved 500 A / 40 V
1)
2)

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
74 dB (A)
65,9 W
88 %

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.
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NO

Beskyttelsesklasse

TPS 600i

Nettspenning (U1)

3 x 400 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

44,4 A

Maks. primærstrøm (I1max)

57,3 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

63 A treg
+/- 15 %
50 / 60 Hz
0,99
mulige tilkoblingsbegrensninger 2)

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–600 A

TIG

3–600 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–600 A
60 % / 600 A
100 % / 500 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–44,0 V

TIG

10,1–34,0 V

Stavelektrode

20,4–44,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

74 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
EMC-maskinklasse

A 3)

Sikkerhetsmerking

S, CE

Mål l x b x h
Vekt
Maks. beskyttelsesgass-trykk
Kjølemiddel
Maks. støyutslipp (LWA)
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3

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
50 kg / 100,2 lb.
7,0 bar / 101,5 psi
Original Fronius
83 dB (A)

Effektopptak på tomgang ved 400 V

50 W

Strømkildens energieffektivitet ved
600 A / 44 V

89 %

3)

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Ta kontakt med strømleverandøren før apparatet kobles til det offentlige
strømnettet!
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.
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NO

1)
2)

TPS 600i /nc

Nettspenning (U1)

3 x 380 V / 400 V / 460 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)
3 x 380 V

46,6 A

3 x 400 V

44,4 A

3 x 460 V

39,2 A

Maks. primærstrøm (I1max)
3 x 380 V

60,1 A

3 x 400 V

57,3 A

3 x 460 V

50,6 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Maks. tillatt nettimpedans Zmax på

63 A treg
- 10 / + 15 %
50 / 60 Hz
0,99
mulige tilkoblingsbegrensninger 2)

PCC1)
Anbefalt jordfeilbryter

Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–600 A

TIG

3–600 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–600 A
60 % / 600 A
100 % / 500 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–44,0 V

TIG

10,1–34,0 V

Stavelektrode

20,4–40,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

85 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
EMC-maskinklasse

A 3)

Sikkerhetsmerking

S, CE, CSA

Mål l x b x h
Vekt
Maks. beskyttelsesgass-trykk
Kjølemiddel
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3

706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
47,0 kg / 103,6 lb.
7,0 bar / 101,49 psi
Original Fronius

83 dB (A)

Effektopptak på tomgang ved 400 V

50 W

Strømkildens energieffektivitet
ved 600 A / 44 V

89 %

1)
2)
3)

Tilkobling til offentlig strømnett med 230 / 400 V og 50 Hz
Ta kontakt med strømleverandøren før apparatet kobles til det offentlige
strømnettet!
Et apparat i utslippsklasse A er ikke beregnet på bruk i boligområder der
den elektriske forsyningen kommer fra et offentlig lavspenningsnett.
Den elektromagnetiske kompatibiliteten kan påvirkes av ledningsførte eller utstrålte radiofrekvenser.
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NO

Maks. støyutslipp (LWA)

TPS 600i /
600V/nc **

Nettspenning (U1)

3 x 575 V

Maks. effektiv primærstrøm (I1eff)

37,6 A

Maks. primærstrøm (I1max)

48,5 A

Nettsikring
Nettspenningstoleranse
Nettfrekvens
Cos Phi (1)
Anbefalt jordfeilbryter

63 A treg
+/- 10 %
50 / 60 Hz
0,99
Type B

Sveisestrømområde (I2)
MIG / MAG

3–600 A

TIG

3–600 A

Stavelektrode
Sveisestrøm ved
10 min / 40 °C (104 °F)

10–600 A
60 % / 600 A
100 % / 500 A

Utgangsspenningsområde iht. standard-karakteristikk (U2)
MIG / MAG

14,2–44,0 V

TIG

10,1–34,0 V

Stavelektrode

20,4–44,0 V

Tomgangsspenning
(U0 peak / U0 r.m.s)

73 V

Beskyttelsesklasse

IP 23

Kjøletype

AF

Overspenningskategori

III

Forurensningsgrad iht. standard
IEC60664
Sikkerhetsmerking
Mål l x b x h
Vekt
Maks. beskyttelsesgass-trykk
Kjølemiddel
Maks. støyutslipp (LWA)
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3
S, CSA
706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
42,0 kg / 92,6 lb.
7 bar / 101,49 psi
Original Fronius
83 dB (A)

Samsvar med direktiv 2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)

NO

Radioparametere

Følgende tabell inneholder iht. artiklene 10.8 (a) og 10.8 (b) i RED informasjon
om de brukte frekvensbåndene og maks. HF-sendeeffekt til Fronius-radioprodukter som selges innenfor EU.
Frekvensområde
Brukte kanaler
Effekt

Modulasjon

2412–2462 MHz
Kanal: 1–11 b ,g, n HT20
Kanal: 3–9 HT40
< 16 dBm

802.11b: DSSS
(1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK,
5.5/11Mbps CCK)
802.11g: OFDM
(6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK,
24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64QAM)
802.11n: OFDM
(6.5Mbps BPSK, 13/19 Mbps QPSK,
26/39 Mbps16-QAM,52/58.5/65Mbps
64-QAM)

13,56 MHz
-14,6 dBµA/m at 10 m

Funksjoner:
R/W, kortemulator og P2P
Protokollstandarder:
ISO 14443A/B, ISO15693,
ISO18092,
NFCIP-2,
Datahastighet:
848 kbps
Reader/Writer, kortemulator, peer-topeer-moduser

2402–2482 MHz
0–39
< 4 dBm

GFSK
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