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Veiligheidsvoorschriften

Verklaring veilig-
heidsaanwijzin-
gen

WAARSCHUWING!

Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar.

▶ Wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar licha-
melijk letsel tot gevolg.

GEVAAR!

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

▶ Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar licha-
melijk letsel tot gevolg hebben.

VOORZICHTIG!

Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben.

▶ Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwon-
dingen evenals materiële schade tot gevolg hebben.

OPMERKING!

Duidt op de mogelijkheid van minder goede resultaten en mogelijke beschadi-
ging van de apparatuur.

Algemeen Het apparaat is volgens de laatste stand van de techniek conform de officiële vei-
ligheidseisen vervaardigd. Onjuiste bediening of misbruik levert echter potentieel
gevaar op voor:
- het leven van de gebruiker of dat van derden
- het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker
- de efficiëntie van het werken met het apparaat.

Alle personen die met ingebruikname, bediening, onderhoud en reparatie van het
apparaat te maken hebben, moeten:
- beschikken over de juiste kwalificaties
- kennis van lassen hebben en
- deze bedieningshandleiding volledig lezen en exact opvolgen.

De bedieningshandleiding moet worden bewaard op de plaats waar het apparaat
wordt gebruikt. Naast de bedieningshandleiding moet bovendien de overkoepe-
lende en lokale regelgeving ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming
van het milieu worden nageleefd.

Alle aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat:
- in leesbare toestand houden
- niet beschadigen
- niet verwijderen
- niet afdekken, afplakken of overschilderen.

De plaatsen waar de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het
apparaat zijn aangebracht, vindt u in het hoofdstuk "Algemeen" in de handleiding
van het apparaat.
Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden, moeten zijn verholpen
voordat het apparaat wordt ingeschakeld.
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Het gaat om uw eigen veiligheid!

Gebruik over-
eenkomstig de
bedoeling

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor werkzaamheden overeenkomstig het
bedoelde gebruik.

Het apparaat is uitsluitend voor de op het kenplaatje vermelde laswerkzaamhe-
den bestemd.
Ieder ander of afwijkend gebruik geldt als gebruik niet overeenkomstig de bedoe-
ling. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Tot gebruik overeenkomstig de bedoeling behoort ook:
- het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen in de handleiding
- het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen met betrekking tot vei-

ligheid en gevaren
- het tijdig uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.

Gebruik het apparaat nooit voor de volgende doeleinden:
- het ontdooien van leidingen
- het laden van batterijen of accu's
- het starten van motoren

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in industrie- en productieomgevingen.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik in
woonomgevingen.

De fabrikant aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor gebrekkige of onjuiste re-
sultaten.

Netaansluiting Apparaten met een hoog vermogen kunnen vanwege hun stroomopname de ener-
giekwaliteit van het stroomnetwerk beïnvloeden.

Dit kan voor bepaalde apparaattypen consequenties hebben in de vorm van:
- aansluitbeperkingen
- eisen m.b.t. de maximaal toelaatbare netimpedantie *)

- eisen m.b.t. het minimaal vereiste kortsluitvermogen *)

*) telkens bij de aansluiting op het openbare stroomnetwerk
zie de technische gegevens

In dat geval moet de eigenaar of de gebruiker van het apparaat eerst nagaan of
het apparaat wel mag worden aangesloten. Indien nodig dient hiertoe te worden
overlegd met de energieleverancier.

BELANGRIJK! Zorg voor een veilige aarding van de netaansluiting!

Omgevingsvoor-
waarden

Gebruik of opslag van het apparaat buiten het aangegeven bereik geldt niet als
gebruik overeenkomstig de bedoeling. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de
hieruit voortvloeiende schade.

Temperatuurbereik van de omgevingslucht:
- tijdens het lassen: -10 °C tot + 40 °C (14 °F tot 104 °F)
- tijdens transport en opslag: -20 °C tot +55 °C (-4 °F tot 131 °F)

Relatieve luchtvochtigheid:
- tot 50% bij 40 °C (104 °F)
- tot 90% bij 20 °C (68 °F)
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Omgevingslucht: vrij van stof, zuren, corrosieve gassen of substanties, enz.
Hoogte boven de zeespiegel: tot 2.000 m (6561 ft. 8.16 in.)

Verplichtingen
van de gebruiker

De gebruiker is verplicht uitsluitend personen met het apparaat te laten werken
die:
- op de hoogte zijn van de fundamentele voorschriften over arbeidsveiligheid

en ongevallenpreventie, en vertrouwd zijn met de bediening van het apparaat
- deze bedieningshandleiding, met name het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschrif-

ten", hebben gelezen en begrepen, en dit door het zetten van hun handteke-
ning hebben bevestigd

- voldoende gekwalificeerd zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.

Er moet regelmatig worden gecontroleerd of het personeel in voldoende mate
veiligheidsbewust werkt.

Verplichtingen
van het perso-
neel

Alle personen die met het apparaat moeten werken, verplichten zich vóór aan-
vang van de werkzaamheden:
- de fundamentele voorschriften over arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie

na te leven
- deze bedieningshandleiding, met name het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschrif-

ten", te lezen, en door het zetten van hun handtekening te bevestigen dat zij
deze hebben begrepen en zullen naleven.

Voordat personen die met het apparaat werken, de werkplek verlaten, dienen zij
na te gaan of er ook tijdens hun afwezigheid geen persoonlijk letsel of materiële
schade kan ontstaan.

Lekstroom-be-
veiligingsscha-
kelaar

Lokale voorschriften en nationale richtlijnen kunnen voor de aansluiting van een
apparaat op het openbare elektriciteitsnet een lekstroom-beveiligingsschakelaar
eisen.
Het type lekstroom-beveiligingsschakelaar dat de fabrikant voor dit apparaat
aanbeveelt, wordt in de technische gegevens vermeld.

Bescherming van
uzelf en derden

Neem bij het werken met het apparaat staat u aan talrijke gevaren bloot, zoals
bijvoorbeeld:
- vonken, rondvliegende hete metaaldeeltjes
- voor ogen en huid schadelijke straling van de boog
- schadelijke elektromagnetische velden, die voor dragers van een pacemaker

levensgevaarlijk zijn
- gevaar van elektrische schokken door net- en lasstroom
- verhoogde geluidsbelasting
- schadelijke lasrook en -gassen

Neem bij het werken met het apparaat moeten geschikte beschermende kleding
dragen. De beschermende kleding moet de moet de volgende eigenschappen
hebben:
- moeilijk ontvlambaar
- isolerend en droog
- het hele lichaam bedekkend, onbeschadigd en in goede toestand
- veiligheidshelm
- broek zonder omslag
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Onder het dragen van beschermende kleding wordt onder meer verstaan:
- Het afschermen van ogen en gezicht met een laskap die is uitgerust met de

juiste filters ter bescherming tegen UV-straling, hitte en vonken.
- Het dragen (achter de laskap) van een geschikte lasbril met zijbescherming.
- Het dragen van stevige schoenen die ook onder vochtige omstandigheden

isoleren.
- Het beschermen van de handen met geschikte handschoenen (elektrisch iso-

lerend, hittebestendig).
- Het dragen van gehoorbescherming ter vermindering van de geluidsbelasting

en ter voorkoming van gehoorschade.

Personen, vooral kinderen, tijdens het gebruik van het apparaat en tijdens het
lassen van de werkplek weghouden. Bevinden zich echter nog personen in de om-
geving, dan:
- wijst u deze op alle mogelijke gevaren (schade aan de ogen door het licht van

de boog, letstel door vonken, schadelijke lasrook, geluidsbelasting, risico van
schokken door net- of lasstroom, enz.)

- stelt u geschikte veiligheidsmiddelen ter beschikking of
- installeert u geschikte beschermwanden en beschermgordijnen.

Informatie over
de geluidsemis-
sie

Het apparaat produceert in onbelaste toestand en in de afkoelfase na het uitvoe-
ren van werkzaamheden een maximaal geluidsniveau van <80 dB(A) (ref. 1pW)
overeenkomstig het maximaal toelaatbare arbeidspunt bij normbelasting volgens
EN 60974-1.

Voor het lassen (en snijden) zelf kan een werkplekspecifieke emissiewaarde niet
worden gegeven, aangezien deze afhangt van de lasmethode (of snijmethode) en
de omgeving. De emissiewaarde is afhankelijk van uiteenlopende parameters, zo-
als de toegepaste lasmethode (MIG/MAG-, TIG-lassen), de gekozen stroomsoort
(gelijkstroom, wisselstroom), het vermogen, het type werkstuk, de resonantie-ei-
genschappen van het werkstuk, de omgeving van de werkplek enz.

Gevaar door
schadelijke gas-
sen en dampen

De rook die bij het lassen ontstaat, bevat gassen en dampen die een gevaar voor
de gezondheid vormen.

Lasrook bevat stoffen die volgens monografie 118 van het International Agency
for Research on Cancer kanker veroorzaken.

Ruimte op tijd schoon zuigen.
Indien mogelijk een lasbrander met geïntegreerd zuigapparaat gebruiken.

Uw gezicht uit de buurt van lasrook en gassen houden.

Ontstane rook en schadelijke gassen
- niet inademen
- via een geschikte methode afzuigen uit de werkplaats.

Zorg voor voldoende toevoer van buitenlucht. Controleren of te allen tijde een
ventilatie van minstens 20 m³/uur wordt aangehouden.

Indien de ventilatie onvoldoende is, gebruikt u een lashelm met luchttoevoer.

Indien niet geheel duidelijk is of de ventilatie voldoende is, vergelijkt u de geme-
ten emissies van schadelijke stoffen met de toelaatbare grenswaarden.
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Voor de mate waarin de lasrook schadelijk is, zijn onder meer de volgende com-
ponenten verantwoordelijk:
- de metalen die voor het werkstuk worden gebruikt
- de gebruikte elektroden
- de toegepaste coatings
- de gebruikte reinigingsmiddelen, ontvettingsmiddelen e.d.
- gebruikte lasproces

De aanwijzingen in de veiligheidsinformatiebladen voor genoemde componenten
in acht nemen en de instructies van de fabrikant opvolgen.

Aanbevelingen voor blootstellingsscenario's en maatregelen voor risicobeheer en
voor de identificatie van arbeidsomstandigheden zijn op de website van de Euro-
pean Welding Association in het gedeelte Health & Safety te vinden (https://
european-welding.org).

Ervoor zorgen dat ontvlambare dampen (bijvoorbeeld van oplosmiddelen) niet
binnen het stralingsbereik van de boog terechtkomen.

Als er niet wordt gelast, het ventiel van de beschermgasfles of de hoofdgaskraan
sluiten.

Gevaar door von-
ken

Vonken kunnen brand en explosies veroorzaken.

Voer nooit laswerkzaamheden uit in de nabijheid van brandbare materialen.

Brandbare materialen moeten ten minste 11 meter (36 ft. 1.07 in.) van de boog
verwijderd zijn of worden voorzien van een betrouwbare afdekking.

Houd een geschikte, geteste brandblusser bij de hand.

Vonken en hete metaaldeeltjes kunnen ook door kleine kieren en openingen in de
omgeving terechtkomen. Om te voorkomen dat hierdoor kans op letsel of brand-
gevaar ontstaat, moet u passende maatregelen nemen.

Niet lassen in brand- en explosiegevaarlijke omgevingen of aan gesloten tanks,
vaten en buizen als deze niet zijn voorbereid conform de nationale en internatio-
nale normen.

Er mag niet worden gelast aan houders waarin zich gassen, drijfstoffen, minerale
oliën e.d. bevinden/hebben bevonden. Restanten van deze stoffen kunnen een ex-
plosie veroorzaken.

Gevaren door
net- en las-
stroom

Een elektrische schok is per definitie levensgevaarlijk en kan dodelijk zijn.

Spanningvoerende delen binnen en buiten het apparaat niet aanraken.

Bij MIG/MAG- en TIG-lassen zijn ook de lasdraad, de draadspoel, de aandrijfrol-
len en alle metalen onderdelen die met de lasdraad in aanraking komen, span-
ningvoerend.

De draadtoevoer altijd op een voldoende geïsoleerde ondergrond plaatsen of een
geschikte, isolerende unit gebruiken voor de draadtoevoer.

Om uzelf en anderen adequaat tegen aarde- en massapotentiaal te beschermen,
dient u te zorgen voor een voldoende isolerende, droge ondergrond of afdekking.
De ondergrond of afdekking moet het gebied tussen lichaam en aarde- of mas-
sapotentiaal volledig afdekken.
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Alle kabels en leidingen moeten goed zijn bevestigd, onbeschadigd en geïsoleerd
zijn, en een voldoende dikke kern hebben. Losse verbindingen, verschroeide of
beschadigde kabels, of leidingen met een te kleine kern direct vervangen.
Voor elk gebruik de stroomverbindingen handmatig op stevigheid controleren.
Bij stroomkabels met bajonetplug de stroomkabel minimaal 180° om de lengte-
as draaien en voorspannen.

Kabels en leidingen niet om uw lichaam of om lichaamsdelen wikkelen.

De laselektrode (staafelektrode, wolfraamelektrode, lasdraad, enz.)
- nooit ter afkoeling in vloeistoffen onderdompelen
- nooit aanraken wanneer de stroombron is ingeschakeld.

Tussen de elektroden van twee lasapparaten kan zich bijvoorbeeld de dubbele
nullastspanning van één lasapparaat voordoen. Bij gelijktijdige aanraking van de
potentialen van beide elektroden bestaat dan onder bepaalde omstandigheden
levensgevaar.

De net- en apparaatkabels regelmatig door een elektromonteur op een juiste
werking van de randaarde laten controleren.

Om goed te kunnen werken, hebben apparaten van beschermingsklasse I een
stroomnetwerk met randaarde evenals een stekkersysteem met randaardecon-
tact nodig.

Het apparaat op een stroomnetwerk zonder randaarde of een stopcontact zon-
der randaardecontact aansluiten is alleen toegestaan als alle nationale bepalin-
gen voor veilige scheiding worden nageleefd.
Anders geldt dit als grof nalatig. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit
voortvloeiende schade.

Indien noodzakelijk met hiertoe geschikte middelen voor voldoende aarding van
het werkstuk zorgen.

Niet-gebruikte apparaten uitschakelen.

Bij werkzaamheden op hoogte een valbeschermingsuitrusting dragen.

Voor u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert, moet u het apparaat uitscha-
kelen en de netstekker uit de wandcontactdoos halen.

Een duidelijk leesbaar en begrijpelijk waarschuwingsbord plaatsen om te voorko-
men dat de netstekker opnieuw in de wandcontactdoos wordt gestoken en het
apparaat weer wordt ingeschakeld.

Na het openen van het apparaat:
- alle onderdelen die elektrisch geladen zijn, ontladen
- controleren of alle componenten van het apparaat stroomloos zijn.

Indien u werkzaamheden moet uitvoeren aan spanningvoerende delen, dient u
samen te werken met een tweede persoon die de hoofdschakelaar bijtijds kan uit-
schakelen.

Zwerfstromen Als onderstaande aanwijzingen niet worden opgevolgd, ontstaan er mogelijk
zwerfstromen. Deze kunnen het volgende veroorzaken:
- brand
- oververhitting van onderdelen die in contact staan met het werkstuk
- beschadiging van randaardeleidingen
- beschadiging van het apparaat en andere elektrische installaties

Voor een stevige verbinding tussen de werkstukklem en het werkstuk zorgen.

De werkstukklem zo dicht mogelijk bij de plaats waar u gaat lassen, bevestigen.
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Het apparaat zodanig plaatsen dat het voldoende is geïsoleerd voor een elek-
trisch geleidende omgeving, zoals voor een geleidende bodem of geleidende on-
derstellen.

Bij het gebruik van stroomverdelers, units met een dubbele kop enz. rekening
houden met het volgende: Ook de elektrode van de niet-gebruikte lastoorts/elek-
trodenhouder is spanningvoerend. Voor een voldoende geïsoleerde opslagpositie
voor de niet-gebruikte lastoorts/elektrodenhouder zorgen.

Bij geautomatiseerde MIG/MAG-toepassingen moet de elektrode goed geïso-
leerd van de lasdraadhouder, grote spoel of draadspoel naar de draadtoevoer
worden geleid.

EMV-apparaat-
classificaties

Apparaten van emissieklasse A:
- zijn uitsluitend bedoeld voor toepassing in industriegebieden;
- kunnen in andere gebieden leidinggebonden storingen of storingen door stra-

ling veroorzaken.

Apparaten van emissieklasse B:
- voldoen aan de emissievereisten voor woon- en industriegebieden. Dit geldt

ook voor woongebieden waar de energievoorziening is gebaseerd op het
openbare laagspanningsnet.

EMV-apparaatclassificatie volgens kenplaatje of technische gegevens.

EMV-maatrege-
len

In uitzonderlijke gevallen kan er, ondanks het naleven van de emissiegrenswaar-
den, sprake zijn van beïnvloeding van het geëigende gebruiksgebied (bijvoorbeeld
als zich op de installatielocatie gevoelige apparatuur bevindt of als de installatie-
locatie is gelegen in de nabijheid van radio- of televisieontvangers).
In dit geval is de gebruiker verplicht adequate maatregelen te treffen om de sto-
ring op te heffen.

Controleer en beoordeel of de immuniteit van installaties in de omgeving van het
apparaat in overeenstemming is met de nationale en internationale voorschriften.
Voorbeelden van storingsgevoelige installaties die door het apparaat beïnvloed
kunnen worden:
- Veiligheidsvoorzieningen
- Netkabels, signaalkabels en kabels voor gegevensoverdracht
- Data- en telecommunicatie-installaties
- Meet- en kalibratie-installaties

Ondersteunende maatregelen ter voorkoming van EMV-problemen:
1. Netvoeding

- Treden er, ondanks reglementaire aansluiting op het elektriciteitsnet,
elektromagnetische storingen op, tref dan extra maatregelen (gebruik
bijvoorbeeld een geschikt netfilter).

2. Laskabels
- Houd ze zo kort mogelijk.
- Laat ze dicht bij elkaar lopen (ook ter voorkoming van EMF-problemen).
- Leg ze ver verwijderd van andere leidingen.

3. Potentiaalvereffening
4. Aarding van het werkstuk

- Breng, indien noodzakelijk, via geschikte condensatoren een aardeverbin-
ding tot stand.

5. Afscherming, indien noodzakelijk
- Scherm andere installaties in de omgeving af.
- Scherm de complete lasinstallatie af.
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EMF-maatrege-
len

Elektromagnetische velden kunnen nog onbekende schade aan de gezondheid
veroorzaken:
- Gevolgen voor de gezondheid van personen die zich in de nabijheid bevinden,

bijvoorbeeld dragers van pacemakers en hoortoestellen.
- Dragers van pacemakers moeten zich door hun arts laten adviseren voordat

zij zich in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat en het lasproces bege-
ven.

- De afstand tussen de laskabels en het hoofd/lichaam van de lasser moet om
veiligheidsredenen zo groot mogelijk worden gehouden.

- Laskabels en slangenpakketten niet over de schouder dragen en niet om het
lichaam of lichaamsdelen wikkelen.

Bijzondere geva-
ren

Handen, haren, kledingstukken en gereedschappen uit de buurt houden van be-
wegende onderdelen zoals:
- ventilatoren
- tandwielen
- rollen
- aandrijfassen
- draadspoelen en lasdraden

Uw handen niet in de draaiende tandwielen van de draadaandrijving of in draaien-
de machineonderdelen steken.

Afdekkingen en zijdelen mogen uitsluitend worden geopend/verwijderd geduren-
de het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Tijdens het gebruik:
- Controleren of alle afdekkingen zijn gesloten en alle zijdelen correct zijn ge-

monteerd.
- Alle afdekkingen en zijdelen gesloten houden.

Het uitsteken van de lasdraad uit de lastoorts levert een hoog risico op letsel op
(verwondingen aan handen, gezicht, ogen enz.).

Daarom altijd de lastoorts weghouden van het lichaam (apparaten met draadaan-
voerunit) en een geschikte veiligheidsbril gebruiken.

Het werkstuk tijdens en na het lassen niet aanraken i.v.m. verbrandingsgevaar.

Van afkoelende werkstukken kan slak afspringen. Daarom ook bij het nabewerken
van werkstukken de voorgeschreven beschermende uitrusting dragen en ervoor
zorgen dat andere personen voldoende zijn beschermd.

Lastoortsen en andere uitrustingscomponenten met een hoge bedrijfstempera-
tuur laten afkoelen voordat u ermee gaat werken.

In ruimtes met een verhoogd risico op brand of explosie gelden bijzondere voor-
schriften.
- geldende nationale en internationale bepalingen in acht nemen.

Stroombronnen voor werkzaamheden in ruimten met een verhoogd elektrisch ri-
sico (bijvoorbeeld ketels) moeten zijn voorzien van het symbool (Safety). De
stroombron zelf mag zich echter niet in zulke ruimten bevinden.

Verbrandingsgevaar door uittredend koelmiddel. Het koelapparaat uitschakelen
voordat u de aansluiting van de koelmiddeltoevoer/-afvoer afkoppelt.

Bij het werken met koelmiddel de aanwijzingen op het veiligheidsinformatieblad
voor het koelmiddel in acht nemen. U kunt het veiligheidsinformatieblad aanvra-
gen via de servicedienst van de fabrikant of downloaden op diens website.
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Gebruik voor het kraantransport van apparaten uitsluitend geschikte lastopna-
memiddelen van de fabrikant.
- Bevestig kettingen of kabels aan alle hiervoor bestemde ophangpunten op

het geschikte lastopnamemiddel.
- De kettingen of kabels moeten een zo klein mogelijke afwijking van hun lood-

rechte stand hebben.
- Verwijder gasflessen en draadtoevoer (MIG/MAG- en TIG-apparaten).

Bij kraanophanging van de draadaanvoer tijdens het lassen altijd een geschikte,
isolerende draadaanvoerophanging gebruiken (MIG/MAG- en TIG-apparaten).

Als het apparaat is voorzien van een draagriem of -greep, mag deze uitsluitend
worden gebruikt om het apparaat met de hand te dragen. De draagriem/-greep is
niet geschikt voor transport van het apparaat per kraan, vorkheftruck of ander
mechanisch hefwerktuig.

Alle aanslagmiddelen (riemen, beugels, kettingen enz.) die voor het transport van
het apparaat of onderdelen ervan worden gebruikt, moeten regelmatig worden
gecontroleerd (bijvoorbeeld op mechanische beschadigingen, corrosie en aantas-
ting door omgevingsinvloeden).
Interval en omvang van deze controles moeten minimaal voldoen aan de gelden-
de nationale normen en richtlijnen.

Bij gebruik van een adapter voor de beschermgasaansluiting bestaat het gevaar
dat er onopgemerkt kleur- en reukloos beschermgas vrijkomt. Het is daarom ver-
standig om vóór het monteren de schroefdraad aan apparaatzijde van de adapter
voor de beschermgasaansluiting met geschikte Teflon-tape te omwikkelen.

Eisen aan het be-
schermgas

Vooral bij ringleidingen kan verontreinigd beschermgas leiden tot schade aan de
apparatuur en tot een vermindering van de laskwaliteit.
Het beschermgas moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:
- Deeltjesgrootte van vaste stoffen <  40 µm
- Druk-dauwpunt <  -20 °C
- Max. oliegehalte <  25 mg/m³

Gebruik indien nodig filters!

Gevaar door be-
schermgasfles-
sen

Beschermgasflessen bevatten gas onder druk. Beschadigde flessen kunnen ex-
ploderen. Aangezien beschermgasflessen deel uitmaken van de lasuitrusting,
moet er uiterst voorzichtig mee worden omgegaan.

Stel beschermgasflessen met verdicht gas niet bloot aan te grote hitte, mecha-
nisch geweld, slak, open vuur, vonken en lasbogen.

Monteer beschermgasflessen altijd loodrecht en volgens de handleiding, zodat ze
niet om kunnen vallen.

Houd beschermgasflessen uit de buurt van elektrische stroomkringen (van het
lasapparaat en andere apparatuur).

Hang nooit een lastoorts op aan een beschermgasfles.

Raak een fles met beschermgas nooit aan met een laselektrode.

Explosiegevaar - voer nooit laswerkzaamheden uit aan een beschermgasfles on-
der druk.

Gebruik uitsluitend beschermgasflessen die geschikt zijn voor de specifieke
werkzaamheden. Gebruik alleen bijbehorende, geschikte accessoires (regelaars,
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slangen, fittingen, enz.). Gebruik beschermgasflessen en accessoires alleen als
deze in goede staat zijn.

Draai bij het openen van het ventiel van de fles met beschermgas het gezicht weg
van de uitlaat.

Wordt er niet gelast, sluit dan het ventiel van de beschermgasfles.

Laat bij niet-aangesloten beschermgasflessen de kap op het ventiel zitten.

Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van de beschermgasfles en de ac-
cessoires, en neem de betreffende nationale en internationale bepalingen in acht.

Gevaar op uit-
stromend be-
schermgas

Verstikkingsgevaar door ongecontroleerd uitstromen van beschermgas

Dit kleur- en geurloze beschermgas kan bij uitstromen in de omgevingslucht het
aanwezige zuurstof verdringen.
- Zorg voor voldoende aanvoer van frisse lucht - ventilatievolume van minimaal

20 m³/uur
- Volg de veiligheids- en onderhoudsinstructies van de beschermgasfles of

hoofdgaskraan op
- Wordt er niet gelast, sluit dan het ventiel van de beschermgasfles of de

hoofdgaskraan.
- De beschermgasfles of hoofdgaskraan moet voor ieder gebruik gecontro-

leerd worden op eventueel ongecontroleerd uitstromend gas.

Veiligheidsmaat-
regelen op de
opstelplaats en
bij transport

Een omvallend apparaat kan resulteren in levensgevaar! Plaats het apparaat sta-
biel op een vlakke, vaste ondergrond.
- Een hellingshoek van maximaal 10° is toelaatbaar.

In brand- en explosiegevaarlijke ruimten gelden bijzondere voorschriften.
- Houd u aan de betreffende nationale en internationale bepalingen.

Zorg er door middel van instructies en controles binnen het bedrijf voor dat de
omgeving van de werkplek altijd schoon en overzichtelijk is.

Plaats en gebruik het apparaat uitsluitend volgens de op het kenplaatje aange-
duide beschermingsklasse.

Bij het opstellen van het apparaat een vrije ruimte van 0,5 m (1 ft. 7,69 in.) rond-
om aanhouden, zodat de koellucht ongehinderd kan in- en uitstromen.

Zorg er bij het transport van het apparaat voor dat u zich houdt aan de geldende
nationale en regionale richtlijnen en veiligheidsvoorschriften. Dit geldt met name
voor de richtlijnen met betrekking tot potentiële gevaren bij verzending en trans-
port.

Actieve apparaten niet optillen of transporteren. Schakel apparaten altijd uit
voordat u ze optilt of transporteert!

Tap het koelmiddel altijd volledig af voordat u het apparaat transporteert. De-
monteer vóór transport bovendien de volgende onderdelen:
- Draadtoevoer
- Draadspoel
- Beschermgasfles

Stel het apparaat na transport niet meteen in dienst, maar voer eerst een grondi-
ge visuele controle uit. Laat eventuele beschadigingen vóór de inbedrijfname
door vakkundig onderhoudspersoneel repareren.
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Veiligheidsmaat-
regelen bij nor-
maal gebruik

U mag uitsluitend met het apparaat werken als alle veiligheidsvoorzieningen vol-
ledig operationeel zijn. Zijn de veiligheidsvoorzieningen niet volledig operationeel,
dan levert dit gevaar op voor:
- het leven van de gebruiker of dat van derden;
- het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker;
- de efficiëntie van het werken met het apparaat.

Laat niet volledig operationele veiligheidsvoorzieningen repareren voordat u het
apparaat inschakelt.

Veiligheidsvoorzieningen nooit omzeilen of buiten werking stellen.

Voordat u het apparaat inschakelt, dient u te controleren of er niemand gevaar
loopt.

Controleer ten minste eenmaal per week of het apparaat zichtbare schade ver-
toont en of de veiligheidsvoorzieningen naar behoren werken.

Bevestig beschermgasflessen altijd op de juiste manier en verwijder ze van tevo-
ren bij kraantransport.

Op grond van de eigenschappen (mate van elektrische geleidbaarheid en brand-
baarheid, vorstbeschermingsgraad, combineerbaarheid met bepaalde grondstof-
fen enz.) is alleen het originele koelmiddel van de fabrikant geschikt voor gebruik
in onze apparaten.

Gebruik uitsluitend een geschikt origineel koelmiddel van de fabrikant.

Vermeng het originele koelmiddel van de fabrikant niet met andere koelmidde-
len.

Sluit alleen systeemcomponenten van de fabrikant op het koelcircuit aan.

Gebruikt u toch andere systeemcomponenten of een ander koelmiddel en ont-
staat hierdoor schade, dan is de fabrikant hiervoor niet aansprakelijk en vervalt
elke aanspraak op garantie.

Cooling Liquid FCL 10/20 is niet ontvlambaar. Koelmiddel op basis van ethanol is
onder bepaalde omstandigheden ontvlambaar. Vervoer het koelmiddel alleen in
gesloten, originele houders en houd het verwijderd van mogelijke ontstekings-
bronnen.

Voer afgewerkt koelmiddel af volgens de geldende nationale en internationale
voorschriften. U kunt het veiligheidsinformatieblad aanvragen via de service-
dienst van de fabrikant of downloaden op diens website.

Controleer, voordat u begint met lassen, altijd de stand van het koelmiddel in het
apparaat in afgekoelde toestand.

Inbedrijfname,
onderhoud en
reparatie

Mijd niet-originele onderdelen; hiervan kan niet worden gewaarborgd dat ze vol-
doende robuust en veilig zijn geconstrueerd/geproduceerd.
- Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen (dit geldt ook voor genor-

meerde onderdelen).
- Breng zonder toestemming van de fabrikant geen wijzigingen aan het appa-

raat aan.
- Onderdelen die niet in onberispelijke staat verkeren, dient u direct te vervan-

gen.
- Geef bij bestellingen op: de exacte benaming en het onderdeelnummer vol-

gens de onderdelenlijst, het serienummer van uw apparaat.
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De behuizingschroeven geven de randaardeverbinding voor de aarding van de be-
huizingonderdelen weer.
Gebruik altijd het correcte aantal originele behuizingschroeven met het aangege-
ven aanhaalmoment.

Veiligheidscon-
trole

De fabrikant raadt aan om ten minste eenmaal per 12 maanden een veiligheids-
controle aan het apparaat uit te laten voeren.

De fabrikant raadt bovendien aan de gebruikte stroombronnen te kalibreren,
eveneens om de 12 maanden.

Een veiligheidscontrole door een gekwalificeerde elektromonteur wordt aanbevo-
len:
- na het aanbrengen van wijzigingen
- na installatie of ombouw
- na het uitvoeren van reparaties en onderhoud
- na elke periode van maximaal twaalf maanden.

Voor de veiligheidscontrole dient u zich te houden aan de geldende nationale en
internationale normen en richtlijnen.

Voor meer informatie over het uitvoeren van veiligheidscontroles en kalibraties
kunt u zich wenden tot de servicedienst. Deze verstrekt u op verzoek alle nood-
zakelijke documentatie.

Verwijdering Oude elektrische en elektronische apparaten moeten volgens de Europese richt-
lijnen en het nationale recht gescheiden worden ingezameld en milieuvriendelijk
worden gerecycled. Gebruikte apparaten moeten bij de handelaar worden afge-
geven of bij een lokaal, geautoriseerd verzamelings- en verwerkingssysteem wor-
den ingeleverd. Een correcte verwerking van het oude apparaat vereist dat mate-
riële hulpbronnen duurzaam worden gerecycled. Gebeurt dit niet, dan hebben de
gezondheid en het milieu hier mogelijk onder te lijden.

Verpakkingsmaterialen
Gescheiden inzameling. Controleer de voorschriften van uw gemeente. Verklein
het volume van de doos.

Veiligheidssym-
bolen

Apparaten met CE-aanduiding voldoen aan de eisen die in de richtlijnen voor
laagspanningscompatibiliteit en elektromagnetische compatibiliteit worden ge-
steld (zoals de relevante productnormen van de normenreeks EN 60 974).

Fronius International GmbH verklaart dat het apparaat voldoet aan richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is online be-
schikbaar op: http://www.fronius.com

Apparaten die zijn voorzien van het CSA-testsymbool voldoen aan de eisen van
de relevante Canadese en Amerikaanse normen.

Gegevensbe-
scherming

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens die afwij-
ken van de fabrieksinstellingen. Voor schade die ontstaat door gewiste persoonlij-
ke instellingen is de fabrikant niet aansprakelijk.
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Auteursrecht Het auteursrecht op deze handleiding berust bij de fabrikant.

Tekst en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het ter
perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze handleiding kan
de gebruiker geen rechten ontlenen. Hebt u een voorstel tot verbetering? Ziet u
een fout in deze handleiding? Wij zijn u dankbaar voor uw opmerkingen.

Beoogd gebruik Het apparaat is uitsluitend bestemd voor werkzaamheden overeenkomstig het
bedoelde gebruik.

Het apparaat is uitsluitend voor de op het kenplaatje en voor de in de gebruiks-
aanwijzing vermelde laswerkzaamheden bestemd.
Ieder ander of afwijkend gebruik geldt als gebruik niet overeenkomstig de bedoe-
ling. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

Tot het beoogde gebruik behoort ook:
- het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing
- het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen met betrekking tot vei-

ligheid en gevaren
- Het tijdig uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden

Gebruik het apparaat nooit voor de volgende doeleinden:
- het ontdooien van leidingen
- het laden van accu's of oplaadbare batterijen
- het starten van motoren

Het apparaat is ontworpen voor gebruik in industrie- en productieomgevingen.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik in
woonomgevingen.

De fabrikant aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor gebrekkige of onjuiste re-
sultaten.
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Algemeen

Apparaatcon-
cept

De stroombronnen iWave 300i / 400i /
500i DC en iWave 300i / 400i / 500i
AC/DC zijn volledig gedigitaliseerde
microprocessorgestuurde omvormer-
stroombronnen.

Het modulaire ontwerp en de eenvou-
dige mogelijkheid tot systeemuitbrei-
ding zorgen voor grote flexibiliteit. De
apparaten zijn aan alle omstandighe-
den aan te passen.

Werkingsprinci-
pe

De centrale besturings- en regeleenheid van de stroombron is gekoppeld aan een
digitale signaalprocessor. De centrale besturings- en regeleenheid en de signaal-
processor sturen het gehele lasproces.
Tijdens het lasproces worden steeds actuele gegevens gemeten; op veranderin-
gen wordt meteen gereageerd. De gewenste condities worden in stand gehouden
door uitgekiende regelalgoritmen.

Het resultaat hiervan is:
- een nauwkeurig lasproces
- een precieze reproduceerbaarheid van alle gebeurtenissen
- uitstekende laseigenschappen.

Toepassingsge-
bieden

De apparaten worden gebruikt in de handel en industrie voor handmatige en ge-
automatiseerde TIG- en MIG/MAG-toepassingen voor het lassen van ongele-
geerd en laaggelegeerd staal, hooggelegeerd chroom-nikkelstaal, aluminium, alu-
miniumlegeringen en magnesium. De stroombronnen zijn ontworpen voor:
- Auto- en aanverwante sector,
- Machine- en spoorrijtuig-bouw,
- Chemie-apparatenbouw,
- Apparatenbouw,
- Scheepsbouw,
- enz.

25

N
L



Conformiteit FCC
Dit apparaat voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat uit EMV-
emissieklasse A, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden moeten
een passende bescherming bieden tegen schadelijke storingen wanneer het ap-
paraat binnen een bedrijfssetting wordt gebruikt. Dit apparaat genereert en ge-
bruikt hoogfrequente energie en kan schadelijke interferentie in de radiocommu-
nicatie veroorzaken als het niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing
geïnstalleerd en gebruikt wordt.
Het gebruik van dit apparaat in woongebieden zal waarschijnlijk schadelijke sto-
ringen veroorzaken; in dit geval is de gebruiker verplicht de storingen op eigen
kosten te verhelpen.

FCC-ID: QKWSPBMCU2

Industry Canada RSS
Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije Industry Canada RSS-normen. Het
gebruik moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

(1) Het apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
(2) Het apparaat moet alle ontvangen storingsinvloeden kunnen weerstaan,

inclusief storingsinvloeden die een belemmering van de werking tot gevolg
zouden kunnen hebben.

IC: 12270A-SPBMCU2

EU
Overeenstemming met Richtlijn 2014/53 / EU - Richtlijn radioapparatuur
(ROOD)

De voor deze zender gebruikte antennes moeten zodanig worden geïnstalleerd
dat een minimale afstand van 20 cm tot alle personen wordt aangehouden. De
antennes mogen niet worden geplaatst of gebruikt bij of in combinatie met een
andere antenne of zender. OEM-integrators en eindgebruikers moeten bekend
zijn met de bedrijfsomstandigheden van de zender om te voldoen aan de richtlij-
nen voor blootstelling aan radiofrequenties.

ANATEL / Brazilië
Dit apparaat wordt secundair gebruikt. Het apparaat heeft geen recht op be-
scherming tegen schadelijke interferentie, zelfs niet van apparaten van hetzelfde
type.
Het apparaat kan geen interferentie veroorzaken in primair gebruikte systemen.
Dit apparaat voldoet aan de door ANATEL vastgestelde grenswaarden voor de
specifieke absorptiesnelheid met betrekking tot blootstelling aan elektrische,
magnetische en elektromagnetische hoogfrequentievelden.

IFETEL / Mexico
De gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Het apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
(2) Het apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die

een ongewenste werking kan veroorzaken.

NCC / Taiwan
In overeenstemming met de NCC-voorschriften voor radiostralingsmotoren met
laag vermogen:

Artikel 12
Een gecertificeerde radiostralingsmotor met laag vermogen mag zonder goed-
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keuring de frequentie niet wijzigen, het vermogen niet verhogen en de kenmerken
en functies van het oorspronkelijke ontwerp niet veranderen.

Artikel 14
Het gebruik van radiostralingsmotoren met laag vermogen mag de vliegveiligheid
en de wettelijke communicatie niet in gevaar brengen.
Een geconstateerde interferentie moet onmiddellijk worden gedeactiveerd en ge-
corrigeerd tot er geen interferentie meer is.
De wettelijke mededeling in de vorige alinea heeft betrekking op radiocommuni-
catie die wordt geëxploiteerd overeenkomstig de bepalingen van de Telecommu-
nicatiewet. Radiostralingsmotoren met laag vermogen moeten bestand zijn tegen
interferentie van wettelijke communicatie of radiologische, stralingselektrische
apparaten voor industriële, wetenschappelijke en medische toepassingen.

Thailand

Bluetooth trade-
marks

Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handels-
merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt door de fabri-
kant. Andere merken en handelsnamen zijn eigendom van de desbetreffende
rechthebbende.

Waarschuwingen
op het apparaat

Op stroombronnen met het CSA-goedkeuringsmerk voor het gebruik in Noord-
Amerika (VS en Amerika) bevinden zich waarschuwingen en veiligheidssymbolen.
Deze waarschuwingen en veiligheidssymbolen mogen niet worden verwijderd of
overgeschilderd. De waarschuwingen en symbolen waarschuwen voor een ver-
keerde bediening die kan resulteren in ernstig letsel en zware materiële schade.
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Veiligheidssymbolen op het kenplaatje:

Lassen is gevaarlijk. Aan de volgende basisvoorwaarden moet worden voldaan:
- Voldoende kwalificatie voor het lassen
- Geschikte beschermingsmiddelen
- Het weghouden van buitenstaanders

De beschreven functies pas gebruiken nadat de volgende documenten volledig
zijn gelezen en begrepen:
- deze gebruiksaanwijzing
- alle gebruiksaanwijzingen van de systeemcomponenten, in het bijzonder de

veiligheidsvoorschriften
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Opties WP TIG DynamicWire
De Welding Package maakt het TIG DynamicWire-proces mogelijk.

OPT/i TIG-gasregelaar

Optie OPT/i TIG 4 Switch SpeedNet
, als er meer dan één extra SpeedNet-aansluiting vereist is.

OPT/i TIG-gasstroomsensor

Externe OPT/i TIG-sensor

OPT/i TIG PowerConnector
2. Stroombus aan achterkant van stroombron

OPT/i TIG Gas-omschakeling

OPT/i TIG 2nd SpeedNet
tweede SpeedNet-aansluiting

OPT/i TIG DC MultiProzess PRO

OPT/i TIG AC MultiProzess PRO

OPT/i TIG 2nd NT242
Bij gebruik van een CU 1400-koelapparaat moet de optie OPT / i TIG 2nd NT242
in de stroombronnen worden gemonteerd.

OPT/i TIG NT601

OPT/i TPS-stoffilter

BELANGRIJK! Het gebruik van het optionele OPT/i TPS-stoffilter op de iWave-
stroombronnen gaat gepaard met een vermindering van de inschakelduur!

OPT/i CycleTIG
uitgebreid TIG-intervallassen

OPT/i Synergic Lines *
Optie om alle beschikbare speciale kenmerken van de TPSi-stroombronnen te
activeren;
speciale kenmerken die in de toekomst worden gecreëerd, zullen ook automa-
tisch worden geactiveerd.

OPT/i GUN Trigger *
Optie voor speciale functies in combinatie met de brandertoets

OPT/i Jobs
Optie voor job-bedrijf

OPT/i Documentation
Optie voor de documentatiefunctie

OPT/i Puls Pro

OPT/i Interface Designer *
Optie voor individuele interfaceconfiguratie

OPT/i WebJobEdit
Optie voor het bewerken van jobs via de SmartManager van de stroombron

OPT/i Limit Monitoring
Optie om vooraf grenswaarden in te stellen voor lasstroom, lasspanning en
draadsnelheid
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OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Optie om klantspecifieke frequentieband voor key-kaarten te gebruiken

OPT/i CMT Cycle Step *
Optie voor instelbaar, cyclisch CMT-lasproces

OPT/i OPC-UA
gestandaardiseerd protocol voor gegevensinterface

OPT/i MQTT
gestandaardiseerd protocol voor gegevensinterface

OPT/i SpeedNet Repeater
Signaalversterker, indien verbindingsslangenpakketten of verbindingen van de
stroombron naar de draadtoevoer meer dan 50 m bedragen

Gutstoorts KRIS 13
Elektrodenhouder met persluchtaansluiting voor gutstoortsen

OPT/i Wire Sense *
Naadzoeken / randdetectie door middel van draadelektrode voor geautomati-
seerde toepassingen
uitsluitend in combinatie met CMT-hardware

OPT/i Synchropulse 10 Hz *
voor het verhogen van de Synchropuls-frequentie van 3 Hz naar 10 Hz

* MIG/MAG-opties - alleen in combinatie met de opties OPT/i TIG DC Mul-
tiProzess PRO of OPT/i TIG AC MultiProzess PRO

Optie OPT/i Sa-
fety Stop PL d

BELANGRIJK! De veiligheidsfunctie OPT/i Safety Stop PL d werd volgens EN
ISO 13849-1:2008 + AC:2009 als categorie 3 ontwikkeld.
Hiervoor is een tweekanaalstoevoer van het ingangssignaal nodig.
Een overbrugging van de twee kanalen (bijv. door middel van een kortsluitbeugel)
is niet toegestaan en leidt tot verlies van de PL d.

Functiebeschrijving

De optie OPT/i Safety Stop PL d zorgt voor een veiligheidsstop van de stroom-
bron volgens PL d met gecontroleerd laseinde in minder dan een seconde.
Telkens wanneer de stroombron wordt ingeschakeld, voert de veiligheidsfunctie
Safety Stop PL d een zelftest uit.

BELANGRIJK! Deze zelftest moet minimaal een keer per jaar worden uitgevoerd
om de werking van de veiligheidsuitschakeling te controleren.

Als de spanning op minimaal een van de 2 ingangen daalt, stopt Safety Stop PL d
het lopende lasproces en worden de draadtoevoermotor en de lasspanning uitge-
schakeld.
De stroombron genereert een foutcode. De communicatie via de robotinterface
of het bussysteem blijft gehandhaafd.
Om het lassysteem opnieuw te starten, moet de spanning opnieuw worden inge-
schakeld. Een fout moet worden bevestigd via de brandertoets, het display of de
interface en het aanvangen van het lassen moet opnieuw worden uitgevoerd.

Een niet-gelijktijdige uitschakeling van de twee ingangen (> 750 ms) wordt door
het systeem weergegeven als een kritieke, niet-bekende fout.
De stroombron blijft permanent uitgeschakeld.
Een reset wordt uitgevoerd door de stroombron uit/in te schakelen.
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Bedieningselementen, aansluitin-
gen en mechanische componenten
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Bedieningspaneel

Algemeen OPMERKING!

Als gevolg van firmware-updates kunnen functies op uw apparaat beschikbaar
zijn die niet in deze gebruiksaanwijzing staan beschreven, of omgekeerd.
Bovendien kunnen enkele afbeeldingen enigszins afwijken van de bedieningsele-
menten op uw apparaat. De werking van deze bedieningselementen is echter ge-
lijk.

GEVAAR!

Onjuiste bediening kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Beschreven functies pas gebruiken nadat deze gebruiksaanwijzing volledig is
gelezen en begrepen.

▶ Gebruik de beschreven functies pas nadat alle gebruiksaanwijzingen van de
systeemcomponenten (in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften) volledig
zijn gelezen en begrepen.

Bedieningspa-
neel

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

43,0001,3547
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Nr. Functie

(1) Aansluiting USB
Voor de aansluiting van USB-sticks (bijv. service-dongle, licence-key, etc.).
BELANGRIJK! De aansluiting USB wordt niet galvanisch van de laskring
gescheiden. Apparaten die een elektrische verbinding met een ander ap-
paraat maken, mogen daardoor niet meer op de aansluiting USB worden
aangesloten!

(2) Stelwiel met draai-/drukfunctie
voor het selecteren van elementen, het instellen van waarden en het scrol-
len in lijsten

(3) Display (met aanraakfunctie)
- voor een directe bediening van de stroombron door het aanraken van

het display
- voor het weergeven van waarden
- om in het menu te navigeren

(4) Leeszone voor NFC-keys
- voor het vergrendelen/ontgrendelen van de stroombron met NFC-

keys
- voor het aanmelden van verschillende gebruikers (met actief gebrui-

kersbeheer en toegewezen NFC-keys)
NFC-key = NFC-kaart of NFC-sleutelhanger

(5) Toets draadinvoer
voor gas- en stroomloze invoer van de draadelektrode / lasdraad in het la-
stoorts-slangenpakket

(6) Toets Gascontrole
Voor het instellen van de benodigde hoeveelheid gas voor het drukredu-
ceerstuk.
Na het indrukken van de toets Gascontrole stroomt er gedurende 30 se-
conden gas naar buiten. Door nogmaals te drukken wordt dit voortijdig
beëindigd.

Invoermogelijk-
heden

Display aanraken

Door het display aan te raken, kunt u het volgende doen:
- Navigeren
- Activering van functies
- Selecteren van opties

Als u een element op het display aanraakt en dus selecteert, wordt het element
gemarkeerd.

Stelwiel draaien
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Elementen op het display selecteren:
- Rechtsom draaien markeert het volgende element in een reeks.
- Linksom draaien markeert het vorige element in een reeks.
- In een verticale lijst wordt bij rechtsom draaien het onderste element gemar-

keerd, bij linksom draaien wordt het bovenste element gemarkeerd.

Waarden wijzigen:
- Door rechtsom draaien wordt de in te stellen waarden verhoogd.
- Door linksom draaien wordt de in te stellen waarden verlaagd.
- Door het stelwiel langzaam te draaien verandert de in te stellen waarde lang-

zaam, bijv. voor een nauwkeurige fijnafstelling.
- Door het stelwiel snel te draaien wordt de in te stellen waarde met grote

sprongen veranderd. Op deze manier kunnen snel grote waardeveranderin-
gen worden doorgevoerd.

Voor sommige parameters wordt een waarde die wordt gewijzigd door aan het
stelwiel te draaien, automatisch overgenomen zonder dat het stelwiel hoeft te
worden ingedrukt.

Het stelwiel indrukken

- Overnemen van gemarkeerde elementen, bijv. om de waarde van een laspara-
meter te wijzigen.

- Overnemen van waarden van bepaalde parameters.
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Display

Display
(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

Nr. Functie

(1) Statusregel
Bevat informatie over:
- Momenteel ingestelde lasprocedure
- Momenteel ingestelde bedrijfsmodus
- Momenteel ingestelde polariteit
- Momenteel ingestelde ontstekingsprocedure
- Welving-modus
- Puls-modus
- Overbelasting van de elektrode
- Bluetooth-statusweergave
- Momenteel aangemelde gebruiker (bij geactiveerd gebruikersbeheer)

of
het sleutelsymbool bij geblokkeerde stroombron (bijv. wanneer pro-
fiel / rol 'locked' geactiveerd is)

- Tijd en datum
De inhoud van de statusregel varieert naar gelang de ingestelde lasproce-
dure.

(2) Linker zijbalk
De linker zijbalk bevat de buttons:
- Lassen
- Lasprocedure
- Procesparameter
- Voorinstellingen

U kunt de knoppen op de linker zijbalk bedienen door het display aan te
raken.

(3) Indicatorbalk
Overzicht van momenteel beschikbare lasparameters;
de afzonderlijke lasparameters kunnen door aanraken op het display di-
rect worden geselecteerd. De momenteel geselecteerde parameter is
blauw gemarkeerd.
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Lasstroomcurve

Balans (1)

(2)

Diameter elektrode

Welving-modus (1)

Polariteit (1)

(1) Alleen bij iWave AC/DC-stroombronnen
(2) Alleen bij iWave AC/DC-stroombronnen en wanneer de polariteit op AC
ingesteld is.

(4) Hoofdgedeelte
In het hoofdgedeelte worden de lasparameters, EasyJobs, grafieken, lijs-
ten of navigatie-elementen weergegeven. Afhankelijk van de toepassing is
het hoofdgedeelte anders gestructureerd en gevuld met elementen.

De bediening van de functies in het hoofdgedeelte gebeurt
- via het stelwiel
- door het aanraken van het display

(5) Rechter zijbalk
De rechter zijbalk kan als volgt worden gebruikt, afhankelijk van de button
die in de linker zijbalk is geselecteerd:
- Als functiebalk, bestaande uit toepassings- en functie-buttons
- Voor navigatie in het 2e Basis menu

U kunt de knoppen op de rechter zijbalk bedienen door het display aan te
raken.
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Omschakelen
naar volledig
scherm

1

1

Het display wordt in de volledig-schermmodus weergegeven:

2 Volledig-schermmodus beëindigen:

2
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Aansluitingen, schakelaars en mechanische com-
ponenten

Aansluitingen en
mechanische
componenten

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(11)

(9)

(10)

(16)

(15)

(14)
(13)

(12)

Voorkant/ achterkant

Nr. Functie

(1) Aansluiting TMC
- Voor het aansluiten van de stuurstekker van de TIG-lastoorts
- Voor het aansluiten van voet-afstandsbedieningen
- Voor het aansluiten van afstandsbedieningen

(2) (-)-stroombus met geïntegreerde gasaansluiting
Voor het aansluiten van de TIG-lasbrander

Symbolen:

iWave DC iWave AC/DC

(3) Aansluiting TMC 4-polig
Voor het aansluiten van een CrashBox-kabel

(4) Bedieningspaneel met display en bedieningspaneelafdekking
voor het bedienen van de stroombron
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(5) (-) Stroombus met bajonetsluiting
Hf-vrije stroombus voor elektrodelassen

Symbolen:

iWave DC iWave AC/DC

(6) (+)-stroombus
Voor het aansluiten van de TIG-aardkabel

Symbolen:

iWave DC iWave AC/DC

(7) Aansluiting SpeedNet
Voor het aansluiten van
- afstandsbedieningen en externe sensoren
- Draadtoevoeren (voor geautomatiseerde toepassingen)

Symbool:

(8) Netkabel met trekontlasting
afhankelijk van uitvoering

(9) Netschakelaar
voor het in- en uitschakelen van de stroombron

(10) Blinde afdekking / opties robotinterface RI FB Inside /i of SpeedNet-
aansluitingen of externe sensor

(11) Aansluiting Ethernet

(12) Blinde afdekking / tweede (-) stroombus met bajonetsluiting (optie)
MIG/MAG-massa naar draadtoevoer

(13) Aansluiting beschermgas TIG
Hoofdgasmagneetventiel

(14) Blinde afdekking / aansluiting hulpgas
Extra gasmagneetventiel

(15) Blinde afdekking / tweede SpeedNet-aansluiting (optie) of externe sen-
sor (optie)

(16) Blinde afdekking / tweede SpeedNet-aansluiting (optie) of externe sen-
sor (optie)
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(17)

iWave 300i - 500i AC/DC

(17) AC-omvormer
(alleen bij iWave AC/DC-
stroombronnen)
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Voor installatie en ingebruikneming
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Voor installatie en ingebruikneming

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door verkeerde bediening en verkeerd uitgevoerde werkzaamheden.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Alle werkzaamheden en functies die in dit document worden beschreven,
mogen uitsluitend door technisch geschoold personeel worden uitgevoerd.

▶ U dient dit document volledig te lezen en te begrijpen.

▶ Alle veiligheidsvoorschriften en gebruikersdocumentatie van dit apparaat en
alle systeemcomponenten moeten gelezen en begrepen worden.

Beoogd gebruik De stroombron is uitsluitend bedoeld voor TIG-lassen, MIG/MAG-lassen en elek-
trodelassen. Elk ander of afwijkend gebruik geldt als oneigenlijk. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Tot het beoogde gebruik behoort ook:
- het naleven van alle aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing
- het tijdig uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden

Vereisten voor
de installatielo-
catie

Het apparaat is getest conform beschermingsklasse IP 23. Dit betekent:
- bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde lichamen groter

dan Ø 12,5 mm (0,49 in.)
- bescherming tegen sproeiwater tot een hoek van 60° ten opzichte van de ver-

ticale positie

Het apparaat kan overeenkomstig beschermingsklasse IP 23 buiten worden op-
gesteld en gebruikt. Directe vochtinwerking (bijvoorbeeld door regen) moet wor-
den vermeden.

GEVAAR!

Gevaar door naar beneden vallende of omvallende apparaten.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Stel het apparaat op op een vlakke, vaste ondergrond. Zorg dat het apparaat
stabiel staat.

▶ Na de montage controleren of alle schroefverbindingen goed vastzitten.

Het ventilatiekanaal is een belangrijke veiligheidsvoorziening. Bij het kiezen van
de opstelplaats moet erop worden gelet dat de koellucht ongehinderd door de
ventilatiespleten aan de voor- en achterkant in en uit kan stromen. Geproduceerd
elektrisch geleidend stof (bijvoorbeeld bij het werken met polijststeen) mag niet
rechtstreeks de installatie worden binnengezogen.
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Netaansluiting - De apparaten zijn voor de op het kenplaatje aangegeven netspanning ge-
schikt.

- Apparaten met een nominale spanning van 3 x 575 V mogen alleen worden
gebruikt op driefasige netwerken met een geaard sterpunt.

- Is de netkabel of de netstekker bij uw apparaat niet aangebracht, dan moe-
ten deze volgens de nationale normen door vakpersoneel worden gemon-
teerd.

- De beveiliging van de netvoedingskabel wordt in de 'Technische gegevens' be-
schreven.

VOORZICHTIG!

Gebruik van een elektrische installatie met onvoldoende capaciteit kan ernstige
materiële schade tot gevolg hebben.

▶ De netvoedingskabel en de beveiliging daarvan moeten overeenkomstig de
bestaande elektriciteitsvoorziening worden aangelegd.
De technische gegevens op het kenplaatje zijn van kracht.

Generatormodus De stroombronnen zijn geschikt voor gebruik met een generator.

Voor het bepalen van het benodigde generatorvermogen is het maximale schijn-
bare vermogen S1max van de stroombron vereist.
Het maximale schijnbare vermogen S1max van de stroombron wordt als volgt be-
rekend voor het driefasige apparaat:

S1max = I1max x U1 x √3

I1max en U1 volgens het kenplaatje van het apparaat of de technische gegevens

Het benodigde schijnbare vermogen van de generator SGEN kan aan de hand van
de volgende formule worden berekend:

SGEN = S1max x 1,35

Als er niet met maximaal vermogen wordt gelast, kan een kleinere generator wor-
den gebruikt.

BELANGRIJK! Het schijnbare vermogen van de generator SGEN mag niet kleiner
zijn dan het maximale schijnbare vermogen S1max van de stroombron!

OPMERKING!

De aangegeven generatorspanning mag in geen geval hoger of lager zijn dan het
toegestane bereik van de netspanningstolerantie.
De gegevens ten aanzien van de netspanningstolerantie vindt u in de paragraaf
"Technische gegevens".
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Netkabel aansluiten

Algemeen Als er geen netkabel is aangesloten, moet voor de ingebruikname een voor de
aansluitspanning geschikte netkabel worden gemonteerd.
Op de stroombron is een universele trekontlasting voor een kabeldiameter van 12
- 30 mm (0,47 - 1,18 in.) gemonteerd.

Trekontlastingen voor kabels met andere doorsneden kunnen op dezelfde wijze
worden bevestigd.

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door verkeerd uitgevoerde werkzaamheden.
Dit kan ernstig letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ De hieronder beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold
personeel worden uitgevoerd.

▶ De nationale normen en richtlijnen moeten worden opgevolgd.

VOORZICHTIG!

Gevaar door ondeskundig voorbereide netkabel.
Dit kan kortsluitingen of schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Alle fasegeleiders en de randaarde van de uitgedreven netkabel moeten wor-
den voorzien van ader-eindhulzen.

Voorgeschreven
netkabel

Europa:

Stroombron
Netspanning Netkabel

iWave 300i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 300i /MV/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G6
H07RN-F 4G4

iWave 300i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 300i /MV/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G6
H07RN-F 4G4

iWave 400i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 400i /MV/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G10
H07RN-F 4G4
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Stroombron
Netspanning Netkabel

iWave 400i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 400i /MV/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G10
H07RN-F 4G4

iWave 500i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 500i /MV/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G10
H07RN-F 4G4

iWave 500i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 500i /MV/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G10
H07RN-F 4G4

VS en Canada:

Stroombron
Netspanning Netkabel

iWave 300i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 10
4 x AWG 10

iWave 300i /MV/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 8
4 x AWG 10

iWave 300i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 10
4 x AWG 10

iWave 300i /MV/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 8
4 x AWG 10

iWave 400i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 10
4 x AWG 10

iWave 400i /MV/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 6
4 x AWG 10

iWave 400i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 10
4 x AWG 10

iWave 400i /MV/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 6
4 x AWG 10

iWave 500i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 8
4 x AWG 8
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Stroombron
Netspanning Netkabel

iWave 500i /MV/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 4
4 x AWG 8

iWave 500i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 8
4 x AWG 8

iWave 500i /MV/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 4
4 x AWG 8

Netkabel op nc-
stroombronnen
aansluiten

1
100 mm

3.9 inch
min. 8 mm

min. 0.3 inch

min. 8 mm

min. 0.3 inch

140 mm

5.5 inch

2

1

2

3
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1

5

234

GND - L1 - L2 - L3; 4x TX20, 1,5 Nm / 1.11 lb-ft

4

1

5

6

Netkabel op MV-
stroombronnen
aansluiten

1
150 mm

5.9 inch
min. 8 mm

min. 0.3 inch

min. 8 mm

min. 0.3 inch

170 mm

6.7 inch

2
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3

Kort de trekontlasting in overeenstemming met buitendiameter van netkabel in

4

BELANGRIJK! Let er bij het insteken van de netkabel op dat de kabelmantel ca.
5 - 10 mm voorbij de trekontlasting in het apparaat uitsteekt.

5

* Draai de 4 TX20-schroeven alleen los, maar verwijder ze niet.
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6 Duw de netkabel naar de open zijde,
zodat de klemschroef van de trekont-
lasting toegankelijk wordt.

7

8
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9 10
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Stroombron door middel van NFC-key vergrende-
len en ontgrendelen

Algemeen NFC-key = NFC-kaart of NFC-sleutelhanger

De stroombron kan door middel van een NFC-key worden vergrendeld, bijv. om
ongewenste toegang of het wijzigen van lasparameters te voorkomen.

Voor het vergrendelen en ontgrendelen van de stroombron hoeft het bedienings-
paneel niet te worden aangeraakt.

Voor het vergrendelen en ontgrendelen van de stroombron moet de stroombron
zijn ingeschakeld.

Stroombron
door middel van
NFC-key ver-
grendelen en
ontgrendelen

Stroombron blokkeren

1 NFC-key in de leeszone voor de NFC-keys ingedrukt houden

Op het display wordt het sleutelsymbool kort weergegeven.

Het sleutelsymbool wordt vervolgens in de statusbalk weergegeven.
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De stroombron is nu geblokkeerd
Alleen de lasparameters kunnen met het stelwiel worden bekeken en ingesteld.

Als een geblokkeerde functie wordt opgeroepen, wordt een dienovereenkomstige
melding weergegeven.

Stroombron deblokkeren

1 NFC-key in de leeszone voor de NFC-keys ingedrukt houden

Op het display wordt het doorgestreepte sleutelsymbool kort weergegeven.

Het sleutelsymbool wordt niet meer in de statusregel weergegeven.
Alle functies van de stroombron zijn weer onbeperkt beschikbaar.

OPMERKING!

Meer informatie over het vergrendelen van de stroombron vindt u in het hoofd-
stuk 'Voorkeuren - Beheer' vanaf pagina 225.
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TIG
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Systeemonderdelen

Systeemonder-
delen

(8)

(9)
(1)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(2a)

(1) Koelapparaat
(2a) Stroombron iWave DC
(2b) Stroombron iWave AC/DC
(3) Aardkabel
(4) Wagen en gasfleshouder
(5) Scharnierbevestiging
(6) Kouddraadtoevoer
(7) Lasbrander
(8) Afstandsbedieningen
(9) Voet-afstandsbedieningen

Extra systeemcomponenten (zonder
afbeelding):
- Kouddraadtoevoer
- MIG/MAG-draadtoevoer
- MIG/MAG-lasbrander
- Opname met dubbele kop
- Verbindingsslangpakketten
- Verlengslangpakketten
- Robotinterface

Opmerkingen
betreffende het
koelapparaat

Voor de volgende toepassingen wordt een koelapparaat aanbevolen:
- Lasbrander JobMaster TIG
- Robotmodus
- Leidingpakketten langer dan 5 meter
- TIG-AC-lassen
- Lassen in het hogere vermogensgebied in het algemeen

De stroomvoorziening van het koelapparaat komt via de stroombron tot stand.
Als de netschakelaar van de stroombron in de stand - I - wordt gezet, is het koel-
apparaat gereed.
Meer informatie over het koelapparaat vindt u in de bedieningshandleiding van
het koelapparaat.
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Minimale uitrusting voor TIG-lassen

Minimale uitrus-
ting voor TIG-
AC-lassen

- Stroombron iWave AC/DC
- Aardkabel
- TIG-lastoorts
- Beschermgas-voorziening met drukverminderaar
- Toevoegmateriaal (afhankelijk van de toepassing)

Minimale uitrus-
ting voor TIG-
DC-lassen

- Stroombron
- Aardkabel
- TIG-lastoorts
- Beschermgas-voorziening met drukverminderaar
- Toevoegmateriaal (afhankelijk van de toepassing)
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TIG-lasproces

TIG DynamicWi-
re

Bij TIG DynamicWire wordt de spanning tussen werkstuk en lasdraad gemeten,
waardoor de draadtoevoer actief kan worden geregeld.
De draadsnelheid past zich automatisch aan de stroomsterkte, lichtbooglengte,
naadvorm of de te overbruggen spleet aan.

TIG DynamicWire werkt in synergisch bedrijf. Stroom en draadtoevoer hoeven
niet afzonderlijk te worden ingesteld.
Via de procesparameter 'TIG-draadcorrectie' kan de draadsnelheid worden geop-
timaliseerd.

Met de Welding Package TIG DynamicWire zijn karakteristieken voor het meest
gangbare toevoegmateriaal beschikbaar.
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Inbedrijfstelling

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Schakel voor aanvang van de werkzaamheden alle betrokken apparaten en
componenten uit en ontkoppel ze van het elektriciteitsnet.

▶ Beveilig alle betrokken apparaten en componenten tegen opnieuw inschake-
len.

▶ Controleer na het openen van het apparaat met behulp van een geschikte
meter of de elektrisch geladen onderdelen (bijv. condensatoren) ontladen
zijn.

GEVAAR!

Risico op elektrische stroom door elektrisch geleidend stof in het apparaat.
Dit kan ernstig letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Het apparaat alleen met een gemonteerd luchtfilter gebruiken. Het luchtfil-
ter is een belangrijke veiligheidsvoorziening om beschermingsklasse IP 23 te
bereiken.

Algemeen De ingebruikneming van de stroombron voor TIG-lassen wordt aan de hand van
een handmatige, watergekoelde TIG-toepassing beschreven.

De volgende afbeeldingen geven u een overzicht van de constructie van de afzon-
derlijke systeemcomponenten.
Gedetailleerde informatie over de betreffende handelingen vindt u in de ge-
bruiksaanwijzingen van de systeemcomponenten.
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Systeemcompo-
nenten opbou-
wen (overzicht)

OPMERKING!

Nauwkeurige informatie over de montage en aansluiting van de systeemonder-
delen vindt u in de betreffende bedieningshandleidingen van de systeemonder-
delen.

Stroombronnen iWave DC

5

2

3

1

4x

4
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Stroombronnen iWave AC/DC

6

2

1

3

4

4x

5
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Gasfles aanslui-
ten GEVAAR!

Kans op ernstig letsel en/of zware materiële schade door omvallende gasfles-
sen.

▶ Plaats gasflessen stabiel op een vlakke en vaste ondergrond!

▶ Beveilig de gasflessen tegen omvallen: Zet de beveiligingsband hoog op het
bovenste deel van de gasfles vast!

▶ Zet de beveiligingsband nooit vast aan de flessenhals!

▶ Volg de veiligheidsvoorschriften van de gasflesfabrikant op!

1 Gasfles op wagenbodem plaatsen

2 Gasflessen door middel van fles-
gordel aan het bovenste deel van
de gasfles (maar niet aan de fles-
senhals) tegen omvallen beveiligen

4

3

4

3 Beschermkap van de gasfles ver-
wijderen

4 Gasflesventiel kort openen om om-
liggend vuil te verwijderen
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6
5

7

5 Pakking van de drukverminderaar
controleren

6 Drukverminderaar op de gasfles
schroeven en vastdraaien

Bij gebruik van een TIG-lastoorts met
geïntegreerde gasaansluiting:

7 Verbind de drukverminderaar met
de beschermgasaansluiting aan de
achterzijde van de stroombron met
behulp van de gasleiding

8 Draai de wartelmoer van de gaslei-
ding vast

Bij gebruik van een TIG-lastoorts zon-
der geïntegreerde gasaansluiting:

6 Sluit de gasleiding van de TIG-la-
stoorts aan op de drukverminde-
raar

OPMERKING!

De gasaansluiting bij gebruik van een MultiControl-koelapparaat (MC-koelappa-
raat) wordt beschreven in de bedieningshandleiding van het koelapparaat.

Sluit de la-
stoorts op de
stroombron en
het koelapparaat
aan

OPMERKING!

Voor de stroombronnen TIG DC geen zuivere wolfraamelektroden gebruiken
(herkenningskleur: groen).

OPMERKING!

Vóór iedere inbedrijfname:

▶ controleer de afdichtingsring op de aansluiting lastoorts,

▶ controleer het koelmiddelniveau!

1 Lastoorts volgens de gebruiksaanwijzing van de lastoorts uitrusten

2 BELANGRIJK! Controleer tijdens de
laswerkzaamheid met regelmatige tus-
senpozen de doorstroming van koel-
middel.
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Aardeverbinding
met het werk-
stuk maken

OPMERKING!

Wanneer een aardingsverbinding wordt gemaakt, moet op het volgende worden
gelet:

▶ Voor elke stroombron een eigen aardekabel gebruiken

▶ Lasbranderslangenpakket en aardekabel zo lang en dicht mogelijk bij elkaar
houden

▶ Laskringkabels van afzonderlijke stroombronnen zo ver mogelijk uit elkaar
houden

▶ Aardekabels mogen niet parallel aan elkaar worden geplaatst.
Wanneer er geen andere mogelijkheid is dan de aardekabels parallel aan el-
kaar te plaatsen, moet een minimale afstand van 30 cm tussen de laskringka-
bels worden aangehouden

▶ Aardekabel zo kort mogelijk houden, grote kabeldoorsnede gebruiken

▶ Aardekabels niet kruisen

▶ Geen ferromagnetische materialen tussen aardekabel en verbindingsslan-
genpakket aanbrengen

▶ Lange aardekabels niet opwikkelen vanwege spoelwerking.
Lange aardekabels in lussen opbergen

▶ Aardekabels niet in ijzeren buizen, metalen kabelgoten, op stalen dwarslig-
gers of in kabelkanalen plaatsen
(de plus- en aardekabel kunnen wel samen in een ijzeren buis worden aange-
bracht)

▶ Wanneer meerdere aardekabels aanwezig zijn, aardpunten van onderdeel zo
ver mogelijk uit elkaar houden en gekruiste stroompaden onder de afzonder-
lijke lichtbogen voorkomen.

▶ Gecompenseerde verbindingsslangenpakketten gebruiken (verbindingsslan-
genpakketten met geïntegreerde aardekabel)

1 Netschakelaar in stand - O - zetten
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1

3

2

2

Verdere activi-
teiten

Voor een TIG-kouddraadtoevoer

1 Voor het TIG-lassen vereiste componenten op de wagen opbouwen (bijv.
draaitapopname)

2 Aanstuurkabel op draadtoevoer aansluiten

3 Aanstuurkabel op TMC-aansluiting aan voorzijde van stroombron aansluiten

4 Alleen als bij de draadtoevoer de optie OPT/i CWF TMC-brander beschikbaar
is:
draadtoevoer met behulp van het verbindingsslangenpakket op de stroom-
bron aansluiten

5 Kouddraadtoevoer op TIG-lasbrander opbouwen

6 Draadtoevoerslang op draadtoevoer aansluiten

7 Voor TIG-toepassing bedoelde aandrijfrollen in draadtoevoer aanbrengen

8 Voor TIG-toepassing bedoelde slijtagedelen op lasbrander opbouwen

9 Draadspoelen of korfspoelen met korfspoel-adapter in draadtoevoer inzetten

OPMERKING!

Details met betrekking tot het monteren of aansluiten van de TIG-compo-
nenten zijn te vinden in de installatiehandleidingen en gebruiksaanwijzingen
van de betreffende systeemcomponenten.

10 Sluit de stroombron op het elektriciteitsnet aan en schakel de stroombron in

11 Lasdraad laten inlopen

12 Contactdruk instellen

13 Rem instellen

14 R/L-synchronisatie uitvoeren
Details zie vanaf pagina 105.
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TIG-bedrijfsmodi

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door onjuiste bediening.
Ernstig letsel en zware materiële schade mogelijk.

▶ Beschreven functies pas gebruiken nadat deze gebruiksaanwijzing volledig is
gelezen en begrepen.

▶ Beschreven functies pas gebruiken nadat alle gebruiksaanwijzingen van de
systeemcomponenten (in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften) volledig
zijn gelezen en begrepen!

Voor meer informatie over instelling, instelbereik en maateenheden van de be-
schikbare parameters kan de paragraaf 'Het Setup-menu' worden geraadpleegd.

Symbolen en
toelichting

(1) (2) (3)

(1) Toortsknop naar achteren trekken en vasthouden (2) Toortsknop loslaten (3) Toortsknop kort te-
rugtrekken (< 0,5 s)

(4) (5)

(4) Toortsknop indrukken en vasthouden (5) toortsknop loslaten

GPr Gasvoorstroming

SPt Puntlastijd

IS Startstroom:
voorzichtig opwarmen met lage lasstroom, zodat het materiaal correct ge-
positioneerd kan worden

IE Eindstroom:
ter vermijding van plaatselijke oververhitting van het basismateriaal door
warmtestuwing bij het laseinde. Het uitzakken van de lasnaad wordt ver-
hinderd.

tUP Up-Slope:
voortdurende verhoging van de startstroom naar de hoofdstroom (las-
stroom) I1

tDOWN Down-slope:
voortdurende verlaging van de lasstroom naar de eindkraterstroom
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I1 Hoofdstroom (lasstroom):
gelijkmatige temperatuuraanvoer in het grondmateriaal, dat door warmte
vooraf is verhit

I2 Reductiestroom:
Tussentijdse verlaging van de lasstroom ter vermijding van plaatselijke
oververhitting van het basismateriaal

GPO Gasnastroming

2-taktbedrijf - Lassen: Toortstoets terugtrekken en vasthouden
- Laseinde: Toortstoets loslaten

I

t

I
1

GPoGPr t
DOWN

t
UP

2-taktbedrijf

4-taktbedrijf - Lasstart met startstroom IS: Toortstoets terugtrekken en vasthouden
- Lassen met hoofdstroom I1: Toortstoets loslaten
- Verlagen naar eindstroom IE: Toortstoets terugtrekken en vasthouden
- Laseinde: Toortstoets loslaten

I

t

I
1

GPr

I
S

t
DOWN

t
UP

I
E

I
2

GPo

I
1

*)

4-taktbedrijf

*) Tussentijdse verlaging

70



Bij de tussentijdse verlaging wordt tijdens de hoofdstroomfase de lasstroom naar
een ingestelde reductiestroom I-2 verlaagd.

- Om de tussentijdse verlaging te activeren, moet u de toortstoets vooraf in-
drukken en vasthouden

- Om de hoofdstroom weer te gebruiken, laat u de toortstoets los

Speciaal 4-
stapsproces:
Variant 1

De tussentijdse verlaging tot de ingestelde reductiestroom I2 vindt plaats door
het kort terugtrekken van de brandertoets. Na het opnieuw kort terugtrekken
van de brandertoets staat de hoofdstroom I1 weer tot uw beschikking.

I

t

I
1

GPr

I
S

t
down

I
E

GPo

I
1

I
2

t
up

Speciaal 4-stapsproces: Variant 1

Variant 1 van het speciaal 4-stapsproces wordt geactiveerd met de volgende pa-
rameterinstelling:

Procesparameter / Algemeen / 2-stapsinstellingen
- Startstroomtijd = uit
- Eindstroomtijd = uit

Procesparameter / Algemeen / 4-stapsinstellingen
- Reductiestroom Slope 1 = uit
- Reductiestroom Slope 2 = uit

Procesparameter / Ontstekings- en bedrijfsmodus / Bedrijfsmodusinstellingen
- I2 via brandertoets = aan
- Functie reductiestroomtoets = I2
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Speciaal 4-
stapsproces:
Variant 2

Bij variant 2 vindt de tussentijdse reductie ook plaats via de ingestelde reductie-
stroom Slope 1/2-waarden:
- Brandertoets indrukken en vasthouden: de lasstroom daalt via de ingestelde

reductiestroom Slope 1 continu tot de waarde van de ingestelde reductie-
stroom I2. De reductiestroom I2 blijft bestaan totdat de brandertoets wordt
losgelaten.

- Na het loslaten van de brandertoets: de lasstroom stijgt via de ingestelde re-
ductiestroom Slope 2 tot de hoofdstroom I1.

I

t

I
1

GPr

I
S

tdown

I
E

GPo

I
1

I
2

tup

Speciaal 4-stapsproces: Variant 2

Variant 2 van het speciale 4-stapsproces wordt geactiveerd met de volgende pa-
rameterinstelling:

Procesparameter / Algemeen / 2-stapsinstellingen
- Startstroomtijd = uit
- Eindstroomtijd = uit

Procesparameter / Algemeen / 4-stapsinstellingen
- Reductiestroom Slope 1 = aan
- Reductiestroom Slope 2 = aan

Procesparameter / Ontstekings- en bedrijfsmodus / Bedrijfsmodusinstellingen
- I2 via brandertoets = uit
- Functie reductiestroomtoets = I2
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Speciaal 4-
stapsproces:
Variant 3

De tussentijdse verlaging van de lasstroom vindt in variant 3 plaats door het in-
drukken en vasthouden van de brandertoets. Na het loslaten van de brandertoets
staat de hoofdstroom I1 weer tot uw beschikking.

Bij het terugtrekken van de brandertoets vindt het laseinde meteen plaats, zon-
der Downslope en Eindkraterstroom.

I

t

I
1

GPr

I
S

GPo

I1

I
2

t
up

Speciaal 4-stapsproces: Variant 3

Variant 3 van het speciale 4-stapsproces wordt geactiveerd met de volgende pa-
rameterinstelling:

Procesparameter / Algemeen / 2-stapsinstellingen
- Startstroomtijd = uit
- Eindstroomtijd = 0,01 s

Procesparameter / Algemeen / 4-stapsinstellingen
- Reductiestroom Slope 1 = uit
- Reductiestroom Slope 2 = uit

Procesparameter / Ontstekings- en bedrijfsmodus / Bedrijfsmodusinstellingen
- I2 via brandertoets = uit
- Functie reductiestroomtoets = I2
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Speciaal 4-
stapsproces:
Variant 4

- Lasstart en lassen: Brandertoets kort terugtrekken en loslaten - de las-
stroom stijgt van de startstroom IS via de ingestelde Up-Slope tot de hoofd-
stroom I1.

- Voor tussentijdse verlaging de brandertoets indrukken en vasthouden
- Na het loslaten van de brandertoets staat de hoofdstroom I1 weer tot uw be-

schikking
- Laseinde: Brandertoets kort terugtrekken en loslaten

I

t

I
1

GPr

I
S

tdown

I
E

GPo

I
1

I
2

tup t
E

t
S

Speciaal 4-stapsproces: Variant 4

Variant 4 van het speciale 4-stapsproces wordt geactiveerd met de volgende pa-
rameterinstelling:

Procesparameter / Algemeen / 2-stapsinstellingen
- Startstroomtijd = aan
- Eindstroomtijd = aan

Procesparameter / Algemeen / 4-stapsinstellingen
- Reductiestroom Slope 1 = uit
- Reductiestroom Slope 2 = uit

Procesparameter / Ontstekings- en bedrijfsmodus / Bedrijfsmodusinstellingen
- I2 via brandertoets = uit
- Functie reductiestroomtoets = I2
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Speciaal 4-
stapsproces:
Variant 5

Variant 5 maakt het mogelijk de lasstroom te verhogen en te verlagen zonder Up/
Down-lastoorts.
- Hoe langer de brandertoets tijdens het lassen ingedrukt wordt gehouden,

des te meer stijgt de lasstroom (tot het maximum).
- Na het loslaten van de brandertoets blijft de lasstroom constant.
- Hoe langer de brandertoets weer ingedrukt wordt gehouden, des te meer

daalt de lasstroom.

GPr t
down GPot

up

I

t

I
1

I
S I

E

I
1
 >

I
1
 <

Speciaal 4-stapsproces: Variant 5

Variant 5 van het speciale 4-stapsproces wordt geactiveerd met de volgende pa-
rameterinstelling:

Procesparameter / Algemeen / 2-stapsinstellingen
- Startstroomtijd = uit
- Eindstroomtijd = uit

Procesparameter / Algemeen / 4-stapsinstellingen
- Reductiestroom Slope 1 = uit
- Reductiestroom Slope 2 = uit

Procesparameter / Ontstekings- en bedrijfsmodus / Bedrijfsmodusinstellingen
- I2 via brandertoets = uit of aan
- Functie reductiestroomtoets = I1
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Speciaal 4-
stapsproces:
Variant 6

- Lasstart met startstroom IS en Up-Slope: Toortstoets terugtrekken en vast-
houden

- Tussentijdse reductie tot I2 en terugschakelen van I2 naar de hoofdstroom I1:
kort indrukken (< 0,5 s) en loslaten van de brandertoets

- Lasproces beëindigen: de brandertoets lang indrukken (> 0,5 s) en loslaten.

Het proces wordt na de Down-Slope-fase en de eindstroomfase automatisch
beëindigd.

Als u tijdens de Down-Slope-fase of de eindstroomfase de brandertoets kort in-
drukt (< 0,5 sec.) en loslaat, wordt er een Up-Slope naar de hoofdstroom ingezet
en gaat het lasproces door.

GPr t
down

GPot
up

I

I
1

I
S

I
E

I
1

I
1

I
2

t

< 0,5 s< 0,5 s

< 0,5 s < 0,5 s

> 0,5 s

Speciaal 4-stapsproces: Variant 6

Variant 6 van het speciaal 4-stapsproces wordt geactiveerd met de volgende pa-
rameterinstelling:

Procesparameter / Algemeen / 2-stapsinstellingen
- Startstroomtijd = uit
- Eindstroomtijd = aan

Procesparameter / Algemeen / 4-stapsinstellingen
- Reductiestroom Slope 1 = uit
- Reductiestroom Slope 2 = uit

Procesparameter / Ontstekings- en bedrijfsmodus / Bedrijfsmodusinstellingen
- I2 via brandertoets = aan
- Functie reductiestroomtoets = I2
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Puntlassen - Lassen: trek de brandertoets kort terug
De lasduur komt overeen met de waarde die bij de Setup-parameter Puntlas-
tijd is ingevoerd.

- Voortijdig beëindigen van de lasprocedure: trek de brandertoets opnieuw te-
rug

I

t

I
1

GPr t
UP

t
DOWN

SPt GPo
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TIG-lassen

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door verkeerde bediening en verkeerd uitgevoerde werkzaamheden.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Alle werkzaamheden en functies die in dit document worden beschreven,
mogen uitsluitend door technisch geschoold personeel worden uitgevoerd.

▶ U dient dit document volledig te lezen en te begrijpen.

▶ Alle veiligheidsvoorschriften en gebruikersdocumentatie van dit apparaat en
alle systeemcomponenten moeten gelezen en begrepen worden.

GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Schakel voor aanvang van de werkzaamheden alle betrokken apparaten en
componenten uit en ontkoppel ze van het elektriciteitsnet.

▶ Beveilig alle betrokken apparaten en componenten tegen opnieuw inschake-
len.

▶ Controleer na het openen van het apparaat met behulp van een geschikte
meter of de elektrisch geladen onderdelen (bijv. condensatoren) ontladen
zijn.

TIG-lassen
VOORZICHTIG!

Gevaar van letsel en materiële schade door elektrische schok.
Zodra de schakelaar in de 'I'-stand staat, staat er spanning op de wolfraamelek-
trode van de lastoorts.

▶ Erop letten dat de wolfraamelektrode geen personen of elektrisch geleiden-
de dan wel geaarde delen raakt (bijvoorbeeld behuizingen e.d.).

1 Netschakelaar in stand - I - zetten
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4

2

3

5

4

4

2 'Lasprocedure' selecteren

3 'Procedure' selecteren

Het overzicht van de beschikbare lasprocedures wordt weergegeven.

4 'TIG' of 'TIG-kouddraad' of 'DynamicWire' selecteren

5 'Bedrijfsmodus' selecteren

Het overzicht van de bedrijfsmodi wordt weergegeven.

6

7

6 De gewenste bedrijfsmodus selecteren

7 Alleen bij kouddraad- en DynamicWire-toepassingen:
'Extra materiaal' selecteren en instellen

8 'TIG-lassen' selecteren
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De TIG-lasparameters worden weergegeven.

9 Stelwiel draaien (of het parametersymbool in de indicatorbalk aanraken): Pa-
rameter kiezen

10 Het stelwiel indrukken

De waarde van de parameter wordt blauw gemarkeerd en kan nu worden gewij-
zigd.

11 Stelwiel draaien: de waarde van de parameter wijzigt

12 Voor gebruikers- of toepassingsspecifieke instellingen in de lasmachine, in-
dien nodig procesparameters instellen

13 Gasflesventiel openen

14 Toets Gascontrole indrukken

De test-gasstroom duurt hoogstens 30 seconden. U kunt het uitstromen voortij-
dig beëindigen door nogmaals op de toets te drukken.

15 De stelschroef aan de onderkant van de drukverminderaar aandraaien totdat
de manometer de gewenste gashoeveelheid aangeeft

16 Met lassen beginnen (lichtboog ontsteken)

OPMERKING!

Parameters die op een systeemonderdeel worden ingesteld, zoals draadtoevoer
of afstandsbediening, kunnen onder voorwaarden niet op het bedieningspaneel
van de stroombron worden gewijzigd.

Lasparameters
voor TIG-lassen

AC Parameters voor TIG-AC-lassen
DC- Parameters voor TIG-DC-lassen

Startstroom (AC / DC-)

Startstroom: Bedrijfscyclus 2-stapsproces | 4-stapsproces

Instelbereik: 0 - 200% (van hoofdstroom)
Fabrieksinstelling: 50%

BELANGRIJK! De startstroom wordt voor het TIG-AC-lassen en het TIG-DC-
lassen apart opgeslagen.
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Up-Slope (AC / DC-)

Up-Slope: Bedrijfscyclus 2-stapsproces en puntlassen | 4-stapsproces

Instelbereik: uit / 0,1 - 30,0 s
Fabrieksinstelling: 0,5 s

BELANGRIJK! De opgeslagen Up-Slope-waarde geldt voor de bedrijfsmodi 2-
stapslassen en 4-stapslassen.

Hoofdstroom I1 (AC / DC-)

Hoofdstroom: Bedrijfscyclus 2-stapsproces en puntlassen | 4-stapsproces

Instelbereik:
iWave 300i DC, iWave 300i AC/DC: 3 - 300 A
iWave 400i DC, iWave 400i AC/DC: 3 - 400 A
iWave 500i DC, iWave 500i AC/DC: 3 - 500 A
Fabrieksinstelling: -

BELANGRIJK! Bij lastoortsen met Up/Down-functie kan tijdens de apparaat-nul-
last het volledige instelbereik worden gekozen.

Reductiestroom I2 (AC / DC-)
alleen bij het 4-stapsproces

Reductiestroom I2 < Hoofdstroom I1 | Reductiestroom I2 > Hoofdstroom I1

Instelbereik: 0 - 250% (van hoofdstroom I1)
Fabrieksinstelling: 50%
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I2 < 100%
kortdurende, aangepaste reductie van de lasstroom
(bijvoorbeeld bij verwisselen van de lasdraad tijdens het lasproces)

I2 > 100%
kortdurende, aangepaste verhoging van de lasstroom
(bijvoorbeeld voor het over elkaar lassen van hechtpunten met een hoger vermo-
gen)

Slope1 Slope2

I 

I! < 100 %

I! > 100 %

Slope1 Slope2

De waarden voor Slope1 en Slope2 kunnen in de procesparameters worden inge-
steld.

Down-Slope (AC / DC-)

Down-Slope: Bedrijfscyclus 2-stapsproces en puntlassen | 4-stapsproces

Instelbereik: uit / 0,1 - 30,0 s
Fabrieksinstelling: 1,0 s

BELANGRIJK! De opgeslagen Down-Slope-waarde geldt voor de bedrijfsmodi 2-
stapslassen en 4-stapslassen.

Eindstroom (AC / DC-)

Eindstroom: Bedrijfscyclus 2-stapsproces en puntlassen | 4-stapsproces

Instelbereik: 0 - 100% (van hoofdstroom)
Fabrieksinstelling: 30%
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AC Balance (Ac)alleen
alleen bij iWave AC/DC

Balans = 15% Balans = 35%

Balans = 50%

Instelbereik: 15 - 50%
Fabrieksinstelling: 35%

15: hoogste smeltvermogen, laagste reinigende werking

50: hoogste reinigende werking, laagste smeltvermogen

Invloed van de balans op het stroomverloop:

+

-

t (s)

I (A)

35% 50% 15%

Elektrodediameter (AC / DC-)

DC-                                                                                      AC

Instelbereik: uit; 1,0 - 6,4 mm
Fabrieksinstelling: 2,4 mm
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Welving-modus (AC)
alleen bij iWave AC/DC

Instelbereik: uit / aan
Fabrieksinstelling: uit

uit
Functie voor de automatische vorming van welvingen is gedeactiveerd

aan
Voor de ingevoerde diameter van de wolfraamelektrode wordt tijdens de lasstart
de optimale welving gevormd.
Daarna wordt de functie voor de automatische vorming van welvingen weer gere-
set en gedeactiveerd.

(2)(1)

(1) ... vóór het ontsteken
(2) ... na het ontsteken

De welvingsmodus moet voor iedere wolfraamelektrode apart worden geacti-
veerd.

OPMERKING!

De functie voor de automatische vorming van welvingen is niet nodig als de wel-
ving op de wolfraamelektrode groot genoeg is.
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Polariteit (AC)
alleen bij iWave AC/DC

GEVAAR!

Gevaar door aanwezig laspotentiaal bij MultiProzess-PRO-stroombronnen en bij
aanwezige draadtoevoer met dubbele kop WF 25i Dual!
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ De draadtoevoer met dubbele kop van het lassysteem losnemen voordat de
polariteit op AC wordt ingesteld!

Polariteit

Instelbereik: DC- /AC
Fabrieksinstelling: DC-

OPMERKING!

Onder Voorkeuren / Weergave / Setup parameterweergave, kunnen verdere pa-
rameters aan de lasparameters worden toegevoegd.

▶ Details, zie vanaf pagina 212.
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Lichtboog ontsteken

Algemeen Voor een optimaal ontstekingsverloop bij de procedure TIG-AC-lassen neemt de
stroombron TIG AC/DC het volgende in aanmerking:
- de diameter van de wolfraamelektrode
- de actuele temperatuur van de wolfraamelektrode, rekening houdend met de

eerdere lasduur en laspauze

Lichtboog ont-
steken door mid-
del van hoogfre-
quentie
(HF-ontsteken)

VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door het schrikeffect van een elektrische schok
Hoewel Fronius-apparaten aan alle relevante normen voldoen, kan de hoogfre-
quente ontsteking onder bepaalde omstandigheden een onschadelijke maar
merkbare elektrische schok overbrengen.

▶ Voorgeschreven beschermende kleding dragen, vooral handschoenen!

▶ Alleen geschikte, volledig intacte en onbeschadigde TIG-slangenpakketten
gebruiken!

▶ Niet in een vochtige of natte omgeving werken!

▶ Extra voorzichtigheid bij het werken op steigers, werkplatforms, in dwangpo-
sities, op nauwe, moeilijk bereikbare of blootgestelde plaatsen!

HF-ontsteken is geactiveerd als onder Procesparameter / Ontstekingsparameter
van de Setup-parameter Hf-ontsteking op 'aan' is ingesteld.
Op het display licht in de statusregel de weergave HF-ontsteken op.

Vergeleken met het ontsteken door aanraking bestaat bij HF-ontsteken niet het
risico op verontreiniging van de wolfraamelektrode en het werkstuk.

Procedure voor HF-ontsteken:

1 Gasbuis op de ontstekingsplek op-
stellen, zodat tussen de wolfraam-
elektrode en het werkstuk ca. 2 tot
3 mm (5/64 - 1/8 inch) afstand be-
staat.
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2 Helling van de toorts verhogen en
toortstoets volgens de geselec-
teerde bedrijfsmodus bedienen

De lichtboog ontsteekt zonder dat het
werkstuk wordt aangeraakt.

3 Toorts in normale positie houden

4 Beginnen met lassen

Ontsteken door
aanraking

Als de Setup-parameter HF-ontsteking op 'uit' is ingesteld is het HF-ontsteken
gedeactiveerd. De lichtboog wordt ontstoken door het werkstuk aan te raken met
de wolfraamelektrode.

Procedure voor het ontsteken van de vlamboog door middel van aanraking:

1 Gasbuis op de ontstekingsplek op-
stellen, zodat tussen de wolfraam-
elektrode en het werkstuk ca. 2 tot
3 mm (5/64 tot 1/8 inch) afstand
bestaat
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2 Brandertoets bedienen

Beschermgas stroomt uit

3 Lastoorts langzaam oprichten tot
de wolfraamelektrode het werk-
stuk aanraakt

4 Lasbrander optillen en in de nor-
male positie draaien

De lichtboog ontsteekt.

5 Beginnen met lassen

Lichtboog ont-
steken door
hoogfrequent
aanraken
(Touch-HF)

VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door het schrikeffect van een elektrische schok
Hoewel Fronius-apparaten aan alle relevante normen voldoen, kan de hoogfre-
quente ontsteking onder bepaalde omstandigheden een onschadelijke maar
merkbare elektrische schok overbrengen.

▶ Voorgeschreven beschermende kleding dragen, vooral handschoenen!

▶ Alleen geschikte, volledig intacte en onbeschadigde TIG-slangenpakketten
gebruiken!

▶ Niet in een vochtige of natte omgeving werken!

▶ Extra voorzichtigheid bij het werken op steigers, werkplatforms, in dwangpo-
sities, op nauwe, moeilijk bereikbare of blootgestelde plaatsen!

Het lasproces wordt in gang gezet door het werkstuk kortstondig met de wol-
fraamelektrode aan te raken. De hoogfrequente ontsteking vindt plaats nadat de
ingestelde HF-ontstekingsvertragingstijd is verstreken.
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Overbelasting
van de elektrode

Bij een overbelasting van de wolfraamelektrode kan het materiaal van de elektro-
de loslaten, wat de gesmolten massa kan verontreinigen.

Bij overbelasting van de wolfraamelektrode brandt de weergave 'Elektrode over-
belast' in de statusregel van het bedieningspaneel.
De weergave 'Elektrode overbelast' hangt van de ingestelde elektrodediameter
en de ingestelde lasstroom af.

Laseinde 1 Beëindig het lassen afhankelijk van de ingestelde bedrijfsmodus door de
brandertoets los te laten

2 Wacht op de ingestelde gas-nastroom. Houd de lasbrander in positie boven
het einde van de lasnaad.
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Speciale TIG-functies

Functie ont-
steektime-out

De stroombron beschikt over de functie Ontsteektime-out.

Als er op de brandertoets wordt gedrukt, begint de gasvoorstroom meteen. Ver-
volgens wordt er begonnen met de ontstekingsprocedure. Als er binnen een in de
ontstekingsparameters ingestelde tijd geen lichtboog tot stand komt, schakelt de
stroombron zichzelf uit.

De instelling van de parameter Ontsteektime-out is in de paragraaf 'Procespara-
meter / Ontstekings- en bedrijfsmodusinstellingen' vanaf pagina 98 beschreven.

TIG-pulsen De bij het begin van het lassen ingestelde lasstroom is niet altijd gunstig voor de
volledige lasprocedure:
- bij een te lage stroomsterkte wordt het materiaal niet genoeg versmolten,
- bij oververhitting bestaat het gevaar dat het vloeibare smeltbad druppelt.

De functie TIG-pulsen (TIG-lassen met pulserende lasstroom) biedt een reme-
die:
een lagere grondstroom (2) stijgt na een grote stijging tot de duidelijk hogere
pulsstroom en daalt volgens de ingestelde Dutycycle (5) weer naar de grond-
stroom (2).
Bij het TIG-pulsen worden kleine delen van de lasplek snel versmolten. Deze
plekken stollen ook snel weer.
Bij handmatige toepassingen vindt bij het TIG-pulsen het toevoegen van de las-
draad plaats in de maximale-stroomfase (alleen mogelijk in het onderste fre-
quentiegebied van 0,25 - 5 Hz). Hogere pulsfrequenties worden meestal in geau-
tomatiseerde processen gebruikt en dienen hoofdzakelijk ter stabilisatie van de
lichtboog.

TIG-pulsen wordt toegepast bij het positielassen van stalen buizen of bij het las-
sen van dunne platen.

Functionering van de TIG-puls bij gekozen procedure TIG-DC-lassen:

(1)

I [A]

t [s]

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

TIG-pulsen - verloop van de lasstroom

Legenda:
(1) Hoofdstroom, (2) Grondstroom, (3) Startstroom, (4) Up-slope, (5) Pulsfre-
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quentie *)
(6) Dutycycle, (7) Down-slope, (8) Eindstroom

*) (1/F-P = periode tussen twee impulsen)

Hechtfunctie Voor de procedure TIG-DC-lassen staat de hechtfunctie ter beschikking.

Zodra er onder Procesparameter / TIG DC-instellingen voor de parameter Hech-
ten (4) een tijdsduur wordt ingesteld, kan in de bedrijfsmodi 2-stapsproces en 4-
stapsproces de hechtfunctie worden gebruikt. Het verloop van de bedrijfsmodi
blijft onveranderd.
Op het display licht in de statusregel de weergave Hechten (TAC) op:

Op dit moment staat een gepulste lasstroom ter beschikking die het in elkaar
vloeien van het smeltbad bij het hechten van twee bouwdelen optimaliseert.

Functionering van de hechtfunctie bij het TIG-DC-lassen:

I [A]

t [s]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Hechtfunctie - verloop van de lasstroom

Legenda:
(1) Hoofdstroom, (2) Startstroom, (3) Up-slope, (4) duur van de gepulseerde las-
stroom voor het hechtingsproces, (5) Down-slope, (6) Eindstroom

OPMERKING!

Voor de gepulste lasstroom geldt het volgende:
De stroombron regelt de pulsparameters automatisch, afhankelijk van de inge-
stelde hoofdstroom (1).
Er hoeven geen pulsparameters te worden ingesteld.

De gepulste lasstroom begint
- na afloop van de startstroomfase (2)
- met de Up-Slope-fase (3)

Afhankelijk van de ingestelde hechttijdduur kan de gepulste lasstroom tot en
met de eindstroomfase (6) aanhouden (TIG DC-parameter Hechten (4) op 'aan').
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Na afloop van de hechttijd wordt met een constante lasstroom verder gelast;
eventueel ingestelde pulsparameters staan ter beschikking.

CycleTIG Voor de procedure TIG-DC-lassen staat de intervallasprocedure CycleTIG ter
beschikking.
Hierbij wordt het lasresultaat beïnvloed en gecontroleerd door verschillende pa-
rametercombinaties.

De belangrijkste voordelen van CycleTIG zijn een eenvoudige controle van het
smeltbad, een gerichte warmtetoevoer en minder ontlaatkleuren.

CycleTIG-variaties

CycleTIG + lagere grondstroom
- Voor dwangpositie-lasbewerkingen, randafwerkingen en orbitale lasbewer-

kingen
- Zeer geschikt voor verbindingen tussen dikken en dunne platen
- Uitstekende afwerking van de lasnaad
- Hf-ontsteking alleen bij lasstart
- Lange elektrodelevensduur
- Goede controle van het smeltbad
- Gerichte warmtetoevoer

CycleTIG + RPI = aan + grondstroom = uit
- Voor reparatiewerkzaamheden (bijvoorbeeld randafwerkingen)
- Gerichte warmtetoevoer
- Grootste voordeel in combinatie met ontstekingsinstelling HF-ontsteking =

touch HF
- Hf-ontsteking bij elke cyclus (!)
- Zeer korte elektrodelevensduur (!)

Aanbeveling: iWave AC/DC met ontstekingsinstelling Ontsteking met omgekeer-
de polariteit = auto

CycleTIG + hechten
- Voor het hechten van dunne platen, orbitale toepassingen en voor verbindin-

gen tussen dikke en dunne platen
- Hf-ontsteking alleen bij lasstart
- Lange elektrodelevensduur
- Goede controle van het smeltbad
- Gerichte warmtetoevoer
- Uitstekende naadoptiek
- Hechtfunctie genereert automatische pulsinstelling

CycleTIG + Puls
CycleTIG kan afzonderlijk worden gebruikt met alle pulsinstellingen. Dit maakt
pulseren in de hoogstroom- en de laagstroomfasen mogelijk.
- Voor het hechten van dunne platen en voor cladding-toepassingen
- Voor verbindingen tussen dikken en dunne platen
- Hf-ontsteking alleen bij lasstart
- Lange elektrodelevensduur
- Goede controle van het smeltbad
- Gerichte warmtetoevoer
- Uitstekende naadoptiek
- Individuele pulsinstellingen mogelijk
- Meer parameters om in te stellen
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Procesparameter TIG

TIG-procespara-
meter

1

2

TIG-procesparameter:
TIG-puls, AC, Algemeen, Ontstekings- en bedrijfsmodus, CycleTIG, Draadtoe-
voerinstelling, Gas, R/L-synchronisatie

Procesparameters voor componenten en monitoring, zie pagina 194.

Procesparame-
ters voor TIG
Puls

Hechten
Hechtfunctie - Tijdsduur van de gepulste lasstroom aan het begin van het hecht-
proces

uit / 0,1 - 9,9 s / aan
Fabrieksinstelling: uit

uit
Hechtfunctie uitgeschakeld

0,1 - 9,9 s
De ingestelde tijd begint met de Up-Slope Phase. Na afloop van de ingestelde tijd
wordt met een constante lasstroom verder gelast, de evt. ingestelde pulsparame-
ters staan ter beschikking

aan
De gepulste lasstroom blijft tot het einde van de hechtprocedure bestaan

Op het display licht in de statusregel de weergave Hechten (TAC) op zolang een
waarde is ingesteld.
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Pulsfrequentie

uit / 0,20 - 2.000 Hz (10.000 Hz met optie OPT/i Puls Pro)
Fabrieksinstelling uit

BELANGRIJK! Als de pulsfrequentie op "uit" is ingesteld, kunnen de parameters
Grondstroom en Dutycycle niet worden geselecteerd.

De ingestelde pulsfrequentie wordt ook voor de reductiestroom overgenomen.

Op het display is in de statusregel de weergave Pulsen verlicht zolang er een
waarde wordt aangegeven voor de pulsfrequentie.

Grondstroom *

0 - 100% (van hoofdstroom I1)
Fabrieksinstelling: 50%

Dutycycle
Verhouding impulsduur tot grondstroomduur bij ingestelde pulsfrequentie

10 - 90%
Fabrieksinstelling: 50%

Golfvorm puls *
Voor het optimaliseren van de lichtboogdruk

Rechthoek scherp / rechthoek stomp / sinus
Fabrieksinstelling: rechthoek scherp

Rechthoek scherp:
puur rechthoekig verloop;
iets luider lichtbooggeluid. Snelle stroomveranderingen
toepassing bijvoorbeeld bij orbitaal lassen

Rechthoek stomp:
rechthoekig verloop met verminderde flanksteilheid, voor geluidsreductie in ver-
gelijking met het zuiver rechthoekig verloop;
universele toepassingen

Sinus:
sinusvormig verloop (standaardinstelling voor geluidsarme en stabiele lichtboog);
Toepassing bijvoorbeeld bij hoeknaden en voor cladding-toepassingen.

Het optimaliseren van de vlamboogdruk zorgt ervoor dat:
- de gesmolten massa beter wegstroomt (beter lassen van stompe naden of

hoeknaden)
- de stroom geleidelijk toeneemt of afneemt (vooral bij hoeklasnaden, hoogge-

legeerde staalsoorten of plateertoepassingen wordt het lastoevoegsel of de
gesmolten massa niet weggedrukt)

- het geluidsniveau bij het lassen door afgeronde golfvormen wordt vermin-
derd

Golfvorm grondstroom
Voor het optimaliseren van de vlamboogdruk

Rechthoek scherp / rechthoek stomp / sinus
Fabrieksinstelling: rechthoek scherp
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Rechthoek scherp:
puur rechthoekig verloop;
iets luider lichtbooggeluid. Snelle stroomveranderingen
toepassing bijvoorbeeld bij orbitaal lassen

Rechthoek stomp:
rechthoekig verloop met verminderde flanksteilheid, voor geluidsreductie in ver-
gelijking met het zuiver rechthoekig verloop;
universele toepassingen

Sinus:
sinusvormig verloop (standaardinstelling voor geluidsarme en stabiele lichtboog);
Toepassing bijvoorbeeld bij hoeknaden en voor cladding-toepassingen.

* De parameters zijn beschikbaar als de optie OPT/i Pulse Pro aanwezig is
op de stroombron.

Procesparame-
ters voor TIG AC

AC-frequentie

Syn / 40 - 250 Hz
Fabrieksinstelling: 60 Hz

Syn
Instelling voor synchroonlassen (tegelijkertijd aan beide kanten lassen met twee
stroombronnen)
Voor het synchroonlassen moet de AC-frequentie bij beide stroombronnen op
'Syn' zijn ingesteld.
Synchroonlassen wordt bij dikke materialen gebruikt om een hoog afsmeltvermo-
gen te bereiken en om slakinsluitingen bij het lassen te beperken.

BELANGRIJK! Op basis van de fasetoestand van de ingangsspanning kan vaak de
synchronisatie van de beide stroombronnen niet correct worden uitgevoerd.
In dit geval is het raadzaam de netstekker van de stroombronnen te ontkoppelen,
180° te draaien en weer op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

Lage frequentie
zachte, brede lichtboog met oppervlakkige warmteoverdracht

Hoge frequentie
geconcentreerde lichtboog met diepe warmteoverdracht

Invloed van de AC-frequentie op het stroomverloop:

+
-

t (s)

I (A)

60 Hz 120 Hz

AC-stroomoffset

-70 t/m +70%
Fabrieksinstelling: 0%

+70%
brede lichtboog met oppervlakkige warmteoverdracht
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-70%
smalle lichtboog, diepe warmteoverdracht, hogere lassnelheid

Invloed van de AC-stroomoffset op het stroomverloop:

I (A)

t (s)

-70%+70%

+
-

0

*

* Fabrieksinstelling: 0 (komt overeen met een verschuiving van 10% in het nega-
tieve)

Golfvorm positieve halve golf

Rechthoek scherp / rechthoek stomp / driehoek / sinus
Fabrieksinstelling: sinus

Rechthoek scherp
puur rechthoekige vorm (stabiele maar luide lichtboog)

Rechthoek stomp
rechthoekig verloop met verminderde flanksteilheid, voor geluidsreductie in ver-
gelijking met het zuiver rechthoekig verloop

Driehoek
driehoekig verloop

Sinus
sinusvormig verloop (standaard instelling voor lawaaiarme en stabiele lichtboog)

Golfvorm negatieve halve golf

Rechthoek scherp / rechthoek stomp / driehoek / sinus
Fabrieksinstelling: rechthoek stomp

Rechthoek scherp
puur rechthoekige vorm (stabiele maar luide lichtboog)

Rechthoek stomp
rechthoekig verloop met verminderde flanksteilheid, voor geluidsreductie in ver-
gelijking met het zuiver rechthoekig verloop

Driehoek
driehoekig verloop

Sinus
sinusvormig verloop (standaard instelling voor lawaaiarme en stabiele lichtboog)

Fasesynchronisatie
Synchroniseert twee AC-stroombronnen (gelijktijdig aan beide zijden)

0 - 5
Fabrieksinstelling: 0
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Algemene TIG-
procesparame-
ter

Laststart/laseinde-instellingen

Startstroomtijd
De startstroomtijd geeft de duur van de startstroomfase aan.

De instelling van de parameter Startstroomtijd beïnvloedt ook de varianten 1 - 6
van het speciale 4-stapsproces (zie vanaf pagina 71).

uit / 0,01 - 30,0 s
Fabrieksinstelling: uit

BELANGRIJK! De startstroomtijd geldt alleen voor het 2-stapslassen en het
puntlassen. Bij het 4-stapsproces wordt de duur van de startstroomfase met be-
hulp van de toortstoets bepaald.

Eindstroomtijd
De eindstroomtijd geeft de duur van de eindstroomfase aan.

De instelling van de parameter Eindstroomtijd beïnvloedt ook de varianten 1 - 6
van het speciale 4-stapsproces (zie vanaf pagina 71).

uit / 0,01 - 30 s
Fabrieksinstelling: uit

BELANGRIJK! De eindstroomtijd geldt alleen voor het 2-stapsproces en het
puntlassen. Bij het 4-stapsproces wordt de duur van de eindstroomfase met be-
hulp van de toortstoets bepaald (paragraaf 'TIG-bedrijfsmodi').

4-stapsinstellingen

Reductiestroom Slope 1

De instelling van de parameter Reductiestroom Slope 1 beïnvloedt ook de varian-
ten 1 - 6 van het speciale 4-stapsproces (zie vanaf pagina 71).

uit / 0,01 - 30 s
Fabrieksinstelling: uit

Indien voor de parameter Reductiestroom Slope1 een tijdswaarde is ingevoerd,
verloopt een kortdurende stroomreductie of stroomverhoging niet abrupt, maar
langzaam en aangepast aan het gewenste stroomverloop.
Daardoor worden negatieve invloeden op lasnaad en onderdeel verminderd, spe-
ciaal voor aluminium toepassingen.

Reductiestroom Slope 2

De instelling van de parameter Reductiestroom Slope 2 beïnvloedt ook de varian-
ten 1 - 6 van het speciale 4-stapsproces (zie vanaf pagina 71).

uit / 0,01 - 30 s
Fabrieksinstelling: uit

Indien voor de parameter Reductiestroom Slope2 een tijdswaarde is ingevoerd,
verloopt de aanpassing van de reductiestroom aan de lasstroom niet abrupt,
maar aangepast aan het gewenste stroomverloop.
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Bijvoorbeeld bij een stroomverhoging wordt de gesmolten massa geleidelijk en
niet abrupt verwarmd. Hierdoor kan de gesmolten massa worden uitgegast en
ontstaan er minder poriën bij het lassen van aluminium.

Puntlasinstellingen

Puntlastijd
(alleen bij ingestelde bedrijfsmodus Puntlassen)

0,02 - 120 s
Fabrieksinstelling: 5,0 s

Procesparame-
ter voor ontste-
kings- en be-
drijfsmodus

Ontstekingsparameters

HF-ontsteking

aan / uit / Touch-HF / Extern
Fabrieksinstelling: aan

aan
HF-ontsteken bij lasstart is geactiveerd

uit
Geen HF-ontsteken bij lasstart.
In dit geval begint het lassen met behulp van ontsteking door aanraking.

Touch-HF
Het lasproces wordt in gang gezet door het werkstuk kortstondig met de wol-
fraamelektrode aan te raken. De hoogfrequente ontsteking vindt plaats nadat de
ingestelde HF-ontstekingsvertragingstijd is verstreken.

Extern
Start met extern ontsteekhulpmiddel, bijv. plasmalassen

Op het display licht in de statusregel de weergave HF-ontsteken op zolang HF-
ontsteking op 'aan' is ingesteld.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door het schrikeffect van een elektrische schok
Hoewel Fronius-apparaten aan alle relevante normen voldoen, kan de hoogfre-
quente ontsteking onder bepaalde omstandigheden een onschadelijke maar
merkbare elektrische schok overbrengen.

▶ Voorgeschreven beschermende kleding dragen, vooral handschoenen!

▶ Alleen geschikte, volledig intacte en onbeschadigde TIG-slangenpakketten
gebruiken!

▶ Niet in een vochtige of natte omgeving werken!

▶ Extra voorzichtigheid bij het werken op steigers, werkplatforms, in dwangpo-
sities, op nauwe, moeilijk bereikbare of blootgestelde plaatsen!
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HF-ontstekingsvertraging
Tijd na aanraking van het werkstuk met de wolfraamelektrode, waarna een hoog-
frequente ontsteking plaatsvindt.

0,1 - 5,0 s
Fabrieksinstelling: 1,0 s

Ontsteking met omgekeerde polariteit
(alleen bij iWave AC/DC-stroombronnen)

Voor een optimaal ontsteekverloop bij het TIG-DC-lassen wordt bij het begin van
het lassen de polariteit even omgekeerd. Elektronen verlaten het werkstuk en ra-
ken de wolfraamelektrode. Daardoor wordt de wolfraamelektrode sneller ver-
warmd - een wezenlijke voorwaarde voor optimale ontstekingseigenschappen.

uit / aan / auto
Fabrieksinstelling: uit

De ontsteking met omgekeerde polariteit wordt niet aangeraden voor het lassen
van dunne platen.

Lichtboogmonitoring

Ontsteektime-out
Tijdsduur tot veiligheidsuitschakeling na mislukte ontsteking.

0,1 - 9,9 s
Fabrieksinstelling: 5 s

BELANGRIJK! Ontsteektime-out is een veiligheidsfunctie en kan niet worden ge-
deactiveerd.
De beschrijving van de functie Ontsteektime-out bevindt zich in het hoofdstuk
'TIG-lassen'.

Lichtboog-afbreektijd
Tijdsduur tot veiligheidsuitschakeling na het afbreken van de lichtboog

Als er na een vlamboogafbreuk binnen de ingestelde tijdsduur geen stroomvloei
tot stand komt, schakelt de stroombron zichzelf uit.
Om verder te lassen, drukt u op de brandertoets of op een willekeurige toets op
het bedieningspaneel.

0,00 - 2,00 s
Fabrieksinstelling: 0,20 s

Lichtboog-afbreekmonitoring
Reactie wanneer binnen de lichtboog-afbreektijd geen stroomvloei tot stand
komt

negeren / fout
Fabrieksinstelling: negeren

negeren
De onderbreking wordt genegeerd.

Fout
Op de stroombron wordt een vrij te geven foutmelding weergegeven.

Bedrijfsmodusinstellingen
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Toortsknop
Lasstart door middel van toortsknop

aan / uit
Fabrieksinstelling: aan

aan
Lasstart vindt plaats via de toortsknop

uit
Soort lassen wordt gestart door het werkstuk met de wolfraamelektrode aan te
raken;
bijzonder geschikt voor lastoortsen zonder toortsknop, ontstekingsvolgorde af-
hankelijk van de ontstekingsparameter

Het symbool voor de uitgeschakelde toortsknop wordt in de statusregel van het
display weergegeven, de keuze van de bedrijfsmodus is gedeactiveerd.

I2 via brandertoets
om te activeren/deactiveren, of het mogelijk is om naar de reductiestroom I2 om
te schakelen door middel van de brandertoets

De instelling van de parameter I2 via brandertoets beïnvloedt ook de varianten 1
- 6 van het speciale 4-stapsproces (zie vanaf pagina 71).

aan / uit
Fabrieksinstelling: uit

Functie reductiestroomtoets

De instelling van de parameter Functie reductiestroomtoets beïnvloedt ook de
varianten 1 - 6 van het speciale 4-stapsproces (zie vanaf pagina 71).

I1 / I2
Fabrieksinstelling: I2

Afbreekspanning
voor het instellen van een spanningswaarde waarbij de lasprocedure kan worden
beëindigd door de TIG-lastoorts een beetje op te tillen.
Hoe groter de waarde voor de afbreekspanning, des te hoger de lichtboog kan
worden gehouden.

De waarde voor de afbreekspanning wordt voor het 2-stapsproces, het 4-staps-
proces en het bedrijf met een voet-afstandsbediening samen opgeslagen.
Als de parameter 'Brandertoets' op 'uit' is ingesteld, wordt de waarde apart opge-
slagen.

uit / 6,0 - 90,0 V
Fabrieksinstelling: aan

Comfort Stop-gevoeligheid
De parameter is alleen beschikbaar als de parameter 'Brandertoets' op 'uit' is in-
gesteld.

uit / 0,1 - 10,0 V
Fabrieksinstelling: uit

Bij het beëindigen van de lashandeling volgt na een duidelijke verhoging van de
lichtbooglengte een automatische uitschakeling van de lasstroom. Daardoor
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wordt verhinderd dat de lichtboog bij het omhoog tillen van de TIG-lastoorts on-
nodig in de lengte moet worden getrokken.

Verloop:

1 2 3 4 5

1 Lassen

2 Bij het einde van het lassen de lastoorts kort optillen

De lichtboog wordt duidelijk langer.

3 Lastoorts laten zakken
- De lichtboog wordt duidelijk korter
- De functie Comfort Stop is geactiveerd

4 Hoogte van de lastoorts handhaven
- De lasstroom wordt met een helling verminderd (Down-Slope).
- De lichtboog gaat uit.

BELANGRIJK! De Down-Slope is een vaste waarde en kan niet worden inge-
steld.

5 Lastoorts van werkstuk afnemen
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CycleTIG CycleTIG
om de functie CycleTIG
te activeren/deactiveren (geavanceerde intervallasprocedure voor DC-lassen)

(1)(2)

(3)

(4)

I [A]

t [ms]

(2) (2)(1)I
1

Instelbereik: aan / uit
Fabrieksinstelling: uit

(1) Intervaltijd
voor het instellen van de tijd, hoelang de lasstroom I1 actief is

Instelbereik: 0,02 - 2,00 s
Fabrieksinstelling: 0,5 s

(2) Intervalpauzetijd
voor het instellen van de tijd, hoelang de grondstroom (4) actief is

Instelbereik: 0,02 - 2,00 s
Fabrieksinstelling: 0,5 s

(3) Intervalcycli
om in te stellen hoeveel cycli moeten worden herhaald

Instelbereik: Continu / 1 - 2.000
Fabrieksinstelling: Continu

(4) Grondstroom (DC-)
voor het instellen van de intervalgrondstroom (4), tot welke de stroom gedurende
de intervalpauzetijd (2) wordt verlaagd.

Instelbereik: uit / 3 - max. Fabrieksinstelling:
Fabrieksinstelling: uit

OPMERKING!

Meer informatie over CycleTIG, zie vanaf pagina 92.
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Draadtoevoerin-
stelling

Draadtoevoercorrectie
voor het fijn afstellen van de draadsnelheid bij TIG DynamicWire

De correctiewaarde geeft aan hoe snel de lasdraad na de kortsluiting weer aan
het smeltbad wordt toegevoegd.

-10 - +10
Fabrieksinstelling: 0

-10 = langzaam toevoegen, +10 = snel toevoegen

Draadtoevoer 1
Richtwaarde voor de draadsnelheid

uit / 0,1 - 50,0 m/min
Fabrieksinstelling: 5 m/min

Draadtoevoer 2
Draadsnelheid 2

0 - 100% (van draadtoevoer 1)
Fabrieksinstelling: 50%

Als voor de setup-parameters 'Draadtoevoer 2' en 'Pulsfrequentie' beide een
waarde is ingesteld, wisselt de draadsnelheid synchroon met de pulsfrequentie
van de lasstroom tussen draadtoevoer 1 en draadtoevoer 2.

Hoofdstroom
Lasstroom I1

iWave 300i DC, iWave 300i AC/DC: 3 - 300 A
iWave 400i DC, iWave 400i AC/DC: 3 - 400 A
iWave 500i DC, iWave 500i AC/DC: 3 - 500 A
Fabrieksinstelling: -

Pulsfrequentie

uit / 0,20 - 5.000 Hz, 5.000 - 10.000 Hz
Fabrieksinstelling: uit

Startvertraging draad
Vertraging van de lasdraadtoevoer vanaf het begin van de hoofdstroomfase

uit / 0,1 - 9,9 s
Fabrieksinstelling: 5,0 s

Eindvertraging draad
Vertraging van de lasdraadtoevoer vanaf het einde van de hoofdstroomfase

uit / 0,1 - 9,9 s
Fabrieksinstelling: 5,0 s

Draadterugtrekking einde
Lengte, hoe ver de lasdraad wordt teruggetrokken na het laseinde

uit / 1 - 50 mm
Fabrieksinstelling: 3 mm

Draadpositie start
Lengte, hoe ver de lasdraad voor de lasstart van het werkstuk verwijderd is
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uit / 1 - 50 mm
Fabrieksinstelling: 3 mm

Invoersnelheid

0,5 - 100,0 m/min
Fabrieksinstelling: 5,0 m/min

TIG Gas-instel-
lingen

Gasvoorstroming
Voor het instellen van de gasstroomtijd vóór het ontsteken van de lasboog

0,0 - 9,9 s
Fabrieksinstelling: 0,4 s

Gasnastroming
voor het instellen van de gasstroomtijd na het ontsteken van de lasboog

auto / 0 - 60 s
Fabrieksinstelling: auto

auto
Afhankelijk van de elektrodediameter en de lasstroom wordt de optimale gasna-
stroomtijd door de stroombron berekend en automatisch ingesteld.

TIG Ar He-omschakeling
Voor het individueel selecteren van de gasbescherming

auto / 1 / 2
Fabrieksinstelling: auto

Auto:
- Het beschermgas (gas 1) wordt gebruikt in de startstroomfase en tijdens de

Up Slope.
- Als de hoofdstroomfase is bereikt, wordt het werkgas (gas 2) gebruikt.
- Bij het beëindigen van het lasproces wordt het beschermgas (gas 1) gebruikt

tijdens de Down Slope en eindstroomfase.

1:
Het beschermgas (gas 1) wordt voor de gehele lasbewerking gebruikt.

2:
Het werkgas (gas 2) wordt voor de gehele lasbewerking gebruikt.

Gasregelaar 1

Gasrichtwaarde 1 - TIG-beschermgas
Beschermgasdoorstroming
(Alleen in combinatie met de optie OPT/i TIG-gasdoorstromingssensor)

uit / 0,5 - 30,0 l/min
Fabrieksinstelling: 15,0 l/min

BELANGRIJK! Als de ingestelde waarde voor de beschermgasdoorstroming
hoog is (bijv. 30 l/min), moet u ervoor zorgen dat de gasleiding voldoende gedi-
mensioneerd is!

Gasfactor 1 - WIG-beschermgas
Afhankelijk van het gebruikte beschermgas
(Alleen in combinatie met de optie OPT/i TIG-gasregelaar)
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auto / 0,90 - 20,0
Fabrieksinstelling: auto

Gasregelaar 2

Gasrichtwaarde 2 - TIG-werkgas

uit / 0,5 - 30,0 l/min
Fabrieksinstelling: 15,0 l/min

Gasfactor 2 - TIG-werkgas

0,90 - 20,0
Fabrieksinstelling: 11,82

R/L-synchroni-
satie uitvoeren

OPMERKING!

De R/L-synchronisatie moet voor ieder lasproces afzonderlijk plaatsvinden.

Laskringweerstand R [mOhm]

Het vaststellen van de laskringweerstand geeft informatie over de totale weer-
stand van lastoorts-slangenpakket, lastoorts, werkstuk en aardkabel.

Als bijv. na het verwisselen van de lastoorts een verhoogde laskringweerstand
wordt vastgesteld, kunnen de volgende onderdelen defect zijn:
- Lastoorts-slangenpakket
- Lastoorts
- Aardeverbinding met het werkstuk
- Aardkabel

Laskring-inductiviteit L [µH]

De verplaatsing van het slangenpakket
heeft aanzienlijke gevolgen voor de
laseigenschappen.
Vooral bij het pulsen en AC-lassen kan
afhankelijk van de lengte en verplaat-
sing van het slangenpakket een hoge
laskring-inductiviteit ontstaan. De
stroomstijging wordt beperkt.

Wanneer de verplaatsing van het la-
stoorts-slangenpakket wordt veran-
derd, kan het lasresultaat worden ge-
optimaliseerd.
Het slangenpakket moet volgens de af-
beelding worden verplaatst.

R/L-synchronisatie uitvoeren

1 Procesparameter / Algemeen / R/L-synchronisatie

De huidige waarden worden weergegeven.
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2 'Volgende' selecteren

Het 2e scherm van de R/L-synchronisatie wordt weergegeven.

3 Volg de aanwijzingen in het getoonde scherm

4 'Volgende' selecteren

Het 3e scherm van de R/L-synchronisatie wordt weergegeven.

5 Volg de aanwijzingen in het getoonde scherm

6 'Volgende' selecteren

De huidige waarden worden berekend.

Na de R/L-synchronisatie worden een bevestiging en de huidige waarden
weergegeven.
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Staafelektrode, CEL, gutstoortsen
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Minimale uitrusting voor elektrodelassen en CEL-
lassen en voor gutsen

Minimale uitrus-
ting voor elek-
trodelassen en
CEL-lassen

Voor het elektrodelassen en CEL-lassen zijn naast de iWave-stroombron de vol-
gende extra componenten vereist:
- Aardkabel
- Elektrodenhouder met laskabel
- Staaf- of CEL-elektroden

Minimale uitrus-
ting voor gutsen

Voor het gutsen zijn naast de iWave-stroombron de volgende extra componenten
vereist:
- in de stroombron ingebouwde optie OPT/i TIG PowerConnector
- Massakabel 120i PC
- Adapter PowerConnector - Dinse
- Gutstoorts KRIS 13
- Persluchtvoorziening
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Inbedrijfstelling

Voorbereiding OPMERKING!

Alle op de stroombron aangesloten en opgebouwde TIG-componenten kunnen
op de stroombron aangesloten blijven.
De TIG-componenten hoeven niet voor het elektrodelassen te worden aangeslo-
ten.

OPMERKING!

Informatie over of de staafelektroden op de pluspool of op de minpool moeten
worden gelast, vindt u op de verpakking van of de sticker op de staafelektroden.

▶ iWave AC/DC-stroombronnen kunnen zelfstandig ompolen.

▶ Bij iWave DC-stroombronnen is de stroombus voor het elektrodelassen altijd
op de DC-pool aangesloten.

1 Netschakelaar in stand - O - zetten

2 Netstekker uit het stopcontact halen

3 Bajonet-stroomstekker van de elektrodehoudende kabel in de stroombus
voor het elektrodelassen steken en door middel van naar rechts draaien ver-
grendelen

iWave DC iWave AC/DC

4 Netstekker in het stopcontact steken
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Elektrode lassen

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door verkeerde bediening en verkeerd uitgevoerde werkzaamheden.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Alle werkzaamheden en functies die in dit document worden beschreven,
mogen uitsluitend door technisch geschoold personeel worden uitgevoerd.

▶ U dient dit document volledig te lezen en te begrijpen.

▶ Alle veiligheidsvoorschriften en gebruikersdocumentatie van dit apparaat en
alle systeemcomponenten moeten gelezen en begrepen worden.

GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Schakel voor aanvang van de werkzaamheden alle betrokken apparaten en
componenten uit en ontkoppel ze van het elektriciteitsnet.

▶ Beveilig alle betrokken apparaten en componenten tegen opnieuw inschake-
len.

▶ Controleer na het openen van het apparaat met behulp van een geschikte
meter of de elektrisch geladen onderdelen (bijv. condensatoren) ontladen
zijn.

Elektrodelassen
VOORZICHTIG!

Gevaar van letsel en materiële schade door elektrische schok.
Zodra de schakelaar in de I-stand staat, staat de staafelektrode in de elektrode-
houder onder spanning.

▶ Erop letten dat de staafelektrode geen personen of elektrisch geleidende
dan wel geaarde delen raakt (bijvoorbeeld behuizingen e.d.).

1 Netschakelaar in stand - I - zetten
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3

2

3

2 'Lasprocedure' selecteren

Het overzicht van de lasprocedure wordt weergegeven.
Afhankelijk van het type stroombron of het geïnstalleerde functiepakket, zijn
verschillende lasprocedures beschikbaar.

3 Lasprocedure elektrode of CEL selecteren

De lasspanning wordt met een vertraging van 3 s op de lasbus geschakeld.

Als de procedure elektrodelassen of CEL geselecteerd is, wordt een eventueel
aanwezig koelapparaat automatisch uitgeschakeld. Het is niet mogelijk om dit in
te schakelen.

OPMERKING!

Parameters die op een systeemonderdeel worden ingesteld, zoals draadtoevoer
of afstandsbediening, kunnen onder voorwaarden niet op het bedieningspaneel
van de stroombron worden gewijzigd.

4 'Elektrodelassen' selecteren

De elektrodelasparameters worden weergegeven.
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5

7

6

5 Stelwiel draaien en de gewenste lasparameter selecteren

6 Voor het wijzigen van de parameter het stelwiel indrukken

7 Stelwiel draaien en de parameter wijzigen

8 Voor gebruikers- of toepassingsspecifieke instellingen in de lasmachine, in-
dien nodig procesparameters instellen

9 Met lassen beginnen
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Lasparameters
voor elektrodel-
assen en CEL-
lassen

Startstroom

Instelbereik: 0 - 200% (van hoofd-
stroom)
Fabrieksinstelling: 150%

Hoofdstroom

Instelbereik:
iWave 300i DC, iWave 300i AC/DC:
3 - 300 A
iWave 400i DC, iWave 400i AC/DC:
3 - 400 A
iWave 500i DC, iWave 500i AC/DC:
3 - 500 A
Fabrieksinstelling:-

Dynamiek

Om een optimaal lasresultaat te berei-
ken, moet in sommige gevallen de dy-
namiek worden ingesteld.

Instelbereik: 0 - 100% (van hoofd-
stroom)
Fabrieksinstelling: 20

0 ... zachte en spatarme lichtboog
100 .... hardere en stabielere lichtboog

Werkingsprincipe:
Op het moment van de druppelovergang of bij ontstaan von kortsluiting vindt
een kortstondige verhoging van de stroomsterkte plaats. Om een stabiele licht-
boog te verkrijgen, wordt de lasstroom tijdelijk verhoogd. Als de staafelektrode in
het smeltbad dreigt te zinken, verhindert deze maatregel het stollen van het
smeltbad en een langere kortsluiting van de lichtboog. Een vastzittende staafe-
lektrode is hierdoor vrijwel onmogelijk.
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Polariteit

Instelbereik: DC- / DC+ /AC
Fabrieksinstelling: DC-
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Functies Hot-Start, Soft-Start, Anti-Stick

Startstroom
> 100 %
(Hotstart)

Voordelen
- Verbetering van de ontstekingseigenschappen, ook bij elektroden met slech-

te ontstekingseigenschappen
- Beter opsmelten van het grondmateriaal in de startfase, daardoor weinig

koude plekken
- Vergaande vermijding van slakinsluitingen

I (A)

t (s)

0,5 1 1,5

(1)

(3)

(2)

100

150

Voorbeeld voor een startstroom > 100%
(Hotstart)

(1) Startstroomtijd
0-2 s, fabrieksinstelling 0,5 s

(2) Startstroom
0-200%, fabrieksinstelling
150%

(3) Hoofdstroom = ingestelde las-
stroom I1

Werkingswijze
Tijdens de ingestelde startstroomtijd
(1) wordt de lasstroom I1 (3) naar de
startstroom (2) verhoogd.

De startstroomtijd kan in het Setup-
menu worden ingesteld.

Startstroom
< 100 %
(Soft-Start)

Een startstroom < 100% (Soft-Start) is geschikt voor basische elektroden. De
ontsteking vindt bij een lage lasstroom plaats. Zodra de lichtboog stabiel is, stijgt
de lasstroom tot de ingestelde richtwaarde van de lasstroom.

I (A)

t

90A

30A
(1)

(3)

(2)

Voorbeeld voor een startstroom < 100% (Soft-
Start)

Voordelen:
- Verbetering van de ontstekingsei-

genschappen van elektroden die
bij een lage lasstroom ontsteken

- Vergaande vermijding van slakin-
sluitingen

- Minder lasspetters

(1) Startstroom
(2) Startstroomtijd
(3) Hoofdstroom

De startstroomtijd kan in het menu
Staafelektroden worden ingesteld.

116



Functie Anti-
stick

Bij een korter wordende lichtboog kan de lasspanning zover dalen dat de staafe-
lektrode ertoe neigt vast te kleven. Bovendien kan de staafelektrode uitgloeien.

Uitgloeien wordt verhinderd als de functie Anti-stick is geactiveerd. Als de
staafelektrode begint vast te kleven, schakelt de stroombron de lasstroom met-
een uit. Nadat de staafelektrode van het werkstuk is gescheiden, kan het lassen
zonder problemen worden voortgezet.

Het activeren en deactiveren van de functie Anti-Stick wordt uitgevoerd onder:
Procesparameter / Algemeen TIG-/MMA-/CEL-/elektrodelassen.
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Procesparameter elektrodelassen / CEL

Elektrodelassen/
CEL-procespara-
meter

1

2

Elektrodelassen / CEL-lassen, procesparameter:
Elektrodelassen, CEL-lassen

Procesparameters voor componenten en monitoring, zie pagina 194.

Procesparame-
ter voor elektrol-
assen

Startstroomtijd
Hot-Start

0,0 - 2,0 s
Fabrieksinstelling: 0,5 s

Om een optimaal lasresultaat te bereiken, kan in veel gevallen de functie
Hotstart worden ingesteld.

Voordelen:
- Verbetering van de ontstekingseigenschappen, ook bij elektroden met slech-

te ontstekingseigenschappen
- Beter opsmelten van het grondmateriaal in de startfase, daardoor weinig

koude plekken
- Vergaande vermijding van slakinsluitingen

Karakteristiek
Voor het selecteren van de elektrodenkarakteristieken

I-constant / 0,1 - 20,0 A/V / P-constant / gutsen (alleen bij iWave 500 DC en AC/
DC)
Fabrieksinstelling: I-constant
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0040 200100 300 I (A)

U (V)
con - 20 A / V

(4)

(5)

(6)

(7) (8)

(1)
(2)

(3)

(1) Werklijn voor staafelektrode
(2) Werklijn voor staafelektrode bij

verhoogde vlambooglengte
(3) Werklijn voor staafelektrode bij

verminderde vlambooglengte
(4) Karakteristiek bij geselecteerde

parameter 'I-constant' (con-
stante lasstroom)

(5) Karakteristiek bij gekozen para-
meter '0,1 - 20' (dalende karak-
teristiek met in te stellen hel-
ling)

(6) Karakteristiek bij gekozen para-
meter 'P-constant' (constant
lasvermogen)

(7) Voorbeeld voor ingestelde dynamiek bij gekozen karakteristiek (4)
(8) Voorbeeld voor ingestelde dynamiek bij gekozen karakteristiek (5) of (6)

I-constant (constante lasstroom)
- Als de parameter 'I-constant' is ingesteld wordt de lasstroom onafhankelijk

van de lasspanning constant gehouden. Er ontstaat een verticale karakteris-
tiek (4).

- De parameter 'I-constant' is bijzonder goed geschikt voor rutiel-elektroden
en basische elektroden.

0,1 - 20,0 A/V (dalende curve met in te stellen helling)
- Door middel van parameter '0,1 - 20' kan een dalende karakteristiek (5) wor-

den ingesteld. Het instelbereik strekt zich uit van 0,1 A / V (zeer steil) tot 20
A / V (zeer vlak).

- De instelling van een vlakke karakteristiek (5) is alleen aan te bevelen bij cel-
lulose-elektroden.

P-constant (constant lasvermogen)
- Als de parameter 'P-constant' is ingesteld wordt het lasvermogen onafhanke-

lijk van de lasspanning en de lasstroom constant gehouden. Er ontstaat een
hyperbole karakteristiek (6).

- De parameter 'P-constant' is bijzonder goed geschikt voor cellulose-elektro-
den.

Gutsen
- Speciale karakteristiek voor gutsen met een koolstofelektrode

(alleen bij iWave 500 DC en iWave 500 AC/DC)
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10

20

30

40

50

60

U (V)

004003001 200 I (A)

I
H
 + DynamikI

H
 - 50 %

(8)

(2)

(1)

(3)

(7)

(c)

(c)
(b)

(a)

(a)

(6)

(5)

(4)

(1) Werklijn voor staafelektrode
(2) Werklijn voor staafelektrode bij

verhoogde vlambooglengte
(3) Werklijn voor staafelektrode bij

verminderde vlambooglengte
(4) Karakteristiek bij geselecteerde

parameter 'I-constant' (con-
stante lasstroom)

(5) Karakteristiek bij gekozen para-
meter '0,1 - 20' (dalende karak-
teristiek met in te stellen hel-
ling)

(6) Karakteristiek bij gekozen para-
meter 'P-constant' (constant
lasvermogen)

(7) Voorbeeld voor ingestelde dynamiek bij gekozen karakteristiek (5) of (6)
(8) Mogelijke stroomwijziging bij gekozen kenmerk (5) of (6) - afhankelijk van

de lasspanning (vlambooglengte)

(a) Werkpunt bij hoge vlambooglengte
(b) Werkpunt bij ingestelde lasstroom IH

(c) Werkpunt bij lage vlambooglengte

De afgebeelde karakteristieken (4), (5) en (6) gelden bij gebruik van een staafe-
lektrode waarvan de karakteristiek bij een bepaalde lichtbooglengte overeenkomt
met de werklijn (1).

Al naar gelang de ingestelde lasstroom (I) wordt het snijpunt (werkpunt) van de
karakteristieken (4), (5) en (6) langs de werklijn (1) verschoven. Het werkpunt
geeft uitsluitsel over de actuele lasspanning en de actuele lasstroom.

Bij een vast ingestelde lasstroom (IH) kan het werkpunt zich langs de karakteris-
tieken (4), (5) en (6) bevinden, al naargelang de lasspanning op dat moment. De
lasspanning U is afhankelijk van de vlambooglengte.

Als de vlambooglengte verandert, bijv. overeenkomstig de werklijn (2), is het
werkpunt het snijpunt van de overeenkomstige karakteristiek (4), (5) of (6) met
de werklijn (2).

Geldt voor de karakteristieken (5) en (6): Afhankelijk van de lasspanning (licht-
booglengte) wordt de lasstroom (I) eveneens groter of kleiner, bij een gelijkblij-
vende instelwaarde voor IH.

AntiStick

aan / uit
Fabrieksinstelling: aan

Bij een korter wordende lichtboog kan de lasspanning zover dalen dat de staafe-
lektrode ertoe neigt vast te kleven. Bovendien kan de staafelektrode uitgloeien.

Uitgloeien wordt verhinderd als de functie Anti-stick is geactiveerd. Als de
staafelektrode begint vast te kleven, schakelt de stroombron de lasstroom met-
een uit. Nadat de staafelektrode van het werkstuk is gescheiden, kan het lassen
zonder problemen worden voortgezet.

120



Afbreekspanning
Begrenzing van de lasspanning

20 - 90 V
Fabrieksinstelling: 20 V

In principe is de lichtbooglengte afhankelijk van de lasspanning. Om het lassen te
beëindigen, moet de staafelektrode doorgaans duidelijk worden opgetild. Met de
parameter kan de lasspanning worden begrensd tot een waarde die het mogelijk
maakt het lassen te beëindigen door de elektrode slechts licht omhoog te bren-
gen.

OPMERKING!

Als tijdens het lassen de laswerkzaamheid vaak onbedoeld wordt beëindigd,
stelt u de parameter 'Afbreekspanning' op een hogere waarde in.

AC-frequentie
alleen bij het AC-lassen van staafelektroden (lasparameter polariteit = AC)

40 - 250 Hz
Fabrieksinstelling: 60 Hz

Procesparame-
ter voor CEL

Startstroomtijd
Hot-Start

0,0 - 2,0 s
Fabrieksinstelling: 0,5 s

Om een optimaal lasresultaat te bereiken, kan in veel gevallen de functie
Hotstart worden ingesteld.

Voordelen:
- Verbetering van de ontstekingseigenschappen, ook bij elektroden met slech-

te ontstekingseigenschappen
- Beter opsmelten van het grondmateriaal in de startfase, daardoor weinig

koude plekken
- Vergaande vermijding van slakinsluitingen

AntiStick

aan / uit
Fabrieksinstelling: aan

Bij een korter wordende lichtboog kan de lasspanning zover dalen dat de staafe-
lektrode ertoe neigt vast te kleven. Bovendien kan de staafelektrode uitgloeien.

Uitgloeien wordt verhinderd als de functie Anti-stick is geactiveerd. Als de
staafelektrode begint vast te kleven, schakelt de stroombron de lasstroom met-
een uit. Nadat de staafelektrode van het werkstuk is gescheiden, kan het lassen
zonder problemen worden voortgezet.

Afbreekspanning
Begrenzing van de lasspanning

20 - 90 V
Fabrieksinstelling: 20 V
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In principe is de lichtbooglengte afhankelijk van de lasspanning. Om het lassen te
beëindigen, moet de staafelektrode doorgaans duidelijk worden opgetild. Met de
parameter kan de lasspanning worden begrensd tot een waarde die het mogelijk
maakt het lassen te beëindigen door de elektrode slechts licht omhoog te bren-
gen.

OPMERKING!

Als tijdens het lassen de laswerkzaamheid vaak onbedoeld wordt beëindigd,
stelt u de parameter 'Afbreekspanning' op een hogere waarde in.
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Gutsen (iWave 500 DC en iWave 500 AC/DC)

Korte beschrij-
ving van gutsen
(Arc Air Gou-
ging)

Bij het gutsen wordt een lichtboog tussen een koolstofelektrode en het werkstuk
ontstoken, het grondmateriaal wordt opgesmolten en met perslucht weggebla-
zen.
De bedrijfsparameters voor het gutsen zijn in een speciale karakteristiek vastge-
legd.

Toepassingen:
- Gietgallen, poriën of slakinsluitingen uit werkstukken verwijderen
- Overblijfselen van het gietproces verwijderen of hele werkstukoppervlakken

afwerken in gieterijen
- Voorbereiding van randen van dikke platen
- Voorbereiding en verbetering van lasnaden
- Laswortels of lasfouten uitgutsen
- Lasvoegen maken

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door verkeerde bediening en verkeerd uitgevoerde werkzaamheden.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Alle werkzaamheden en functies die in dit document worden beschreven,
mogen uitsluitend door technisch geschoold personeel worden uitgevoerd.

▶ U dient dit document volledig te lezen en te begrijpen.

▶ Alle veiligheidsvoorschriften en gebruikersdocumentatie van dit apparaat en
alle systeemcomponenten moeten gelezen en begrepen worden.

GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Schakel voor aanvang van de werkzaamheden alle betrokken apparaten en
componenten uit en ontkoppel ze van het elektriciteitsnet.

▶ Beveilig alle betrokken apparaten en componenten tegen opnieuw inschake-
len.

▶ Controleer na het openen van het apparaat met behulp van een geschikte
meter of de elektrisch geladen onderdelen (bijv. condensatoren) ontladen
zijn.

Voorbereiding BELANGRIJK! Voor het gutsen is een massakabel met PowerConnector en een
diameter van 120mm² vereist. Voor andere massakabels zonder PowerConnector
moet de optie OPT/i TPS 2 Plusbus op de stroombron zijn ingeschakeld.
Bovendien is een adapter PowerConnector - Dinse vereist voor het aansluiten van
de gutstoorts.

1 Netschakelaar in stand - O - zetten

2 Netstekker uit het stopcontact halen

3 MIG/MAG-lastoorts demonteren

4 Aardekabel in de (-)-stroombus steken en vergrendelen

5 Met het andere uiteinde van de aardkabel verbinding maken met het werk-
stuk
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6 Adapter PowerConnector - Dinse op de (+) stroombus aansluiten

7 Bajonet-stroomstekker van de gutstoorts in de (+)-stroombus steken en door
middel van draaien naar rechts vergrendelen

8 Persluchtaansluiting van de gutstoorts op de persluchtvoorziening aansluiten
Werkdruk: 5 - 7 bar (constant)

9 Koolstofelektrode zo aanbrengen dat de punt van de elektrode ca. 100 mm
uit de gutstoorts steekt;
de luchtuitstroomopeningen van de gutstoorts mogen zich niet aan de onder-
zijde bevinden

10 Netstekker in het stopcontact steken

Gutsen
VOORZICHTIG!

Gevaar van letsel en materiële schade door elektrische schok.
Zodra de schakelaar in de I-stand staat, staat de elektrode in de gutstoorts on-
der spanning.

▶ Let erop dat de elektrode geen personen of elektrisch geleidende dan wel
geaarde delen raakt (bijvoorbeeld behuizingen e.d.)

VOORZICHTIG!

Risico op lichamelijk letsel door harde geluiden.

▶ Tijdens het gutsen moet gehoorbescherming worden gedragen!

1 Netschakelaar in stand - I - zetten

2 Onder Procesparameter / Algemeen TIG/MMA/CEL / elektrodelassen de pa-
rameter 'Karakteristiek' op 'Gutstoorts' (laatste invoer) zetten.

OPMERKING!

Instellingen van de afscheurspanning en de startstroomtijd worden genegeerd.

3 OK selecteren

4 Onder 'Lasprocedure / Procedure / Elektrodelassen' selecteren

Als de procedure elektrode lassen gekozen is, wordt een eventueel aanwezig
koelapparaat automatisch uitgeschakeld. Het is niet mogelijk om dit in te schake-
len.

OPMERKING!

Parameters die op een systeemonderdeel worden ingesteld, zoals draadtoevoer
of afstandsbediening, kunnen onder voorwaarden niet op het bedieningspaneel
van de stroombron worden gewijzigd.

5 'Elektrodelassen' selecteren

De parameters voor het gutsen worden weergegeven:

6 De hoofdstroom afhankelijk van de elektrodediameter en conform de aanwij-
zingen op de verpakking van de elektrode instellen
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OPMERKING!

Bij hogere stroomsterktes moet de gutstoorts met twee handen worden vastge-
houden!

▶ Geschikte lashelm gebruiken.

7 Persluchtventiel op greep van gutstoorts openen

8 Bewerkingsproces inleiden

De hoek van de koolstofelektrode en de voegsnelheid bepalen de diepte van een
voeg.

De parameters voor het gutsen zijn hetzelfde als de lasparameters voor het elek-
trodelassen, zie pagina 114.
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MultiProzess PRO - MIG/MAG
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MultiProzess PRO

Algemeen Als in de stroombron de optie OPT/i TIG MultiProzess PRO is ingebouwd, zijn
naast de TIG- en elektrodelasprocessen ook MIG/MAG-lasprocessen onbeperkt
beschikbaar.

De omschakeling tussen de afzonderlijke lasprocessen vindt plaats
- via jobs,
- het bedieningspaneel van de stroombron

of
- de brandertoets

Systeemonder-
delen

Een voor MultiProzess-PRO-geschikte stroombron kan met alle iWave-systeem-
componenten en voor de MIG/MAG-lasprocessen met alle TPSi-systeemcompo-
nenten worden gebruikt.

Voorbeeld:

iWave 500i AC/DC
+ OPT/i TIG AC MultiProzess PRO
+ CU 1400i Pro/MC koelapparaat
+ inbouwset wateraansluiting voor
+ verdeler dubbele kop
+ WF 25i MIG/MAG-draadtoevoer
+ MHPi MIG/MAG-lasbrander
+ MHP CON verbindingsslangenpakket
+ CWF 25i TIG-kouddraadtoevoer
+ SpeedNet-aansturingskabel
+ kouddraadtoevoer TIGi
+ TTB / THP TIG-lasbrander
+ elektrodenhouder met laskabel
+ aardekabel
+ TU Car4 per wagen
+ OPT/TU verlenging flesshouder TU
Car4 Pro

OPMERKING!

Bij watergekoelde lassystemen moeten de koelmiddelaansluitingen op het koel-
apparaat dubbel zijn uitgevoerd.

▶ De totale lengte van het slangenpakket mag bij MultiProzess-lassystemen
max. 14 m bedragen.

Een MultiProzess-PRO-lassysteem heeft alleen een aardekabel nodig.
Bij iWave AC-stroombronnen vindt de ompoling automatisch plaats als van las-
proces wordt gewisseld.

BELANGRIJK! Bij iWave DC-stroombronnen moet de massakabel handmatig
worden omgestoken als van lasproces wordt gewisseld.
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GEVAAR!

Gevaar door onder spanning staande draadelektrode en stroombussen!
Bij MultiProzess-PRO-apparaten staan draadelektrode en stroombussen van
een aangesloten MIG/MAG-draadtoevoer ook in TIG-bedrijf onder spanning!
Bij aanraking kan ernstig letsel of schade aan eigendommen het gevolg zijn.

▶ Draadelektrode en stroombussen niet aanraken.

▶ Ervoor zorgen dat draadelektrode en stroombussen niet kunnen worden aan-
geraakt.
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Minimale uitrusting voor MIG/MAG-lassen

Minimale uitrus-
ting voor MIG/
MAG-lassen

Voor het MIG/MAG-lassen zijn naast de iWave-stroombron de volgende extra
componenten vereist:
- OPT/i TIG MultiProzess PRO
- MIG/MAG-draadtoevoer
- MHP CON MIG/MAG-verbindingsslangenpakketten
- MTG MIG/MAG-lasbrander
- Draadelektrode
- MIG/MAG-beschermgasvoorziening
- Aardkabel

Extra vereist voor CMT-toepassingen:
- Welding Packages Standard, Pulse en CMT geactiveerd bij de stroombron
- CMT-lasbrander incl. CMT-aandrijfeenheid
- CMT-draadbuffer
- OPT/i PushPull ingebouwd in MIG/MAG-draadtoevoer
- CMT-verbindingsleidingpakket

Extra vereist voor watergekoelde toepassingen:
- Koelapparaat met dubbel uitgevoerde koelmiddelaansluitingen

De TIG-componenten kunnen tijdens het MIG/MAG-lassen op de stroombron
aangesloten blijven.
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MIG/MAG-lasprocessen

MIG/MAG-puls-
synergisch-las-
sen

MIG/MAG-puls-synergisch-lassen is een impulslichtboogproces met gestuurde
materiaalovergang.
Hierbij wordt in de basisstroomfase de energietoevoer zo ver verlaagd dat de
lichtboog nog net stabiel brandt en het oppervlak van het werkstuk alvast wordt
opgewarmd. In de pulsstroomfase zorgt een exact gedoseerde stroomimpuls
voor de gerichte afgifte van een druppel lasmateriaal.
Op deze wijze kan nauwkeurig en zonder spatten binnen het gehele vermogens-
bereik worden gelast.

MIG/MAG-stan-
daard-syner-
gisch-lassen

Het MIG/MAG standaard synergisch lassen is een MIG-MAG-lasproces over het
gehele vermogensbereik van de stroombron met de volgende vlamboogvormen:

Korte vlamboog
De druppelovergang vindt plaats bij kortsluiting in het onderste vermogensbe-
reik.

Overgangsvlamboog
Het lasdruppelen neemt aan het einde van de draadelektrode toe en wordt in het
middelste vermogensbereik nog bij kortsluiting overgedragen.

Sproeivlamboog
In het hoge vermogensbereik vindt een materiaalovergang plaats zonder kortslui-
ting.

PMC-proces PMC = Pulse Multi Control

PMC is een impulslichtbooglasproces met snelle gegevensverwerking, nauwkeu-
rige processtatusdetectie en verbeterde druppelafscheiding. Sneller lassen met
een stabiele lichtboog en gelijkmatige inbranding is mogelijk.

LSC-proces LSC = Low Spatter Control

LSC is een spatarm korte-lichtboogproces. Voordat de kortsluitbrug wordt ver-
broken, wordt de stroom verlaagd en vindt herontsteking plaats bij aanzienlijk la-
gere lasstroomwaarden.

Synchropuls-
lassen

Synchropuls is standaard beschikbaar voor standaard-, puls-, LSC- en PMC-las-
sen.
Bij Synchropuls wordt het lasvermogen cyclisch tussen twee werkpunten gewis-
seld waardoor een geschubde lasnaad ontstaat als gevolg van een niet-continue
toevoer van warmte.

CMT-proces CMT = Cold Metal Transfer

Voor het CMT-proces is een speciale CMT-aandrijfeenheid vereist.
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De omkering van de draadbeweging in het CMT-proces resulteert in druppel-
scheiding met verbeterde korte-lichtboogeigenschappen.
De voordelen van het CMT-proces zijn:
- Lage warmtetoevoer
- Minder spatten
- Minder emissie
- Hogere processtabiliteit

Het CMT-proces is geschikt voor:
- Verbindingslassen, oppervlaktelassen en solderen, vooral met hoge eisen aan

warmtetoevoet en processtabiliteit
- Dun product lassen met weinig deformatie
- Speciale verbindingen, bijv. koper, zink, staal-aluminium

OPMERKING!

Een CMT-handboek met voorbeeldtoepassingen is beschikbaar,
ISBN 978-3-8111-6879-4.

CMT Cycle Step
lasproces

CMT Cycle Step is een doorontwikkeling van het CMT-lasproces. Ook hiervoor is
een speciale CMT-aandrijfeenheid vereist.

CMT Cycle Step is het lasproces met de laagste warmtetoevoer.
In het CMT Cycle Step-lasproces is er een cyclische wisseling tussen CMT lassen
en pauzes met instelbare pauzetijd.
De laspauzes verminderen de warmtetoevoer, de continuïteit van de lasnaad blijft
behouden.
Er zijn ook afzonderlijke CMT-cycli mogelijk. De grootte van de CMT-laspunten
wordt bepaald door het aantal CMT-cycli.
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MIG/MAG Welding Packages

Algemeen Om de meest uiteenlopende materialen effectief te kunnen bewerken, beschik-
ken de stroombronnen over verschillende Welding Packages, laskarakteristieken,
lasprocedures en -processen.

Welding Packa-
ges

De volgende Welding Packages zijn beschikbaar:
- Welding Package Standard

(maakt MIG/MAG Standard-Synergic-lassen mogelijk)
- Welding Package Pulse

(maakt MIG/MAG Puls-Synergic-lassen mogelijk)
- Welding Package LSC *

(maakt het LSC-proces mogelijk)
- Welding Package PMC **

(maakt het PMC-proces mogelijk)
- Welding Package CMT ***

(maakt het CMT-proces mogelijk)

* Alleen in combinatie met Welding Package Standard
** Alleen in combinatie met Welding Package Pulse
*** Alleen in combinatie met Welding Package Standard en Welding Package

Pulse

BELANGRIJK! Op een stroombron zonder Welding staat alleen MIG/MAG stan-
daard handmatig lassen ter beschikking.
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MIG/MAG-laskarakteristieken

Laskarakteristie-
ken

Afhankelijk van het lasproces en de beschermgascombinatie staan bij de keuze
van het extra materiaal diverse procesgeoptimaliseerde laskarakteristieken ter
beschikking.

Voorbeelden van laskarakteristieken:
- 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 *

De aanvullende markering (*) voor het lasproces geeft informatie over speciale ei-
genschappen en het gebruik van de laskarakteristiek.
De beschrijving van de karakteristieken geschiedt volgens het onderstaande
schema:

Markering
Procedure
Eigenschappen

additive
CMT
Karakteristieken met verminderde warmtetoevoer en meer stabiliteit bij hoger af-
smeltvermogen voor het lasrups-op-lasrups-lassen van adaptieve structuren

ADV ***
CMT

Extra vereist:
Omvormer voor een wisselstroomproces

Negatief gepolariseerde procesfase met minder warmtetoevoer en hoger af-
smeltvermogen

ADV ***
LSC

Extra vereist:
Elektronische schakelaar voor stroomonderbreking

Maximale stroomreductie door het openen van de stroomkring in elke gewenste
procesfase

Alleen in combinatie met TPS 400i LSC ADV

arc blow
PMC
Karakteristieken met verbeterde eigenschappen tegen lichtboogbreuk ten gevol-
ge van afbuiging in externe magnetische velden

arcing
Standard
Karakteristieken voor een speciale vorm van harde toepassing op droge en natte
ondergrond
(bijv. op breekwalsen in de suiker- en ethanolindustrie)

braze
CMT, LSC, PMC

135

N
L



Karakteristieken voor soldeerprocessen (hoge soldeersnelheid, veilige bevochti-
ging en goede vloei van het soldeermateriaal)

braze+
CMT
Geoptimaliseerde karakteristieken voor soldeerprocessen met het speciale gas-
mondstuk 'Braze+' (smalle opening van gasmondstuk, hoge stroomsnelheid van
beschermgas)

cladding
CMT, LSC, PMC
Karakteristieken voor oppervlaktelasbewerkingen met weinig inbranding, lage op-
bouw en brede naaduitvloeiing voor betere bevochtiging

dynamic
CMT, PMC, Puls, Standard
Karakteristieken voor hoge lassnelheden met geconcentreerde vlamboog

flanged edge
CMT
Karakteristieken voor uitlopende naden met aanpassing van frequentie en ener-
gietoevoer;
de rand wordt volledig gelast maar niet versmolten.

galvanized
CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
Karakteristieken voor verzinkte plaatoppervlakken (gering gevaar voor zinkpo-
riën, verminderde afbranding van zink)

galvannealed
PMC
Karakteristieken voor met ijzer en zink gecoate plaatoppervlakken

gap bridging
CMT, PMC
Karakteristieken met zeer lage warmtetoevoer voor de beste overbrugging van
spleten

hotspot
CMT
Karakteristieken met warmstartsequentie, vooral voor gatnaden en MIG/MAG-
puntlasverbindingen

mix ** / ***
PMC

etra vereist:
Welding Packages Pulse en PMC

Karakteristieken met een procesverandering tussen impuls- en korte lichtboog
Speciaal ontworpen voor verticaal naadlassen met cyclische afwisseling van een
warme en koude, ondersteunende procesfase.

LH
Karakteristieken voor LaserHybrid-toepassingen (laser + MIG/MAG-proces)

marking
Karakteristieken voor labelen van geleidende oppervlakken

Het labelen gebeurt door middel van vonkerosie zonder noemenswaardig vermo-
gen die wordt opgewekt door een omgekeerde draadelektrode.

mix ** / ***
CMT
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Extra vereist:
CMT-aandrijfeenheid WF 60i Robacta Drive CMT
Welding Packages Pulse, Standard en CMT

Karakteristieken met ene procesverandering tussen impuls- en CMT-proces,
waarbij het CMT-proces wordt gestart met een omkering van de draadbeweging.

mix drive ***
PMC

Extra vereist:
PushPull-aandrijfeenheid WF 25i Robacta Drive of WF 60i Robacta drive CMT
Welding Packages Pulse en PMC

Karakteristieken met een procesvervanging tussen impuls- en korte lichtboog,
waarbij de korte lichtboog wordt gestart met een omkering van de draadbewe-
ging.

multi arc
PMC
Karakteristieken voor onderdelen waarop meerdere elkaar beïnvloedende licht-
bogen lassen

open root
Karakteristieken voor rootlassen met spleet en geoptimaliseerd doordrukken van
de root zonder rootterugval.

PCS **
PMC
Pulse Controlled Sprayarc - Directe overgang van een geconcentreerde impuls-
boog naar een korte sproeiboog. De voordelen van de impuls- en standaardlicht-
boog zijn gecombineerd in één karakteristiek.

pin
Karakteristieken voor het lassen van pinnen op een oppervlak
De terugtrekkende beweging van de draadelektrode in combinatie met het
stroomverloop definiëren de uitstraling van de pin.

pipe
PMC
Karakteristieken voor buistoepassingen en positielasbewerkingen in smalle sple-
ten

retro
CMT, Puls, PMC, Standard
Karakteristieken met de eigenschappen van de voorgaande apparatenserie
TransPuls Synergic (TPS)

ripple drive ***
PMC
extra vereist:
CMT-aandrijfeenheid, WF 60i Robacts Drive CMT

Karakteristieken met gedrag zoals intervalbedrijf voor uitspringende naadscha-
ling, vooral bij aluminium

root
CMT, LSC, Standard
Karakteristieken voor rootlassen met een vlamboog met hoge druk

seam track
PMC, Puls
Karakteristieken met versterkt naadzoeksignaal, vooral bij gebruik van meerdere
lastoortsen op één onderdeel.
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TIME
PMC
Karakteristiek voor lassen met lange Stick-Out en TIME-beschermgassen
(T.I.M.E. = Transferred Ionized Molten Energy)

TWIN
PMC
Gesynchroniseerde karakteristieken voor twee draadelektroden in een gemeen-
schappelijk smeltbad (tandemlasproces)

universal
CMT, PMC, Puls, Standard
Karakteristieken voor conventionele lasopgaven

weld+
CMT
Karakteristieken voor lassen met korte Stickout en het gasmondstuk Braze+
(gasmondstuk met kleine opening en hoge stroomsnelheid)

** Mengproceskarakteristieken
*** Laskarakteristieken met bijzondere eigenschappen door extra hardware
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MIG/MAG-bedrijfscycli

Algemeen
GEVAAR!

Onjuiste bediening kan ernstig letsel en zware materiële schade veroorzaken.
De beschreven functies pas gebruiken nadat de handleiding volledig is gelezen en
begrepen.

▶ De beschreven functies pas gebruiken nadat de handleiding volledig is gele-
zen en begrepen.

▶ Gebruik de beschreven functies alleen als de gebruiksaanwijzingen van alle
systeemcomponenten volledig zijn gelezen en begrepen.

De indicatoren betreffende instelling, correctiegebied en maateenheden van de
beschikbare parameters aan het Setup-menu ontlenen.

Symbolen en
toelichting

Toortsknop indrukken | toortsknop vasthouden | toortsknop loslaten

GPr
Gasvoorstroming

I-S
Startstroomfase: snelle opwarming van het basismateriaal ondanks hoge warm-
teafgifte bij de lasstart

t-S
Startstroomduur

S

Start lichtbooglengtecorrectie

SL1
Slope 1: continue verlaging van de startstroom op de lasstroom

I
Lasstroomfase: gelijkmatige toediening van temperatuur op vooraf verhit grond-
materiaal

I-E
Eindstroomfase: ter vermijding van plaatselijke oververhitting van het basismate-
riaal door warmtestuwing bij het laseinde. Het uitzakken van de lasnaad wordt
verhinderd.

t-E
Eindstroomduur

E

Einde lichtbooglengtecorrectie
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SL2
Slope 2: continue verlaging van de lasstroom op de eindstroom

GPo
Gasnastroming

Gedetailleerde uitleg van de parameters in het hoofdstuk 'Procesparameters'

2-stapsproces

t

I

+

I

GPr GPo

De bedrijfsmodus '2-stapsproces' is geschikt voor
- Deelwerk
- Korte lasnaden
- Automatische en robotwerking

4-stapsproces

t

I

+

I

GPr GPo

+

De bedrijfsmodus '4-stapsproces' is voor langere lasnaden geschikt.
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Speciaal 4-
stapsproces

I

t

I

GPr GPo

I-E

SL1t-S

I-S

SL2

+ +

S

E

t-E

De bedrijfsmodus "Speciaal 4-stapsproces" is met name geschikt voor het lassen
van aluminium materialen. Het speciale verloop van de lasstroom houdt rekening
met de hoge warmtegeleiding van aluminium.

Speciaal 2-
stapsproces

I

I-S I-E

+

I

S E

GPr GPoSL1 SL2

t

t-S t-E

De bedrijfscyclus "speciaal 2-stapsproces" is in het bijzonder geschikt voor het
lassen met hogere capaciteit. In de speciale bedrijfscyclus 2-stapsproces start de
lichtboog met geringe capaciteit, wat een eenvoudigere stabilisering van de licht-
boog tot gevolg heeft.
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Puntlassen

I

+

I

GPr GPoSPt

t

De bedrijfsmodus "Puntlassen" is met name geschikt voor lasverbindingen op
overlappende platen.
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Voorbereiding voor MIG/MAG-lassen

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Schakel voor aanvang van de werkzaamheden alle betrokken apparaten en
componenten uit en ontkoppel ze van het elektriciteitsnet.

▶ Beveilig alle betrokken apparaten en componenten tegen opnieuw inschake-
len.

GEVAAR!

Risico op elektrische stroom door elektrisch geleidend stof in het apparaat.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Het apparaat alleen met een gemonteerd luchtfilter gebruiken. Het luchtfil-
ter is een belangrijke veiligheidsvoorziening om beschermingsklasse IP 23 te
bereiken.

Correcte plaat-
sing van het ver-
bindingsslangen-
pakket

VOORZICHTIG!

Gevaar voor beschadiging van de componenten van een lasinstallatie door over-
verhitting ten gevolge van een verkeerd geplaatst verbindingsslangpakket.

▶ Verbindingsslangpakket zonder lus plaatsen

▶ Verbindingsleidingpakket niet bedekken

▶ Verbindingsleidingpakket niet bij de gasfles opwikkelen en niet om de gasfles
wikkelen
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Correcte plaatsing van het verbindingsslangenpakket

BELANGRIJK!
- De inschakelduurwaarden (ID) van de verbindingsslangpakketten kunnen al-

leen worden bereikt als de verbindingsslangpakketten correct zijn geplaatst.
- Als het plaatsingstraject van een verbindingsslangpakket verandert, voer dan

een R/L-synchronisatie uit (zie pagina 105)!
- Magnetisch gecompenseerde verbindingsslangpakketten maken het mogelijk

het plaatsingstraject te veranderen zonder de inductie van het lascircuit te
hoeven te veranderen.
Magnetisch gecompenseerde verbindingsslangpakketten zijn bij Fronius ver-
krijgbaar in lengtes van 10 m en meer.

Uitgangssituatie De stroombron is voor het TIG-lassen opgebouwd:
- Koelapparaat, stroombron en wagenopties zijn op wagen opgebouwd.
- De TIG-lasbrander is op de stroombron en voor op het koelapparaat aange-

sloten.
- De massakabel is op de stroombron aangesloten.
- De TIG-beschermgasvoorziening is op de stroombron aangesloten.

OPMERKING!

Alle op de stroombron aangesloten en opgebouwde TIG-componenten kunnen
op de stroombron aangesloten blijven.
De TIG-componenten hoeven niet voor het MIG/MAG-lassen te worden aange-
sloten.
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MIG/MAG-sys-
teemcomponen-
ten opbouwen
(overzicht)

OPMERKING!

Details met betrekking tot het monteren of aansluiten van de MIG/MAG-com-
ponenten zijn te vinden in de installatiehandleidingen en gebruiksaanwijzingen
van de betreffende systeemcomponenten.

1 Stroombron uitschakelen , van het elektriciteitsnet loskoppelen en tegen op-
nieuw inschakelen beveiligen

2 Voor het MIG/MAG-lassen vereiste componenten op de wagen opbouwen
(bijv. draaitapopname en gasfleshouder)

3 Trekontlastingen van het verbindingsslangenpakket op de wagen en draad-
toevoer bevestigen

4 MIG/MAG-draadtoevoer met behulp van verbindingsslangenpakket op de
stroombron aansluiten
(stroom, SpeedNet, koelmiddel)

BELANGRIJK! Op juiste plaatsing van het verbindingsslangenpakket letten!
Details, zie vanaf pagina 143.

5 MIG/MAG-beschermgasvoorziening op draadtoevoer aansluiten

Bij gebruik van gasflessen:

GEVAAR!

Kans op ernstig letsel en/of zware materiële schade door omvallende gas-
flessen.

▶ Gasflessen stabiel op een vlakke en vaste ondergrond plaatsen. Gasfles-
sen tegen omvallen beveiligen.

▶ De veiligheidsvoorschriften van de gasflesfabrikant opvolgen.

Als naast de TIG-gasfles de MIG/MAG-gasfles op de wagen moet worden ge-
monteerd, is de optie gasfleshouder Duo vereist.

6 MIG/MAG-lastoorts op draadtoevoer aansluiten

7 Voor MIG/MAG-toepassing bedoelde aandrijfrollen in draadtoevoer aanbren-
gen

8 Voor MIG/MAG-toepassing bedoelde slijtagedelen op lasbrander opbouwen

9 Draadspoelen of korfspoelen met korfspoel-adapter in draadtoevoer inzetten
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10 Aardeverbinding maken

Bij iWave AC/DC-stroombronnen de aangesloten massakabel gebruiken.
De stroombron regelt automatisch de ompoling van de massakabel als van
lasproces wordt gewisseld.

Bij iWave DC-stroombronnen moet de massakabel handmatig op de tweede
stroombus aan de achterzijde van de stroombron worden omgestoken.

BELANGRIJK! Voor optimale laseigenschappen moet de massakabel zo
dicht mogelijk bij het verbindingsslangenpakket worden geplaatst.

VOORZICHTIG!

Ongunstige lasresultaten door gemeenschappelijke aardverbinding van
meerdere stroombronnen!
Als meerdere stroombronnen aan één onderdeel lassen, kan een gemeen-
schappelijke aardverbinding de lasresultaten enorm beïnvloeden.

▶ Lasstroomkring ontkoppelen!

▶ Zorg voor een aparte aardverbinding voor elke lasstroomkring!

▶ Geen gemeenschappelijke aardverbinding gebruiken!

Extra details met betrekking tot het juist plaatsen van de massakabel vanaf
pagina 67.

11 Sluit de stroombron op het elektriciteitsnet aan en schakel de stroombron in

12 Draadelektrode laten inlopen

13 Contactdruk instellen

14 Rem instellen

15 R/L-synchronisatie uitvoeren
Details zie vanaf pagina 171.
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MIG/MAG- en CMT-lassen

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door verkeerde bediening en verkeerd uitgevoerde werkzaamheden.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Alle werkzaamheden en functies die in dit document worden beschreven,
mogen uitsluitend door technisch geschoold personeel worden uitgevoerd.

▶ U dient dit document volledig te lezen en te begrijpen.

▶ Alle veiligheidsvoorschriften en gebruikersdocumentatie van dit apparaat en
alle systeemcomponenten moeten gelezen en begrepen worden.

GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Schakel voor aanvang van de werkzaamheden alle betrokken apparaten en
componenten uit en ontkoppel ze van het elektriciteitsnet.

▶ Beveilig alle betrokken apparaten en componenten tegen opnieuw inschake-
len.

▶ Controleer na het openen van het apparaat met behulp van een geschikte
meter of de elektrisch geladen onderdelen (bijv. condensatoren) ontladen
zijn.

Lasprocedure en
bedrijfsmodus
instellen

2

3

1

1 'Lasprocedure' selecteren

2 'Procedure' selecteren

Het overzicht van de lasprocedure wordt weergegeven.
Afhankelijk van het type stroombron of het geïnstalleerde functiepakket, zijn
verschillende lasprocedures beschikbaar.

3 Gewenste lasprocedure selecteren
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5

4

4 'Bedrijfsmodus' selecteren

Het overzicht van de bedrijfsmodi wordt weergegeven.
- 2-stapsproces
- 4-stapsproces
- Speciaal 2-stapsproces
- Speciaal 4-stapsproces
- Puntlassen

5 De gewenste bedrijfsmodus selecteren

Extra materiaal
en beschermgas
selecteren

1

2

3

1 'Lasprocedure' selecteren

2 'Extra materiaal' selecteren

3 'Materiaalinstellingen wijzigen' selecteren

4 Stelwiel draaien en gewenst extra materiaal selecteren

148



5 'Volgende' selecteren en stelwiel indrukken

6 Stelwiel draaien en de gewenste draaddiameter selecteren

7 'Volgende' selecteren en stelwiel indrukken

8 Stelwiel draaien en het gewenste beschermgas selecteren

9 'Volgende' selecteren en stelwiel indrukken

OPMERKING!

De beschikbare karakteristieken per proces worden niet weergegeven als
slechts een karakteristiek beschikbaar is voor het geselecteerde extra materi-
aal.
De bevestigingsstap van de extra-materiaalwizard volgt direct, de werkstappen
10 - 14 vervallen.

10 Stelwiel draaien en de gewenste procedure selecteren

11 Stelwiel indrukken (blauwe achtergrond) om de gewenste karakteristiek te
selecteren

12 Stelwiel draaien en de gewenste karakteristiek selecteren

13 Stelwiel indrukken en de gewenste karakteristiek overnemen (witte achter-
grond)

14 'Volgende' selecteren

De bevestigingsstap van de extra-materiaalwizard wordt weergegeven.

15 'Opslaan' selecteren en stelwiel indrukken

Het ingestelde extra materiaal en de bijbehorende karakteristiek per procedure
worden opgeslagen.

Lasparameter in-
stellen

1

2

3

1 'Lassen' selecteren

2 Door stelwiel te draaien de gewenste lasparameter selecteren

3 Voor het wijzigen van de parameter het stelwiel indrukken

De waarde van de parameter wordt als horizontale schaal weergegeven:
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4
7.7

bijv. parameter draadtoevoer

De geselecteerde parameter kan nu worden gewijzigd.

4 Parameter door draaien van het stelwiel wijzigen

De gewijzigde waarde van de parameter wordt direct overgenomen.
Als een van de parameters draadaanvoer, plaatdikte, lasstroom of lasspanning tij-
dens het synergisch lassen wordt gewijzigd, worden de overige parameters even-
eens onmiddellijk aan de wijziging aangepast.

5 Om het overzicht van de lasparameters te openen, het stelwiel indrukken

6 Voor gebruikers- of toepassingsspecifieke instellingen in de lasmachine, in-
dien nodig procesparameters instellen

OPMERKING!

Als zich een WF 25i Dual draadtoevoer met dubbele kop in het lassysteem be-
vindt, moeten de las- en procesparameters voor beide lasproceslijnen afzonder-
lijk worden ingesteld.

1

2

2

1 In de statusregel de actueel gese-
lecteerde lasproceslijn selecteren

2 Las- en procesparameters voor
beide lasproceslijnen instellen

De hoeveelheid
beschermgas in-
stellen

1 Gasflesventiel openen

2 Toets Gascontrole indrukken

Gas stroomt naar buiten.

3 Stelschroef aan de onderkant van de drukverminderaar draaien tot de mano-
meter de gewenste beschermgashoeveelheid aangeeft
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4 Toets Gascontrole indrukken

De gasstroom stopt.

MIG/MAG- of
CMT-lassen

1

1 'Lassen' selecteren om de lasparameter weer te geven

GEVAAR!

Gevaar door naar buiten komende elektrode.
Dit kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

▶ Lasbrander zodanig houden, dat de kop van de lasbrander niet op gezicht en
lichaam is gericht.

▶ Een geschikte veiligheidsbril gebruiken.

▶ De lasbrander niet op personen richten.

▶ Ervoor zorgen dat de draadelektrode alleen opzettelijk contact kan maken
met elektrisch geleidende voorwerpen.

2 brandertoets indrukken en met de laswerkzaamheid beginnen

Na het lassen worden telkens de actuele werkelijke waarden van de lasstroom,
lasspanning en draadsnelheid opgeslagen; op het display wordt HOLD weergege-
ven.

OPMERKING!

Parameters die op een systeemonderdeel worden ingesteld, zoals draadtoevoer
of afstandsbediening, kunnen onder voorwaarden niet op het bedieningspaneel
van de stroombron worden gewijzigd.
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MIG/MAG- en CMT-lasparameter

Lasparameter
voor MIG/MAG
puls-synergisch-
lassen, voor
CMT-lassen en
voor PMC-lassen

Voor MIG/MAG puls-synergisch lassen, CMT-lassen en PMC-lassen kunnen de
volgende lasparameters worden ingesteld en weergegeven onder de button 'Las-
sen':

Stroom 1) [A]

Instelbereik: afhankelijk van de geselecteerde lasprocedure en het geselecteerde
lasprogramma

Voor aanvang van het lassen wordt automatisch een richtwaarde getoond op ba-
sis van de geprogrammeerde parameters. Tijdens het lassen wordt de actuele
werkelijke waarde getoond.

Spanning 1) [V]

Instelbereik: afhankelijk van de geselecteerde lasprocedure en het geselecteerde
lasprogramma

Voor aanvang van het lassen wordt automatisch een richtwaarde getoond op ba-
sis van de geprogrammeerde parameters. Tijdens het lassen wordt de actuele
werkelijke waarde getoond.

Materiaalsterkte 1)

0,1 - 30,0 mm 2) / 0,004 - 1,18 2) inch

Draadtoevoer 1)

0,5 - max. 2) 3) m/min / 19,69 - max 2) 3) ipm.

Lengtecorrectie lichtboog
Voor de correctie van de lichtbooglengte

-10 - +10
Fabrieksinstelling: 0

- ... kortere lichtbooglengte
0 ... neutrale lichtbooglengte
+ ... langere lichtbooglengte

Puls-/dynamiekcorrectie
Voor de correctie van de pulsenergie bij impulslichtboog

-10 - +10
Fabrieksinstelling: 0

- ... lage druppelafscheidingskracht
0 ... neutrale druppelafscheidingskracht
+ ... hoge druppelafscheidingskracht
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Lasparameters
voor MIG/MAG
standaard syner-
gisch lassen en
LSC-lassen

Voor MIG/MAG standaard synergisch lassen en LSC-lassen kunnen de volgende
lasparameters worden ingesteld en weergegeven in het menu-item 'Lassen':

Stroom 1) [A]

Instelbereik: afhankelijk van de geselecteerde lasprocedure en het geselecteerde
lasprogramma

Voor aanvang van het lassen wordt automatisch een richtwaarde getoond op ba-
sis van de geprogrammeerde parameters. Tijdens het lassen wordt de actuele
werkelijke waarde getoond.

Spanning 1) [V]

Instelbereik: afhankelijk van de geselecteerde lasprocedure en het geselecteerde
lasprogramma

Voor aanvang van het lassen wordt automatisch een richtwaarde getoond op ba-
sis van de geprogrammeerde parameters. Tijdens het lassen wordt de actuele
werkelijke waarde getoond.

Materiaalsterkte 1)

0,1 - 30,0 mm 2) / 0,004 - 1,18 2) inch

Draadtoevoer 1)

0,5 - max. 2) 3) m/min / 19,69 - max 2) 3) ipm.

Lengtecorrectie lichtboog
Voor de correctie van de lichtbooglengte

-10 - +10
Fabrieksinstelling: 0

- ... kortere lichtbooglengte
0 ... neutrale lichtbooglengte
+ ... langere lichtbooglengte

Puls-/dynamiekcorrectie
Voor de correctie van de pulsenergie bij impulslichtboog

-10 - +10
Fabrieksinstelling: 0

- ... lage druppelafscheidingskracht
0 ... neutrale druppelafscheidingskracht
+ ... hoge druppelafscheidingskracht
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Lasparameters
voor MIG/MAG
standaard hand-
matig lassen

Voor MIG/MAG standaard handmatige lassen kunnen de volgende lasparameters
worden ingesteld en weergegeven in het menu-item 'Lassen':

Spanning 1) [V]

Instelbereik: afhankelijk van de geselecteerde lasprocedure en het geselecteerde
lasprogramma

Voor aanvang van het lassen wordt automatisch een richtwaarde getoond op ba-
sis van de geprogrammeerde parameters. Tijdens het lassen wordt de actuele
werkelijke waarde getoond.

Dynamiek
Voor beïnvloeding van de kortsluitdynamiek op het moment van de druppelover-
gang

0 - 10
Fabrieksinstelling: 0

0 ... hardere en stabielere lichtboog
10 ... zachtere en spatarme lichtboog

Draadtoevoer 1)

Voor het instellen van een hardere en stabielere lichtboog

0,5 - max. 2) m/min / 19,69 - max 2) ipm.

Verklaring van
de voetnoten

1) Synergische parameter
Als een synergische parameter wordt gewijzigd, worden alle andere syner-
gische parameters automatisch ook ingesteld als gevolg van de synergi-
sche functie.

Het werkelijke instelbereik is afhankelijk van de gebruikte stroombron en
draadtoevoer en het geselecteerde lasprogramma.

2) Het werkelijke instelbereik is afhankelijk van het geselecteerde laspro-
gramma.

3) De maximale waarde is afhankelijk van de gebruikte draadtoevoer.
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Puntlassen

Puntlassen

2

3

1

1 'Lasprocedure' selecteren

2 'Procedure' selecteren

3 Gewenste lasprocedure selecteren

5

4

6

4 'Bedrijfsmodus' selecteren

5 'Puntlassen' selecteren

6 'Procesparameter' selecteren
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8

7
*

* Wordt alleen weergegeven als de optie OPT/i CMT Cycle Step aanwezig is in de stroombron. In het
TWIN-bedrijf wordt de button TWIN-procesregeling weergegeven na de button Procesmix. In dit ge-
val staat de button Puntlassen op de volgende pagina.

7 'Algemeen MIG/MAG' selecteren

8 'Puntlassen' selecteren

De parameter Puntlastijd wordt weergegeven.

9 Gewenste waarde voor de puntlastijd invoeren: Stelwiel indrukken en draaien

Instelbereik: 0,1 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: 1,0 s

10 Waarde met OK bevestigen

OPMERKING!

Voor puntlassen is standaard de bedrijfsmodus 4-stapsproces ingesteld.
Lastoorts indrukken - Puntlasprocedure loopt tot einde van puntlastijd - Op-
nieuw indrukken stopt de puntlastijd voortijdig

▶ Onder Voorkeuren / Systeem / Bedrijfsmodus instellen kan de parameter
Puntlassen worden gewijzigd in 2-stapsproces
(meer informatie over 2-staps- en 4-stapsproces bij puntlassen vanaf pagina
142)

11 Extra materiaal, draaddiameter en beschermgas selecteren

12 Gasflesventiel openen

13 De hoeveelheid beschermgas instellen
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GEVAAR!

Gevaar door naar buiten komende elektrode.
Dit kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

▶ Lasbrander zodanig houden, dat de kop van de lasbrander niet op gezicht en
lichaam is gericht.

▶ Een geschikte veiligheidsbril gebruiken.

▶ De lasbrander niet op personen richten.

▶ Ervoor zorgen dat de draadelektrode alleen opzettelijk contact kan maken
met elektrisch geleidende voorwerpen.

14 Puntlassen

Handelwijze bij het vervaardigen van een laspunt:

1 Lasbrander verticaal houden

2 Brandertoets indrukken en loslaten

3 Positie van de lasbrander handhaven

4 Nastroomtijd gas afwachten

5 Lasbrander optillen

OPMERKING!

De ingestelde parameters voor de lasstart en het laseinde zijn ook actief voor
het puntlassen.

▶ Onder Procesparameter / Algemeen MIG/MAG / Lasstart/laseinde kan zo
een lasstart/laseindebewerking voor het puntlassen worden opgeslagen.

▶ Als de eindstroomtijd is geactiveerd, is het laseinde niet na de ingestelde
puntlastijd, maar pas nadat de ingestelde Slope- en eindstroomtijd zijn door-
lopen.
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Procesparameter MIG/MAG

MIG/MAG-pro-
cesparameter

1

2

MIG/MAG-procesparameter:
Lasstart / Laseinde, Gas-Setup, Procesregeling, Synchropuls, Procesmix, CMT
Cycle Step, Puntlassen, R/L-synchronisatie

Procesparameters voor componenten en monitoring, zie pagina 194.

Procesparame-
ters voor las-
start / laseinde

De volgende procesparameters kunnen worden ingesteld en weergegeven voor de
lasstart en het laseinde:

Startstroom
Voor het instellen van de startstroom bij MIG/MAG-lassen (bijv. bij lasstart alu-
minium)

0 - 200% (van lasstroom)
Fabrieksinstelling: 135%

Start lengtecorrectie lichtboog
Voor de correctie van de lichtbooglengte bij lasstart

-10,0 - +10,0% (van lasspanning)
Fabrieksinstelling: 0,0%

- ... kortere lichtbooglengte
0 ... neutrale lichtbooglengte
+ ... langere lichtbooglengte

Startstroomtijd
Voor het instellen van de tijd, hoelang de startstroom actief moet zijn

uit / 0,1 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: uit
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Slope 1
Voor het instellen van de tijd, waarin de startstroom tot de lasstroom wordt gere-
duceerd of verhoogd

0,0 - 9,9 s
Fabrieksinstelling: 1,0 s

Slope 2
Voor het instellen van de tijd, waarin de startstroom tot de eindkraterstroom
(eindstroom) wordt gereduceerd of verhoogd

0,0 - 9,9 s
Fabrieksinstelling: 1,0 s

Eindstroom
Voor het instellen van de eindkraterstroom (eindstroom), om
a) een warmtestuwing bij het laseinde te voorkomen en
b) de eindkrater bij aluminium op te vullen

0 - 200% (van lasstroom)
Fabrieksinstelling: 50%

Einde lengtecorrectie lichtboog
Voor de correctie van de lichtbooglengte bij laseinde

-10,0 - +10,0% (van lasspanning)
Fabrieksinstelling: 0,0%

- ... kortere lichtbooglengte
0 ... neutrale lichtbooglengte
+ ... langere lichtbooglengte

Eindstroomtijd
Voor het instellen van de tijd, hoelang de startstroom actief moet zijn

uit / 0,1 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: uit

SFI
Voor het activeren / deactiveren van de functie SFI (Spatter Free Ignition - spat-
vrije ontsteking van lichtboog)

uit / aan
Fabrieksinstelling: off

SFI Hotstart
Voor het instellen van een hotstart-tijd in combinatie met de SFI-ontsteking

Tijdens de SFI-ontsteking vindt binnen de ingestelde hotstart-tijd een sproei-
boogfase plaats, die de warmtetoevoer ongeacht de bedrijfsmodus verhoogt en
zo zorgt voor een diepere inbranding vanaf de lasstart.

uit / 0,01 - 2,00 s
Fabrieksinstelling: uit

Draadterugtrekking 
Voor het instellen van de draadterugtrekkingwaarde (= gecombineerde waarde
van draadterugtrekbeweging en tijd)
Het terugtrekken van de draad is afhankelijk van de uitrusting van de lastoorts.

0,0 - 10,0
Fabrieksinstelling: 0,0
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Ontstekingsstroom (handmatig)
Voor het instellen van de ontstekingsstroom bij MIG/MAG standaard-handmatig
lassen

100 - 550 A (TPS 320i)
100 - 600 A (TPS 400i, TPS 400i LASC ADV)
100 - 650 A (TPS 500i, TPS 600i)
Fabrieksinstelling: 500 A

Draadterugtrekking (handmatig)
Voor het instellen van de draadterugtrekkingwaarde (= gecombineerde waarde
van draadterugtrekbeweging en tijd) bij MIG/MAG standaard-handmatig lassen
Het terugtrekken van de draad is afhankelijk van de uitrusting van de lastoorts.

0,0 - 10,0
Fabrieksinstelling: 0,0

Procesparame-
ters voor Gas-
Setup

De volgende procesparameters kunnen worden ingesteld en weergegeven voor
Gas-Setup:

Gasvoorstroming
Voor het instellen van de gasstroomtijd vóór het ontsteken van de lasboog

0 - 9,9 s
Fabrieksinstelling: 0,1 s

Gasnastroming
voor het instellen van de gasstroomtijd na het ontsteken van de lasboog

0 - 60 s
Fabrieksinstelling: 0,5 s

Gasrichtwaarde
Beschermgasdoorstroming
(Alleen in combinatie met de optie OPT/i-gasdoorstromingssensor)

uit / 0,5 - 30,0 l/min
Fabrieksinstelling: 15,0 l/min

BELANGRIJK! Als de ingestelde waarde voor de beschermgasdoorstroming
hoog is (bijv. 30 l/min), moet u ervoor zorgen dat de gasleiding voldoende gedi-
mensioneerd is!

Gasfactor
Afhankelijk van het gebruikte beschermgas
(Alleen in combinatie met de optie OPT/i TIG-gasregelaar)

auto / 0,90 - 20,00
Fabrieksinstelling: auto
(Voor standaardgassen uit de Fronius-lasdatabase wordt de correctiefactor auto-
matisch ingesteld)

In het job-bedrijf kunnen de ingestelde waarden van de bovenstaande parame-
ters voor elke job afzonderlijk worden opgeslagen.
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Procesparame-
ters voor proces-
regeling

De volgende procesparameters kunnen worden ingesteld en weergegeven voor de
procesregeling:
- Inbrandstabilisator
- Lichtbooglengtestabilisator
- Combinatie van inbrandstabilisator en lichtbooglengtestabilisator

Inbrandstabili-
sator

De inbrandstabilisator wordt gebruikt om de maximaal toelaatbare draadsnel-
heidsverandering in te stellen om de lasstroom en dus de inbranding bij variabele
Stickout stabiel of constant te houden.

De parameter Inbrandstabilisator is alleen beschikbaar als de optie WP PMC
(Welding Process Pulse Multi Control) of de optie WP LSC (Welding Process Low
Spatter Control) op de stroombron is ingeschakeld.

0 - 10,0 m/min
Fabrieksinstelling: 0 m/min

0
De inbrandstabilisator is niet geactiveerd.
De draadsnelheid blijft constant.

0,1 - 10,0
De inbrandstabilisator is geactiveerd.
De lasstroom blijft constant.
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Toepassingsvoorbeelden

Inbrandstabilisator = 0 m/min (niet geactiveerd)
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Inbrandstabilisator = 0 m/min (niet geactiveerd)

Een verandering in de contactbuisafstand (h) veroorzaakt een verandering in de
weerstand in het lascircuit als gevolg van een langere Stickout (s2).
De constante spanningsregeling voor een constante lichtbooglengte veroorzaakt
een reductie van de gemiddelde stroomwaarde en dus een kleinere inbranddiepte
(x2).

Inbrandstabilisator = n m/min (geactiveerd)
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Inbrandstabilisator = n m/min (geactiveerd)

Het vooraf instellen van een waarde voor de inbrandstabilisator veroorzaakt een
constante booglengte zonder grote stroomveranderingen bij een Stickout-veran-
dering (s1 ==> s2).
De inbranddiepte (x1, x2) blijft ongeveer gelijk en stabiel.

Inbrandstabilisator = 0,5 m/min (geactiveerd)
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0,5 m/min

Inbrandstabilisator = 0,5 m/min (geactiveerd)

Om de verandering van de lasstroom zo laag mogelijk te houden tijdens een
Stickout-verandering (s1 ==> s3), wordt de draadsnelheid met 0,5 m/min ver-
hoogd of verlaagd.
In het weergegeven voorbeeld wordt tot de ingestelde waarde van 0,5 m/min
(stand 2) het stabiliserende effect gehandhaafd zonder stroomverandering.

I ... Lasstroom vD ... Draadsnelheid

Lichtboogleng-
testabilisator

Lichtbooglengtestabilisator
De lichtbooglengtestabilisator dwingt via een kortsluitregeling korte, lastech-
nisch voordelige lichtbogen af en houdt deze ook bij variabele Stickout of bij ex-
terne storingen stabiel.

De parameter Lichtbooglengtestabilisator is alleen beschikbaar als de optie WP
PMC (Welding Process Pulse Multi Control) op de stroombron is ingeschakeld.

0,0 - 5,0 (werking van stabilisator)
Fabrieksinstelling: 0,0

0,0
De lichtbooglengtestabilisator is gedeactiveerd.

0,1 - 5,0
De lichtbooglengtestabilisator is geactiveerd.
De lichtbooglengte wordt verminderd tot er kortsluiting ontstaat.

Toepassingsvoorbeelden

Lichtbooglengtestabilisator = 0 / 0,5 / 2,0

1 Lichtbooglengtestabilisator = 0

2 Lichtbooglengtestabilisator = 0,5

3 Lichtbooglengtestabilisator = 2
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Lichtbooglengtestabilisator = 0 / 0,5 / 2,0

Door de lichtbooglengtestabilisator te activeren, wordt de lichtbooglengte ver-
minderd tot er kortsluiting optreedt. Hierdoor kunnen de voordelen van een kor-
te, stabiel geregelde lichtboog beter worden benut.

Een verhoging van de lichtbooglengtestabilisator veroorzaakt een verdere verkor-
ting van de lichtbooglengte (L1 ==> L2 ==> L3). De voordelen van een korte, sta-
biel geregelde lichtboog kunnen beter worden benut.

Lichtbooglengtestabilisator voor naadvorm- en positieverandering

L
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L
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L
2

*

*
*L

1

L
2

L
1
 = L

2

Lichtbooglengtestabilisator niet geac-
tiveerd

Veranderingen in de naadvorm of de
laspositie kunnen het lasresultaat ne-
gatief beïnvloeden

Lichtbooglengtestabilisator geacti-
veerd

Aangezien het aantal keer en de duur
van de kortsluitingen worden geregeld,
blijven de eigenschappen van de licht-
boog gelijk wanneer de naadvorm of de
laspositie wordt veranderd.

I ... Lasstroom vD ... Draadsnelheid U ... Lasspanning
* ... Aantal keren kortsluiting
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Combinatie van
inbrandstabilisa-
tor en lichtboog-
lengtestabilisa-
tor

Voorbeeld: Stickout-verandering

Lichtbooglengtestabilisator zonder inbrandstabilisator
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**

**

De voordelen van een korte lichtboog
blijven behouden, zelfs bij een Stick-
out-verandering, aangezien de kort-
sluitkarakteristieken dezelfde blijven.

Lichtbooglengtestabilisator met inbrandstabilisator
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**
**

In het geval van een Stickout-verande-
ring met geactiveerde inbrandstabilisa-
tor blijft de inbranding ook hetzelfde.
Het kortsluitgedrag wordt geregeld
door de lichtbooglengtestabilisator.

I ... Lasstroom vD ... Draadsnelheid U ... Lasspanning
* ... Aantal keren kortsluiting Δs ... Stickout-verandering
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Procesparame-
ters voor Syn-
chropuls

De volgende procesparameters kunnen worden ingesteld voor Synchropuls-las-
sen:

(1) Synchropuls
Voor het activeren / deactiveren van Synchropuls

uit / aan
Fabrieksinstelling: aan

(2) Draadtoevoer
Voor het instellen van de gemiddelde draadsnelheid en dus het lasvermogen bij
Synchropuls

Bijvoorbeeld: 2 - 25 m/min (ipm)
(afhankelijk van draadtoevoer en laskarakteristiek)
Fabrieksinstelling: 5,0 m/min

(3) Draadtoevoersnelheidsvariatie
Voor het instellen van de draadtoevoersnelheidsvariatie:
met Synchropuls wordt de ingestelde draadsnelheid afwisselend verhoogd en
verlaagd met de draadtoevoer snelheidsvariatie. De betroffen parameters passen
zich aan deze versnelling/vertraging van de draadaanvoer aan.

0,1 - 6,0 m/min / 5 - 235 ipm
Fabrieksinstelling: 2,0 m/min

(4) Frequentie
Voor het instellen van de frequentie bij Synchropuls

0,5 - 3,0 Hz
Fabrieksinstelling: 3,0 Hz

(5) Duty Cycle (high)
Voor het wegen van de periodeduur van het hogere werkpunt in een Syn-
chropuls-periode

10 - 90%
Fabrieksinstelling: 50 Hz

(6) Lichtboogcorrectie high
Voor correctie van de lichtbooglengte bij Synchropuls in het bovenste werkpunt
(= middelste draadsnelheid plus draadtoevoersnelheidsvariatie)

-10,0 - +10,0
Fabrieksinstelling: 0,0

- ... kortere lichtbooglengte
0 ... niet gecorrigeerde lichtbooglengte
+ ... langere lichtbooglengte

(7) Lichtboogcorrectie low
Voor correctie van de lichtbooglengte bij Synchropuls in het onderste werkpunt
(= middelste draadsnelheid min draadtoevoersnelheidsvariatie)

-10,0 - +10,0
Fabrieksinstelling: 0,0

- ... kortere lichtbooglengte
0 ... niet gecorrigeerde lichtbooglengte
+ ... langere lichtbooglengte
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1 / F

Voorbeeld: Synchropuls, Duty Cycle (high) = 25%
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Procesparame-
ters voor pro-
cesmix

Voor mengprocessen kunnen de volgende procesparameters worden ingesteld
onder Procesmix:

Draadtoevoer vD *
Draadsnelheid

1,0 - 25,0 m/min / 40 - 985 ipm

De waarde voor de draadsnelheid wordt overgenomen of kan worden gespecifi-
ceerd en gewijzigd in de procesmixparameters.

Lichtbooglengtecorrectie

-10,0 - +10,0

De waarde voor de lichtbooglengtecorrectie wordt overgenomen of kan worden
gespecificeerd en gewijzigd in de procesmixparameters.

Puls-/dynamiekcorrectie
Voor het wijzigen van de pulsenergie in de impluslichtboogprocesfase

-10,0 - +10,0

De waarde voor de puls-/dynamiekcorrectie wordt overgenomen of kan worden
gespecificeerd en gewijzigd in de procesmixparameters.

Bovenste vermogensduurcorrectie (3) *
Voor het instellen van de duur van de hete procesfase tijdens een mengproces

-10,0 - +10,0
Fabrieksinstelling: 0

Met de bovenste en onderste vermogensduurcorrectie wordt de verhouding tus-
sen de hete en koude procesfase ingesteld.

Het verhogen van de bovenste vermogensduurcorrectie leidt tot een verlaging
van de procesfrequentie en een langere PMC-procesfase.

Het verlagen van de bovenste vermogensduurcorrectie leidt tot een verhoging
van de procesfrequentie en een kortere PMC-procesfase.

Onderste vermogensduurcorrectie (2) *
Voor het instellen van de duur van de koude procesfase tijdens een mengproces

-10,0 - +10,0
Fabrieksinstelling: 0

Met de bovenste en onderste vermogensduurcorrectie wordt de verhouding tus-
sen de hete en koude procesfase ingesteld.

Het verhogen van de onderste vermogensduurcorrectie veroorzaakt een verla-
ging van de procesfrequentie en een langere LSC-procesfase of een langere
CMT-procesfase voor CMT mix.

Het verlagen van de onderste vermogensduurcorrectie veroorzaakt een verho-
ging van de procesfrequentie en een kortere LSC-procesfase of een kortere
CMT-procesfase voor CMT mix.
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Onderste vermogenscorrectie (1) *
Voor het instellen van de energietoevoer in de koude procesfase tijdens een
mengproces

-10,0 - +10,0
Fabrieksinstelling: 0

Het verhogen van de onderste vermogenscorrectie leidt tot een hogere draad-
snelheid en dus tot een hogere energietoevoer in de koude LSC-procesfase of in
de koude CMT-procesfase.

* Weergave van de parameters in de volgende grafieken
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(1)

(2) (3) t [ms]

I [A]

PMC mix

v
D
 [m/min]

Mengproces tussen PMC- en LSC-lasproces. Een hete PMC-procesfase wordt cyclisch gevolgd door
een koude LSC-procesfase.

(1)

(2) (3)

I [A]

PMC mix drive

v
D
 [m/min]

t [ms]

Mengproces tussen PMC en een omkering van de draadbeweging door middel van PushPull-aandrijf-
eenheid. Een hete PMC-procesfase wordt gevolgd door een koude laagstroomfase met compensatie-
beweging.

(1)

(2) (3)

t [ms]

I [A]

CMT mix

v
D
 [m/min]

Mengproces tussen CMT- en PMC-lasproces. Hete PMC-procesfasen worden gevolgd door koude
CMT-procesfasen.

(1) Onderste vermogenscorrectie
(2) Onderste vermogensduurcorrectie
(3) Bovenste vermogensduurcorrectie
vD Draadsnelheid
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Procesparame-
ters voor CMT
Cycle Step

CMT Cycle Step
Voor het activeren / deactiveren van de functie CMT Cycle Step

ein (aan) / aus (uit)

Draadtoevoer
Draadsnelheid, bepaalt het afsmeltvermogen in de lasprocesfase en dus de
grootte van het laspunt

Instelbereik: in m/min (ipm), afhankelijk van de laskarakteristiek

De waarde voor de draadsnelheid wordt overgenomen of kan ook worden gespe-
cificeerd en gewijzigd in de CMT Cycle Step-parameters.

Cycli (laspuntgrootte)
Voor het instellen van het aantal CMT-cycli (lasdruppels) voor een laspunt
Het aantal CMT-cycli en de ingestelde draadsnelheid bepalen de grootte van het
laspunt.

1 - 2.000

Intervalpauzetijd
Voor het instellen van de tijds tussen de afzonderlijke laspunten

0,01 - 2,00 s

Hoe hoger de waarde van de intervalpauzetijd, hoe koeler het lasproces (grovere
schaalverdeling).

Intervalcycli
Voor het instellen van het aantal te herhalen CMT-cycli incl. pauze tot de lasstop

continu / 1 - 2.000

continu
de herhalingen worden ononderbroken voortgezet
lasstop bijvoorbeeld via 'Arc Off'

Procesparame-
ters voor punt-
lassen

Puntlastijd

0,1 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: 1,0 s

R/L-synchroni-
satie

Weerstand (R) van lascircuit en inductantie (L) van lascircuit aanpassen als een
van de volgende componenten van het lassysteem wordt gewijzigd:
- Lastoorts-slangenpakketten
- Verbindingsslangpakketten
- Massakabel, laskabel
- draadtoevoer
- Lasbrander, elektrodenhouder
- Push/Pull-eenheden
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Voorwaarden voor R/L-synchronisatie:

Het lassysteem moet volledig gemonteerd zijn: gesloten lascircuit met lastoorts
en lastoorts-slangenpakket, draadtoevoeren, massakabels, verbindingsslangen-
pakketten.

R/L-synchronisatie uitvoeren:

1 Procesparameters / Algemeen / volgende pagina selecteren

2 R/L-synchronisatie selecteren

De huidige waarden van de inductantie en de weerstand van het lascircuit worden
weergegeven.

3 'Volgende' selecteren / stelwiel indrukken / lastoorts indrukken

De tweede stap van de R/L-synchronisatiewizard wordt weergegeven.

4 De weergegeven aanwijzingen opvolgen

BELANGRIJK! Het contact tussen de massaklem en het werkstuk moet op
een gereinigd oppervlak van het werkstuk plaatsvinden

5 'Volgende' selecteren / stelwiel indrukken / lastoorts indrukken

De derde stap van de R/L-synchronisatiewizard wordt weergegeven.

6 De weergegeven aanwijzingen opvolgen

7 'Volgende' selecteren / stelwiel indrukken / lastoorts indrukken

De vierde stap van de R/L-synchronisatiewizard wordt weergegeven.

8 De weergegeven aanwijzingen opvolgen

9 Brandertoets indrukken / 'Volgende' selecteren / stelwiel indrukken

Na de meting worden de huidige waarden weergegeven.

10 'Beëindigen' selecteren / stelwiel indrukken
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EasyJob-modus

Algemeen Als de EasyJob-modus is geactiveerd, worden 5 extra buttons op het display
weergegeven, waarmee snel max. 5 werkpunten kunnen worden opgeslagen.
De huidige lasrelevante instellingen worden hierbij opgeslagen.

EasyJob-modus
activeren

1

2

3

1 'Voorkeuren' selecteren

2 'Weergave' selecteren

3 'EasyJobs' selecteren

Het overzicht voor het activeren/deactiveren van de EasyJob-modus wordt weer-
gegeven.

4 'EasyJobs aan' selecteren

5 "OK" selecteren

De EasyJob-modus is geactiveerd. De voorkeuren worden weergegeven.

6 'Lassen' selecteren

Bij de lasparameters worden de 5 EasyJob-buttons weergegeven.

EasyJob-werk-
punten opslaan

OPMERKING!

De EasyJobs worden opgeslagen onder de jobnummers 1 - 5 en kunnen ook via
het job-bedrijf worden opgeroepen.
Het opslaan van een EasyJob overschrijft een job die onder hetzelfde jobnummer
is opgeslagen!
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�  ! " #

�  ! " #

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

1~ 3 sec.

1 Om de huidige lasinstellingen op te
slaan, raakt u een van de EasyJob-
buttons gedurende ca. 3 seconden
aan

De button verandert eerst van grootte
en kleur. Na ca. 3 seconden verandert
de kleur van de button opnieuw.
De instellingen zijn opgeslagen.

De instellingen die het laatst zijn opge-
slagen zijn geactiveerd. Een actieve
EasyJob wordt met een vinkje op de
EasyJob-button weergegeven.

Ongebruikte EasyJob-buttons worden in donkergrijs weergegeven.

�  ! " #

Voorbeeld:
EasyJobs 1 en 4 zijn bezet;
EasyJobs 2, 3 en 5 zijn niet bezet;
EasyJob 1 is actief

EasyJob-werk-
punten opvragen

�  ! " #

�  ! " #

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

1< 3 sec.

1 Om een opgeslagen EasyJob-werk-
punt op te roepen, raakt u de be-
treffende EasyJob-button kort aan
(< 3 seconden).

De button verandert kort van grootte
en kleur en wordt vervolgens met een
vinkje weergegeven:

Als er na het aanraken van een
EasyJob-button geen vinkje verschijnt,
is er geen werkpunt onder deze button
opgeslagen.

EasyJob-werk-
punten wissen

�  ! " #

�  ! " #

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

1> 5 sec.

1 Om een EasyJob-werkpunt te wis-
sen, raakt u de betreffende
EasyJob-button gedurende ca. 5
seconden aan

De button
- verandert eerst van grootte en

kleur;
- verandert na ca. 3 seconden op-

nieuw van kleur;
Het opgeslagen werkpunt wordt
door de huidige instellingen over-
schreven.

- wordt na in totaal ca. 5 seconden
rood (= wissen).

Het EasyJob-werkpunt is gewist.
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Job-modus

Algemeen Tot 1.000 jobs kunnen in de stroombron worden opgeslagen en gereproduceerd.
Handmatige documentatie van de lasparameters is niet langer nodig.
Het job-bedrijf verhoogt zo de kwaliteit van geautomatiseerde en handmatige
toepassingen.

Jobs kunnen alleen worden opgeslagen vanuit het lasbedrijf. Bij het opslaan van
jobs worden naast de huidige lasinstellingen ook de procesparameters en bepaal-
de machinevoorkeuren in aanmerking genomen.

Instellingen als
Job opslaan

1 Parameters instellen, die als job opgeslagen moeten worden:
- Lasparameters
- Lasprocedure
- Procesparameter
- eventueel machinevoorkeuren

2

2 'Als Job opslaan' selecteren

De lijst van jobs wordt weergegeven.

Om een bestaande job te overschrijven, deze door het stelwiel te draaien selecte-
ren en stelwiel indrukken (of 'Volgende' selecteren).
Nadat een veiligheidsvraag is weergegeven, kan de geselecteerde job worden
overschreven.

Voor een nieuwe job 'Nieuwe job maken' selecteren

3 Stelwiel indrukken / 'Volgende' selecteren

Het volgende vrije jobnummer wordt weergegeven.

4 Draai aan het stelwiel en kies de gewenste opslaglocatie

5 Stelwiel indrukken / 'Volgende' selecteren
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Het toetsenbord wordt weergegeven.

6 Job-naam invoeren

7 'OK' selecteren en de job-naam bevestigen / stelwiel indrukken

De naam worde overgenomen, de bevestiging via het opslaan van de job wordt
weergegeven.

8 Voor het verlaten 'Beëindigen' selecteren / stelwiel indrukken

Job lassen - Jobs
oproepen

OPMERKING!

Voor het opvragen van een Job controleren of de lasinstallatie overeenkomstig
de Job is opgebouwd en geïnstalleerd.

2

3

1

1 'Lasprocedure' selecteren

2 'Procedure' selecteren

3 'Job' selecteren

Het job-bedrijf is geactiveerd.
'Job lassen' en de gegevens van de laatste opgeroepen jobs worden weergegeven.

4 'Job lassen' selecteren

5 Stelwiel draaien en 'jobnummer' selecteren (witte achtergrond)

6 Stelwiel indrukken (blauwe achtergrond) om de gewenste jobs te selecteren

7 Stelwiel draaien en het gewenste jobnummer selecteren (blauwe achter-
grond)
De naam van de respectievelijk geselecteerde job wordt boven de werkelijke
waarde weergegeven.

8 Stelwiel indrukken en de gewenste jobnummer overnemen (witte achter-
grond)

9 Met lassen beginnen

BELANGRIJK! In het job-bedrijf kan alleen de lasparameter 'jobnummer' worden
gewijzigd, de andere lasparameters kunnen alleen worden bekeken.
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Job optimalise-
ren

1

2

3

1 'Procesparameter' selecteren

2 'JOB' selecteren

3 'Job optimaliseren' selecteren

Het overzicht van de laatste geoptimaliseerde job wordt weergegeven.

4 Stelwiel draaien en de job of de parameters van de job die moeten worden
gewijzigd, selecteren

De job en de parameters van de job kunnen ook worden geselecteerd door de
button 'Jobnummer / Jobparameter' aan te raken.

Job selecteren:
- Stelwiel indrukken

Het jobnummer wordt blauw gemarkeerd en kan nu worden gewijzigd.

- Stelwiel draaien om de te wijzigen job te selecteren
- Stelwiel indrukken om de job te wijzigen

Parameter van de job selecteren:
- Stelwiel draaien en de te wijzigen paramater selecteren
- Druk op het stelwiel

De waarde van de parameter wordt blauw gemarkeerd en kan nu worden
gewijzigd.

- Stelwiel draaien, de gewijzigde waarde wordt direct overgenomen
- Stelwiel indrukken om andere parameter te kunnen selecteren

5 'Beëindigen' selecteren
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Jobnaam veran-
deren

1

1 'Als job opslaan' selecteren
(werkt ook in job-bedrijf)

De lijst van jobs wordt weergegeven.

2

3

2 Stelwiel draaien en de job waarvan de naam moet worden veranderd, selecte-
ren

3 'Jobnaam veranderen' selecteren

Het toetsenbord wordt weergegeven.

4 Met toetenbord de jobnaam veranderen

5 'OK' selecteren en de veranderde jobnaam bevestigen / stelwiel indrukken

De jobnaam is veranderd, de lijst met jobs wordt weergegeven.

6 Voor verlaten 'Annuleren' selecteren

180



Job wissen

1

1 'Als job opslaan' selecteren
(werkt ook in job-bedrijf)

De lijst van jobs wordt weergegeven.

2

3

2 Stelwiel draaien en de te wissen job selecteren

3 'Job wissen' selecteren

De veiligheidsvraag voor het wissen van de job wordt weergegeven.

4 'Ja' selecteren om de geselecteerde job te wissen

De job is gewist, de lijst met jobs wordt weergegeven.

5 Voor verlaten 'Annuleren' selecteren
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Job laden Met de functie 'Job laden' kunnen de gegevens van een opgeslagen job of van
EasyJobs in het gedeelte Lassen worden geladen. De overeenkomstige gegevens
van de job worden in de lasparameters weergegeven en kunnen gelast, gewijzigd
of als nieuwe job of EasyJob worden opgeslagen.

1

1 'Als job opslaan' selecteren
(werkt ook in job-bedrijf)

De lijst van jobs wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en de te laden job selecteren

3 'Job laden' selecteren

De informatie over het laden van de job wordt weergegeven.

4 'Ja' selecteren

De gegevens van de geselecteerde job worden in het gedeelte Lassen geladen.

De gegevens van de geladen job kunnen nu gelast (geen job-bedrijf), gewijzigd of
als nieuwe job of EasyJob opgeslagen worden.
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Procesparameter job

JOB-procespa-
rameter

TIG/MMA

GMAW

1

2

Procesparameters voor componenten en monitoring, zie pagina 194.

Procesparame-
ters voor job op-
timaliseren

De volgende procesparameters kunnen worden ingesteld voor het optimaliseren
van jobs:

Werkparameter

Startstroom
[% van hoofdstroom]

zie pagina 80

Up-Slope
[s]

zie pagina 81

Hoofdstroom
[A]

zie pagina 81

Reductiestroom
voor 4-stapsproces
[% van hoofdstroom]

zie pagina 81

Down-Slope
[s]

zie pagina 82

Eindstroom
[% van hoofdstroom]

zie pagina 82

AC Balance
alleen bij iWave AC/DC-stroombron-
nen
[%]

zie pagina 83

Elektrodediameter
[mm]

zie pagina 80
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Lasprocedure-instellingen

Polariteit
[DC- / AC]

zie pagina 

Bedrijfsmodus TIG-toorts
[2-staps / 4-staps / puntlassen]

zie pagina 70

TIG-pulsinstellingen

Hechten
[s]

zie pagina 93

Pulsfrequentie
[Hz]

zie pagina 93

Grondstroom
[% van hoofdstroom]

zie pagina 93

Dutycycle
[%]

zie pagina 93

Golfvorm puls
[Rechthoek / Driehoek / Sinus]

zie pagina 93

Golfvorm grondstroom
[Rechthoek / Driehoek / Sinus]

zie pagina 93

WIG Ac-instellingen(alleen
(alleen bij iWave AC/DC-stroombronnen)

AC-frequentie
[Hz]

zie pagina 95

AC-stroomoffset
[%]

zie pagina 95

Golfvorm positieve halve golf
[Rechthoek / Driehoek / Sinus]

zie pagina 95

Golfvorm negatieve halve golf
[Rechthoek / Driehoek / Sinus]

zie pagina 95

Draadtoevoerinstellingen

TIG-draadcorrectie -10 - 10
Fabrieksinstelling: 0

Draadtoevoer 1
[m/min]

zie pagina 103

Draadtoevoer 2
[%]

zie pagina 103

Startvertraging draad
[s]

zie pagina 103

Eindvertraging draad
[s]

zie pagina 103

Draadterugtrekking einde
[mm]

zie pagina 103

Draadterugtrekking start
[mm]

zie pagina 103
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Invoersnelheid
[m/min]

zie pagina 103

Ontstekings- en bedrijfsmodusinstellingen

HF-ontsteking
[aan / uit / touch HF / extern]

zie pagina 98

HF-ontstekingsvertraging
[s]

zie pagina 98

Ontsteking met omgekeerde polariteit
[uit / aan]

zie pagina 80

Lichtboogmonitoring

Ontstekingstime-out
[s]

zie pagina 98

Lichtboogbreukfiltertijd
[s]

zie pagina 98

Lichtboogbreukmonitoring
[negeren / fout]

zie pagina 98

Reductiestroom voor 4-stapsproces
[% van hoofdstroom]

zie pagina 80

Down-Slope
[s]

zie pagina 80

Eindstroom
[% van hoofdstroom]

zie pagina 80

AC Balance
alleen bij iWave AC/DC-stroombron-
nen
[%]

zie pagina 83

Elektrodediameter
[mm]

zie pagina 80

Voorinstellingen bedrijfsmodus

Lichtboogbreukspanning
[V]

zie pagina 98

Comfort Stop-gevoeligheid
[V]

zie pagina 98

TIG - Algemene instellingen

Startstroomtijd
[s]

zie pagina 97

Eindstroomtijd
[s]

zie pagina 97

Reductiestroom Slope 1
[s]

zie pagina 97

Reductiestroom Slope 2
[s]

zie pagina 97
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Puntlastijd
[s]

zie pagina 97

Gasvoorstroming
[s]

zie pagina 104

Gasnastroming
[s]

zie pagina 104

Correctiegrenzen TIG-job

bovenste hoofdstroomgrens
[%]

0 - 50%
Fabrieksinstelling: 0%

onderste hoofdstroomgrens
[%]

-50 - 0%
Fabrieksinstelling: 0%

Jobslope
definieert de tijd tussen de actuele,
geselecteerde job en de eerstvolgende
[s]

0,0 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: 0 s

CycleTIG

CycleTIG geactiveerd zie pagina 102

Intervaltijd
[s]

zie pagina 102

Intervalpauzetijd
[s]

zie pagina 102

Intervalcycli zie pagina 102

Grondstroom
[A]

zie pagina 102

Limit Monitoring

Spanningsrichtwaarde
[V]

0,0 - 100,0 V
Fabrieksinstelling: 100,0 V

onderste spanningsgrens
[V]

-10,0 - 0,0 V
Fabrieksinstelling: -1,0 V

bovenste spanningsgrens
[V]

0,0 - 10,0 V
Fabrieksinstelling: 1,0 V

Maximale tijd van de spanningsafwij-
king
[s]

uit / 0,1 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: uit

Stroomrichtwaarde
[A]

0,0 - 1.000,0 A
Fabrieksinstelling: -

onderste stroomgrens
[A]

-100 - 0 A
Fabrieksinstelling: 10 A

bovenste stroomgrens
[A]

0 - 100 A
Fabrieksinstelling: 10 A

Maximale tijd voor stroomafwijking
[s]

uit / 0,1 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: uit

Richtwaarde draadtoevoer
[m/min]

zie pagina 103
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onderste draadtoevoergrens
[m/min]

-10,0 - 0,0 m/min
Fabrieksinstelling: -1,0 m/min

bovenste draadtoevoergrens
[m/min]

0,0 - 10,0 m/min
Fabrieksinstelling: 1,0 m/min

Maximale tijd van de draadtoevoeraf-
wijking
[s]

uit / 0,1 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: uit

Richtwaarde lasduur
[s]

0,0 - 999,9 s
Fabrieksinstelling: 5,0 s

onderste lasduurgrens
[s]

-50,0 - 0,0 s
Fabrieksinstelling: -1,0 s

bovenste lasduurgrens
[A]

0,0 - 50,0 s
Fabrieksinstelling: 1,0 s

Lasduur bewaken uit / aan
Fabrieksinstelling: uit

Richtwaarde energie
[kJ]

0,0 - max. kJ
Fabrieksinstelling: 1,0 kJ

onderste energiegrens
[kJ]

-100,0 - 0,0 kJ
Fabrieksinstelling: 0,0 kJ

bovenste energiegrens
[kJ]

0,0 - 100,0 kJ
Fabrieksinstelling: 1,0 kJ

Energie bewaken uit / aan
Fabrieksinstelling: uit

Reactie bij overschrijding negeren / waarschuwing / fout
Fabrieksinstelling: negeren
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Correctiegren-
zen voor een job
instellen

Voor elke job kunnen individuele correctiegrenzen voor lasvermogen en licht-
booglengte worden ingesteld.
Als voor een job correctiegrenzen zijn ingesteld, kunnen het lasvermogen en de
lichtbooglengte van de betreffende job tijdens de job lassen binnen de ingestelde
grenzen worden gecorrigeerd.

1

2

3

1 'Procesparameter' selecteren

2 'JOB' selecteren

3 'Correctiegrenzen' selecteren
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Het overzicht met de jobcorrectiegrenzen van de laatste opgeroepen jobs wordt
weergegeven.

4 Stelwiel draaien en de job of de grenzen van de job die moeten worden gewij-
zigd, selecteren

De job en de grenzen van de job kunnen ook worden geselecteerd door de
button 'Jobnummer / Jobparameter' aan te raken.

Job selecteren:
- Stelwiel indrukken

Het jobnummer wordt blauw gemarkeerd en kan nu worden gewijzigd.

- Stelwiel draaien om de te wijzigen job te selecteren
- Stelwiel indrukken om de job te wijzigen

Grenzen van de job selecteren:
- Stelwiel draaien en de gewenste grensgroep selecteren
- Stelwiel indrukken

De geselecteerde grensgroep wordt geopend.

- Stelwiel draaien en de bovenste en onderste grens selecteren
- Stelwiel indrukken

De waarde van de grensparameter wordt blauw gemarkeerd en kan nu
worden gewijzigd.

- Stelwiel draaien, de gewijzigde waarde wordt direct overgenomen
- Stelwiel indrukken om andere grensparameter te kunnen selecteren

5 'Beëindigen' selecteren

Voorkeur voor
'Opslaan als'

Onder Voorkeuren voor 'Opslaan als job' kunnen standaardwaarden worden inge-
steld die voor elke nieuw gemaakte taak worden overgenomen.
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1

2

3

1 'Procesparameter' selecteren

2 'JOB' selecteren

3 Voorkeur voor 'Opslaan als' selecteren

4 De weergegeven informatie bevestigen

De voorkeuren voor het opslaan van nieuwe jobs worden weergegeven.

5 Draai aan het stelwiel en kies de gewenste parameter

6 Het stelwiel indrukken

7 Stelwiel draaien en de waarde wijzigen

8 Het stelwiel indrukken

9 'Beëindigen' selecteren
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Overzicht

Overzicht Procesparameter / Algemeen TIG/MMA/CEL ... zie pagina 93

Procesparameter / Algemeen MIG/MAG ... zie pagina 158

Procesparameter / Componenten en monitoring ... zie pagina 194

Procesparameter / JOB ... zie pagina 183
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Procesparameter Componenten en monitoring

Procesparame-
ter Componen-
ten en monito-
ring

1 2

Procesparameter Componenten en monitoring: Componenten, Toortsslangpak-
ket legen/vullen, Systeemaanpassing, Lichtboogbreukmonitoring, Draad zit vast
aan contactbuis, Draad zit vast aan werkstuk, Koppeling lascircuit, Draaduitein-
demonitoring, Gasmonitoring, Motorkrachtmonitoring

Procesparame-
ters voor compo-
nenten

Koelcircuit

Bedrijfsmodus Koelcircuit
ter besturing van een koelapparaat

eco / auto / aan / uit
Fabrieksinstelling: auto

auto
Bij aanvang van het lassen schakelt het koelapparaat in (ventilator en koelmiddel-
pomp draaien).
Na het lassen loopt het koelapparaat nog 2 minuten na. Na deze periode van 2
minuten schakelt ook het koelapparaat uit.

aan
Permanent bedrijf
Zodra de stroombron wordt ingeschakeld, schakelt ook het koelapparaat in (ven-
tilator en koelmiddelpomp draaien permanent)

uit
Geen bedrijf, ook niet bij aanvang van het lassen

eco
De koelvloeistofpomp begint te werken met de lasstart.
De ventilator begint vanaf een koelmiddel-retourtemperatuur van 40°C (104°F)
te draaien (alleen in combinatie met de optie Flow-temperatuursensor).

Bij het vullen van het lastoorts-slangenpakket draait de koelmiddelpomp 10 se-
conden na zodra de doorstroming > 0,7 l/min bedraagt.
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Na het lassen loopt het koelapparaat nog minstens 15 seconden na. Zodra de
koelmiddel-retourtemperatuur < 40 °C bedraagt, schakelt het koelapparaat uit.
De maximale nalooptijd bedraagt 2 minuten.

Filtertijd doorstromingssensor
(uitsluitend indien op het koelapparaat de optie Flow-Thermo-Sensor beschik-
baar is)
voor het instellen van de periode tussen het activeren van de doorstromingssen-
sor en het afgeven van een waarschuwing

5 - 25 s
Fabrieksinstelling: 10 s

Waarschuwingsgrens doorstroming koeler
(alleen als op de koeleenheid de optie Flow-temperatuursensor aanwezig is)
Wordt de parameter gedeactiveerd, dan wordt bij een onderschrijding van de in-
gevoerde waarde een waarschuwing gegenereerd.

uit / 0,75 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 0,95
Fabrieksinstelling: uit

Toevoer

Invoersnelheid
Voor het instellen van de draadsnelheid waarmee de draadelektrode of lasdraad
in het lastoorts-slangenpakket wordt ingevoerd

Bijvoorbeeld: 2 - 25 m/min / 20 - 3.935 ipm
(afhankelijk van draadtoevoer)
Fabrieksinstelling: 10 m/min

Stroombron

Ontstekingstime-out
Draadlengte tot inwerkingtreding veiligheidsuitschakeling

uit / 5 - 100 mm (0,2 - 3,94 in.)
Fabrieksinstelling: uit

OPMERKING!

De procesparameter ontstekingstime-out is een veiligheidsfunctie.
In het bijzonder bij hoge draadsnelheden kan de voor de veiligheidsuitschakeling
vereiste draadlengte afwijken van de ingestelde draadlengte.

Werking
Als er op de brandertoets wordt gedrukt, begint de gasvoorstroom meteen. Aan-
sluitend worden draadontsluiting en aansteekhandeling ingesteld. Als er binnen
de ingestelde draadlengte geen stroomvloei tot stand komt, dan schakelt het sys-
teem automatisch uit.
Druk opnieuw op de brandertoets voor een nieuwe poging.

Sense-leiding

uit / aan
Fabrieksinstelling: uit

Robotinstellingen

Touchsensing-gevoeligheid
Voor het instellen van de gevoeligheid bij Touchsensing voor verschillende opper-
vlakken van onderdelen en externe interferenties.
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(Touchsensing = Bepaling van de naadpositie door middel van toegepaste sensor-
spanning tijdens geautomatiseerd lassen)

Touchsensing vindt plaats via het gasmondstuk of de draadelektrode.

Touchsensing door middel van gasmondstuk werkt alleen als de optie OPT/i WF
gasmondstuk positiezoeken is geïnstalleerd in de robotdraadtoevoer en als de ro-
botinterface aanwezig is.

0 - 10
Fabrieksinstelling: 1

0
Voor blanke oppervlakken, lange en korte kortsluiting, robuust en ongevoelig
voor interferentie

10
Voor geschubde oppervlakken, hoge meetgerelateerde interferentiegevoeligheid

Niet geschikt voor het lassen met meerdere stroombronnen op een onderdeel!

Geïsoleerde oppervlakken kunnen niet worden gedetecteerd.

Procedure voor het bepalen van de Touchsensing-gevoeligheid:
- met de fabrieksinstelling 1 starten
- als er geen activeringssignaal is, de Touchsensing-gevoeligheid verhogen

Randdetectie 'WireSense'
Voor het activeren / bepalen van een kantdetectie met WireSense (optie)

uit / 0,5 - 20,0 mm
Fabrieksinstelling: uit

De randdetectie 'WireSense' werkt alleen
- bij geautomatiseerde toepassingen
- als de OPT/i WireSense aanwezig is op de stroombron (software geactiveerd).
- in combinatie met de CMT-systeemcomponenten WF 60i Robacta Drive

CMT, SB 500i R met draadbuffer of SB 60i R en WFi Reel

WireSense wordt meestal geactiveerd via een robotregelaar. Zodra een waarde >
0,5 mm wordt opgegeven door de robotregelaar, wordt de waarde die handmatig
is ingesteld op de huidige stroombron overschreven.

Als de parameter ontstekingstime-out geactiveerd is, geldt dit ook voor WireSen-
se.

Voor hogergeplaatste robotregelaars met een klein signaalbereik (bijv. lineaire
voertuigen), kan WireSense handmatig op de stroombron worden ingesteld.

Voorbeeld Economy-Image:
- Start / Stop vindt via de besturing plaats.
- De randhoogte wordt op de huidige stroombron ingesteld.
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Lasbranderslan-
genpakket leeg-
maken/vullen

Voorwaarden voor het legen / vullen van het lastoorts-slangenpakket:
- Optie OPT/i Torch Deflate moet op het koelapparaat aanwezig zijn
- Bedrijfsmodus van koelapparaat = eco of auto
- Stroombron mag zich niet in lasbedrijf bevinden
- Het lastoorts-slangenpakket mag op dit moment niet gevuld worden
- het toortslichaam moet gemonteerd zijn
- het lastoorts-slangenpakket moet correct zijn aangesloten

OPMERKING!

Bij het leegmaken van lange slangenpakketten langer dan 4 meter kan een over-
volle koelmiddeltank overlopen - slipgevaar!

▶ Neem de bedieningshandleiding en de veiligheidsinstructies in acht!

Lastoorts-slangenpakket legen

1 Procesparameter / Componenten / Lastoorts-slangenpakket legen/vullen se-
lecteren

2 De weergegeven aanwijzingen opvolgen

3 'Starten' selecteren en de weergegeven aanwijzingen opvolgen

of

1

2

2 s

*

* Druk op de toets "Tussentijdse verlaging" om
de procedure af te breken

3 Op de lastoorts de toets LED in-
drukken en ingedrukt houden

4 Druk op de toets Down (-) en houd
deze 2 seconden lang ingedrukt

5 De weergegeven aanwijzingen op-
volgen

Bij een te hoge koelmiddeltemperatuur wordt een afkoelfase doorlopen. Tijdens
deze afkoelfase knippert de LED op de lastoorts ca. 2x per seconde.

Vervolgens wordt de leegprocedure gestart. De leegprocedure duurt ca. 30 se-
conden. Tijdens de leegprocedure knippert de LED op de lastoorts ca. 1x per se-
conde.

Na een succesvolle leging wordt een dienovereenkomstige bevestiging weergege-
ven.
Het toortslichaam kan nu worden vervangen.
Bij vervanging van het lastoorts-slangpakket eerst de stroombron uitschakelen.

BELANGRIJK! Bij een leeg lastoorts-slangenpakket is geen lasbedrijf mogelijk.
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Lastoorts-slangenpakket vullen

1 Toets Gascontrole indrukken en de weergegeven aanwijzingen opvolgen

of

1

2

2 s

*

1 Op de lastoorts de toets LED in-
drukken en ingedrukt houden

2 Druk op de toets Down (-) en houd
deze 2 seconden lang ingedrukt

3 De weergegeven aanwijzingen op-
volgen

Nadat het vullen succesvol is verlopen, wordt er een overeenkomstige bevesti-
gingsmelding weergegeven.

4 Vulprocedure met OK bevestigen

Systeem uitba-
lanceren

Als twee motoren in een lassysteem worden gebruikt, moeten ze worden uitgeba-
lanceerd om de processtabiliteit te handhaven.

Voor lassystemen met PushPull eenheden of afwikkel-draadtoevoeren moet een
systeemuitbalancering worden uitgevoerd na de installatie of vervanging van
draadtoevoeren.

Een overeenkomstige aanwijzing wordt weergegeven.

1 'OK' selecteren en de systeemuitbalancering starten

De systeemuitbalanceringswizard wordt gestart.

2 Weergegeven aanwijzingen opvolgen

De systeemuitbalancering kan ook handmatig worden gestart.

Systeemuitbalancering uitvoeren:

1 Procesparameter / Componenten en monitoring / Systeemuitbalancering se-
lecteren

Als een systeemuitbalancering nodig is, wordt de systeemuitbalanceringswizard
gestart. De eerste stap van de systeemuitbalanceringswizard wordt weergegeven.

2 De weergegeven aanwijzingen opvolgen
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3 Om de volgende stappen van de systeemuitbalanceringswizard op te roepen,
'Volgende' selecteren / stelwiel indrukken

Nadat het systeem uitgebalanceerd is, wordt er een overeenkomstige bevesti-
gingsmelding weergegeven.

4 Om de systeemuitbalanceringswizard te beëindigen 'Beëindigen' selecteren /
stelwiel indrukken

Lichtboogbreuk-
monitoring

1 Procesparameter / Componenten en monitoring / Lichtboogbreukmonitoring
selecteren

Het overzicht 'Lichtboogbreukmonitoring' wordt weergegeven.

2 Draai aan het stelwiel en kies de gewenste parameter

3 Stelwiel indrukken (blauwe achtergrond)

4 Stelwiel draaien en de waarde van de parameter wijzigen (blauwe achter-
grond)

Reactie lichtboogbreukmonitoring = ignorieren (gedeactiveerd):
De stroombron blijft in werking en er verschijnt geen foutmelding op het dis-
play.

Reactie lichtboogbreuk = Fehler (geactiveerd):
Als de lichtboog breekt en als er binnen de ingestelde breuktijd van de licht-
boog geen stroomvloei tot stand komt, schakelt de stroombron zichzelf uit
en wordt er op het display een foutmelding weergegeven.

Fabrieksinstelling = ignorieren

Tijd lichtboogbreuk = 0 - 2,00 s
Bij overschrijding van de ingestelde tijd wordt een fout gegenereerd.

Fabrieksinstelling = 0,2 s

5 'OK' selecteren om de lichtboogbreukmonitoring te activeren

Contactbuis
vastzitten draad

1 Procesparameter / Componenten en monitoring / Contactbuis vastzitten
draad selecteren

Het overzicht 'Draad zit vast aan contactbuis - Setupmenu' wordt weergegeven.

2 Draai aan het stelwiel en kies de gewenste parameter

3 Stelwiel indrukken (blauwe achtergrond)
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4 Stelwiel draaien en de waarde van de parameter wijzigen (blauwe achter-
grond)

Draad zit vast aan contactbuis = negeren:
De monitoring van het vastzitten van de draad aan de contactbuis is gedeac-
tiveerd.

Draad zit vast aan contactbuis = Fehler (geactiveerd):
Als de draad aan de contactbuis vastzit, wordt de lasprocedure onderbroken.

BELANGRIJK! De monitoring is alleen bij korte-lichtboogprocessen mogelijk.

Fabrieksinstelling = ignorieren

Filtertijd = 0,5 - 5,0 s
Maximale tijd zonder lichtboogkortsluiting tot de lasprocedure wordt onder-
broken.

Fabrieksinstelling = 0,5 s

5 'OK' selecteren om de instellingen af te sluiten

Draad zit vast
aan werkstuk

1 Procesparameter / Componenten en monitoring / Draad zit vast aan werk-
stuk selecteren

Het overzicht 'Draad zit vast aan werkstuk - Setupmenu' wordt weergegeven.

2 Draai aan het stelwiel en kies de gewenste parameter

3 Stelwiel indrukken (blauwe achtergrond)

4 Stelwiel draaien en de waarde van de parameter wijzigen (blauwe achter-
grond)

Draad zit vast aan werkstuk = ignorieren:
De monitoring van het vastzitten van de draad aan het werkstuk is gedeacti-
veerd.

Draad zit vast aan werkstuk = Fehler (geactiveerd):
Als de draad aan het werkstuk vastzit, wordt de lasprocedure onderbroken.

Fabrieksinstelling = ignorieren

5 'OK' selecteren om de instellingen af te sluiten

Koppeling lascir-
cuit

1 Procesparameter / Componenten en monitoring / Koppeling lascircuit selec-
teren

2 De weergegeven aanwijzingen opvolgen

Nadat het lascircuit succesvol is gekoppeld, wordt er een overeenkomstige be-
vestigingsmelding weergegeven.
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Draaduiteinde-
monitoring

1 Procesparameter / Componenten en monitoring / Volgende pagina / Draadui-
teindemonitoring selecteren

2 'Componenten en monitoring'

Het overzicht 'Setupmenu draaduiteindemonitoring' wordt weergegeven.

4 Stelwiel draaien en de gewenste parameter selecteren, afhankelijk van de be-
staande draaduiteinde:

(1)

(2)

(3)

(1) Reactie draaduiteinde voor
OPT/i WF R WE ring sensor
4,100,878,CK

(2) Reactie draaduiteinde voor
OPT/i WF R WE drum
4,100,879,CK

(3) Reactie draaduiteinde voor
OPT/i WF R wire end
4,100,869,CK

5 Stelwiel indrukken (blauwe achtergrond)

6 Stelwiel draaien: en de waarde van de parameter wijzigen (blauwe achter-
grond)

Reactie = fout:
Draaduiteindefout, de lasprocedure wort direct onderbroken. De fout wordt
op het display weergegeven.

Reactie = Na naaduiteinde:
De draaduiteindefout wordt op het display weergegeven na voltooiing van de
huidige lasprocedure.

Reactie = negeren (gedeactiveerd):
Geen reactie bij draaduiteindedetectie

Fabrieksinstelling = fout

7 'OK' selecteren om de instellingen af te sluiten
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Gasmonitoring De parameters voor de gasmonitoring zijn alleen beschikbaar als de optie OPT/i-
gasdoorstromingssensor aanwezig is op de draadtoevoer of SplitBox.

Voor gasmonitoring kan een onderste gasstromingsgrens worden gedefinieerd.
Als de gasstroming gedurende een bepaalde tijd onder een bepaald niveau daalt,
wordt onmiddellijk een foutmelding gegenereerd en wordt de lasprocedure ge-
stopt.

1 Procesparameter / Componenten en monitoring / Volgende pagina / Gasmo-
nitoring selecteren

Het overzicht 'Gasmonitoring' wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en de gewenste parameter selecteren:

Onderste gasdoorstromingsgrens
Instelbereik: 0,5 - 30,0 l/min
Fabrieksinstelling: 7,0 l/min

Maximale tijd van gasafwijking
Instelbereik: uit / 0,1 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: 2,0 s

Sensor gasfactor
Instelbereik: auto / 0,90 - 20,00

Overzicht belangrijke gasfactoren:
1,00 - C1 (CO2)
1,52 - M21 ArC-18
1,69 - M12 ArC-2.5
1,72 - I1 (Argon)
11,8 - I2 (Helium)

Fabrieksinstelling: auto

OPMERKING!

Een verkeerd ingestelde gasfactor kan de hoeveelheid beschermgas en dus het
lasresultaat enorm beïnvloeden.
Bij de instelling 'auto' worden alle standaardgassen uit de lasdatabase van Froni-
us in aanmerking genomen.

▶ Het handmatig instellen van de gasfactor wordt alleen aanbevolen voor spe-
ciale gassen en alleen na overleg.

3 Stelwiel indrukken (blauwe achtergrond)

4 Stelwiel draaien en de waarde van de parameter wijzigen (blauwe achter-
grond)

5 'OK' selecteren om de instellingen af te sluiten
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Motorkrachtmo-
nitoring

1 Procesparameter / Componenten en monitoring / Volgende pagina / Motor-
krachtmonitoring selecteren

Het overzicht 'Motorkrachtmonitoring' wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en de gewenste parameter selecteren:

Monitoring draadtoevoerkracht

Instelbereik:
Negeren (geen reactie)
Waarschuwing (er wordt een waarschuwing weergegeven)
Fout (lasprocedure wordt onderbroken, een foutmelding wordt weergegeven)
Fabrieksinstelling: Negeren

Maximale kracht
Instelbereik: 0 - 999 N
Fabrieksinstelling: 0 N

Maximale tijd van krachtafwijking
Instelbereik: 0,1 - 10,0 s
Fabrieksinstelling: 3 s

3 Stelwiel indrukken (blauwe achtergrond)

4 Stelwiel draaien en de waarde van de parameter wijzigen (blauwe achter-
grond)

5 'OK' selecteren om de instellingen af te sluiten
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Voorinstellingen
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Voorinstellingen

Algemeen OPMERKING!

Naar aanleiding van actualiseringen kunnen functies op uw apparaat beschik-
baar zijn die in deze gebruiksaanwijzing niet zijn beschreven of omgekeerd.
Bovendien kunnen enkele afbeeldingen in geringe mate afwijken van de bedie-
ningselementen op uw apparaat. De werking van deze bedieningselementen is
echter gelijk.

GEVAAR!

Onjuiste bediening kan ernstig lichamelijk letsel en materiële schade veroorza-
ken.

▶ Beschreven functies pas gebruiken nadat deze gebruiksaanwijzing volledig is
gelezen en begrepen.

▶ Beschreven functies pas gebruiken nadat alle gebruiksaanwijzingen van de
systeemcomponenten, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften zijn gele-
zen en begrepen.

Overzicht De 'voorkeuren' bevatten de volgende selectiemogelijkheden:
- Weergave
- Systeem
- Documentatie
- Beheer
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Voorkeuren - Weergave

Voorkeuren voor
weergave

1

2

Taal instellen 1 Voorkeuren / Weergave / taal selecteren

2 Stelwiel draaien en de gewenste taal selecteren

3 'OK' selecteren / stelwiel indrukken

Eenheden / nor-
men instellen

1 Voorkeuren / Weergave / Eenheden / Normen selecteren

2 De gewenste eenheid selecteren

3 De gewenste norm selecteren:

EN
Aanduiding van het extra materiaal volgens de Europese normen

AWS
Aanduiding van het extra materiaal volgens de normen van de American Wel-
ding Standard

4 OK selecteren

Het overzicht van de eenheden en normen wordt weergegeven.

Datum en tijd in-
stellen

De datum en tijd kunnen via NTP (Network Time Protocol) worden toegewezen of
handmatig worden ingesteld.

1 Voorkeuren / Weergave / Datum en tijd selecteren

Datum en tijd via NTP toewijzen
Een DNS-server moet bereikbaar zijn of moet worden geconfigureerd bij het
handmatig instellen van de netwerkparameters (zie Netwerkparameters handma-
tig instellen, pagina 217).
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2 Stelwiel draaien en 'Datum en tijd automatisch' selecteren

3 Adres van lokale tijdserver invoeren
U kunt het adres van de lokale tijdserver opvragen bij uw IT-beheerder of via
internet ophalen (bijv.: pool.ntb.org).

4 Tijdzone invoeren
De tijdzone moet overeenkomen met de locatie van de stroombron.

5 Tijdserver testen selecteren om de tijdsynchronisatie te starten

De tijd van de NTP-server wordt op de stroombron gesynchroniseerd. Als NTP is
ingesteld, wordt de tijd ook na het opnieuw starten van de stroombron gesyn-
chroniseerd, op voorwaarde dat een verbinding met de tijdserver tot stand kan
worden gebracht.

6 'Overdragen' selecteren

Datum en tijd handmatig instellen
Voor het handmatig instellen van de datum en tijd moet 'Datum en tijd automa-
tisch' niet zijn geselecteerd.

2 Stelwiel draaien en de gewenste parameter selecteren:
Jaar / Maand / Dag / Uur/ Minuten
(witte achtergrond)

3 Stelwiel indrukken om de parameter te wijzigen (blauwe achtergrond)

4 Stelwiel draaien en de gewenste waarde instellen (blauwe achtergrond)

5 Stelwiel indrukken en de gewenste waarde overnemen (witte achtergrond)

6 'OK' selecteren / stelwiel indrukken

De weergave Voorkeuren wordt weergegeven.

Systeemgege-
vens oproepen

1 Voorkeuren / Weergave / Systeemgegevens selecteren

De huidige systeemgegevens worden weergegeven.

Lichtboogvermogen van momentele waarden in kW

Door de hoge bemonsteringsfrequentie levert IP de juiste ge-
middelde waarde van het lichtboogvermogen bij niet-continue
lasprocessen.

Als de lassnelheid bekend is, kan de elektrische energie per
lengte-eenheid worden berekend:

E = IP / vs

E Elektrische energie per lengte-eenheid in kJ/cm
IP lichtboogvermogen in kW
vs lassnelheid in cm/s
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Lichtboogenergie in kJ

Door de hoge bemonsteringsfrequentie levert IE het juiste to-
taal van de lichtboogenergie in niet-continue lasprocessen.
De lichtboogenergie is het totale boogvermogen over de gehele
lastijd.
Als de lasnaadlengte bekend is, kan de elektrische energie per
lengte-eenheid worden berekend:

E = IE / L

E Elektrische energie per lengte-eenheid in kJ/cm
IE Lichtboogenergie in kJ
L Lengte van lasnaad in cm

De lichtboogenergie wordt bij handmatig lassen bij voorkeur ge-
bruikt om de energie per lengte-eenheid te berekenen.

huidige lassnelheid in cm/min

huidige ingestelde job

huidige lasnaad

duur van de lasnaad in s

huidige motorstroom in A, draadtoevoer 1
(draadtoevoer die het dichtst bij de lichtboog is)

huidige motorstroom in A, draadtoevoer 2
(bijv. de achterste draadtoevoer in een Push/Pull-systeem)

huidige motorstroom in A, draadtoevoer 3
(bijv. een afwikkel-draadtoevoeren in een Push/Pull-systeem met
afwikkel-draadtoevoeren)

huidige motorkracht in N, draadtoevoermotor 1

huidige motorkracht in N, draadtoevoermotor 2

huidige motorkracht in N, draadtoevoermotor 3
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huidige doorstroomhoeveelheid in l/min in koelapparaat
(bij ingebouwde optie OPT/i CU Flow-Thermo-Sensor)

foutmelding als de doorstroomhoeveelheid < 0,7 l/min

huidige beschermgasdoorstroming
(als optie Option OPT/i-gasregelaar beschikbaar is)

totaal beschermgasverbruik
(als optie Option OPT/i-gasregelaar beschikbaar is)

huidige koelmiddeltemperatuur in °C in koelapparaat
(bij ingebouwde optie OPT/i CU Flow-Thermo-Sensor)

foutmelding als de koelmiddeltemperatuur > 70 °C
(gemeten bij koelmiddelterugloop)

Brandduur lichtboog in uren

Totaal aantal bedrijfsuren van stroombron in uren

2 Voor het verlaten van de systeemgegevens OK selecteren

De weergave Voorkeuren wordt weergegeven.

Karakteristiek
weergeven

1 Voorkeuren / Weergave / Karakteristiek selecteren

De opties voor de weergave van de karakteristieken worden weergegeven.

2 Gewenste weergaveoptie selecteren

huidige karakteristiek weergeven:
Alleen de huidige karakteristieken worden in de materiaalinstellingen weerge-
geven.

vervangen karakteristieken weergeven:
Naast de huidige karakteristieken worden ook vervangen, oudere karakteris-
tieken in de materiaalinstellingen weergegeven. Deze kunnen ook tijdens het
configureren van de materiaalinstellingen worden geselecteerd.

3 OK selecteren

De weergave Voorkeuren wordt weergegeven.
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Setup parame-
terweergave

Met deze functie kunnen bij de TIG-lasparameters extra parameters of instellin-
gen worden weergegeven.

- Werkparameter:
AC Balance, elektrodediameter

- Lasprocedureparameter:
Welving-modus, polariteit, bedrijfsmodus TIG-toorts

- TIG-pulsinstellingen:
Hechten, pulsfrequentie, grondstroom, dutycycle, golfvorm puls, golfvorm
grondstroom

- AC-instellingen:
AC-frequentie, AC-stroomoffset, golfvorm positieve halve golf, golfvorm ne-
gatieve halve golf

- Ontstekingsparameter:
HF-ontsteking, HF-ontstekingsvertraging, ontsteking met omgekeerde pola-
riteit

- Voorinstellingen bedrijfsmodus:
Brandertoets, Lichtboogbreukspanning, Comfort Stop-gevoeligheid

- Start/Einde-instellingen:
Startstroomtijd, eindstroomtijd

- 4-stapsinstellingen:
Reductiestroom Slope 1, reductiestroom Slope 2

- Puntlasinstellingen:
Puntlastijd

- Gasvoorinstellingen:
Gasvoorstroming, gasnastroming

- Cycle TIG:
CycleTIG geactiveerd, intervaltijd, intervalpauzetijd, intervalcycli, grond-
stroom

- Draadtoevoerinstellingen:
Draadtoevoer 1/2, Startvertraging draad, eindvertraging draad, draadterug-
trekking einde, draadpositie start

- Dynamic Wire:
WIG-draadcorrectie

Parameterweergave vergroten:

1 Voorkeuren / Weergave / Setup parameterweergave selecteren

2 Draai aan het stelwiel en kies de gewenste parameter

3 Het stelwiel indrukken

4 OK selecteren om Setup parameterweergave te verlaten

De parameter wordt bij de lasparameters weergegeven en kan daar ook worden
gewijzigd.
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Parameterweer-
gave iJob

Met deze functie kunnen bij jobs extra parameters of instellingen worden opge-
slagen.

- Werkparameter:
Startstroom, UP-Slope, reductiestroom, Down-Slope, eindstroom, AC Balan-
ce, elektrodediameter

- Lasprocedureparameter:
Welvings-modus, polariteit

- TIG-pulsinstellingen:
Hechten, pulsfrequentie, grondstroom, dutycycle, golfvorm puls, golfvorm
grondstroom

- AC-instellingen:
AC-frequentie, AC-stroomoffset, golfvorm positieve halve golf, golfvorm ne-
gatieve halve golf

- Ontstekingsparameter:
Ontsteking met omgekeerde polariteit

- Voorinstellingen bedrijfsmodus:
Brandertoets, Lichtboogbreukspanning, Comfort Stop-gevoeligheid

- Start/Einde-instellingen:
Startstroomtijd, eindstroomtijd

- 4-stapsinstellingen:
Reductiestroom Slope 1, reductiestroom Slope 2

- Puntlasinstellingen:
Puntlastijd

- Cycle TIG:
CycleTIG geactiveerd, intervaltijd, intervalpauzetijd, intervalcycli, grond-
stroom

- Draadtoevoerinstellingen:
Draadtoevoer 1

- Dynamic Wire:
WIG-draadcorrectie

Parameterweergave iJob vergroten:

1 Voorkeuren / Weergave / Parameterweergave iJob selecteren

2 Draai aan het stelwiel en kies de gewenste parameter

3 Het stelwiel indrukken

4 OK selecteren om de parameterweergave iJob te verlaten

De parameter wordt bij de jobs weergegeven en kan daar ook worden gewijzigd.
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Voorkeuren - Systeem

Voorkeuren sys-
teem

2

1

Apparaatgege-
vens oproepen

1 Voorkeuren / Systeem / Informatie selecteren

De apparaatgegevens worden weergegeven:
serienummer, Image-versie, softwareversie, IP-adres

2 OK selecteren om de apparaatgegevens te verlaten

Fabrieksinstel-
lingen terugzet-
ten

1 Voorkeuren / Systeem / Fabrieksinstellingen terugzetten selecteren

De veiligheidsvraag voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen wordt weer-
gegeven.
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2 'Ja' selecteren om de fabrieksinstellingen terug ze zetten

De procesparameter- en de machinevoorkeurswaarden worden teruggezet op de
fabrieksinstellingen en het overzicht Voorkeurssysteem wordt weergegeven.

Wachtwoord
websites wijzi-
gen

1 Voorkeuren / Systeem / Wachtwoord websites selecteren

De bevestigingsvraag voor het wijzigen van het wachtwoord voor de websites
wordt getoond.

2 'Ja' selecteren om het wachtwoord voor de websites te wijzigen

Het wachtwoord voor de websites wordt gewijzigd:
gebruikersnaam = admin
wachtwoord = admin

Het overzicht Voorkeurssysteem wordt weergegeven.

Setup bedrijfs-
modus

1 Voorkeuren / Systeem / Setup bedrijfsmodus selecteren

2 Stelwiel draaien en
Setup MIG/MAG-toorts
of
Setup TIG-toorts
selecteren

3 Het stelwiel indrukken

4 Draai aan het stelwiel en kies de gewenste parameter

5 Stelwiel indrukken om de parameter te wijzigen

6 Stelwiel draaien om de waarde van de parameter te wijzigen

7 Stelwiel indrukken om de waarde over te nemen

8 'OK' selecteren om de instelling over te nemen en Setup bedrijfsmodus te
verlaten

Setup MIG/MAG-toorts

Speciaal 4-staps = Guntrigger

In combinatie met een Jobmaster lastoorts en met de geselecteerde bedrijfsmo-
dus 4-staps maakt de functie het mogelijk om tijdens het lassen tussen jobs te
schakelen door middel van de brandertoets. Het omschakelen tussen jobs vindt
plaats binnen gedefinieerde jobgroepen.
Een jobgroep wordt gedefinieerd door de volgende niet geprogrammeerde job.

Voorbeeld:
Jobgroep 1: Jobnummer 3 / 4 / 5
Jobnummer 6 is niet bezet ==> Einde van jobgroep 1
Jobgroep 2: Jobnummer 7 / 8 / 9
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- Bij een lasstart wordt automatisch de job met het laagste nummer in de job-
groep geselecteerd.

- U kunt binnen een jobgroep naar de job met het volgende hogere nummer
omschakelen door kort op de brandertoets te drukken (< 0,5 seconde).

- Om de lasprocedure te beëindigen, drukt u de brandertoets langer dan 0,5
seconde in.

- Om naar de volgende jobgroep te gaan, drukt u de toets Parameterinstelling
op de Jobmaster-lastoorts langer dan 5 seconden in.

> 5 s

Puntlassen

2-staps = Puntlassen in 2-stapsproces:
Het puntlasproces loopt zolang de brandertoets ingedrukt blijft en eindigt ten
laatste nadat de puntlastijd verstreken is.
Als u de brandertoets loslaat, stopt het puntlassen voordat de puntlastijd is ver-
streken.

4-staps = Puntlassen in 4-stapsproces:
Het puntlassen start na het indrukken van de brandertoets en eindigt ten laatste
nadat de puntlastijd is verstreken.
Door nog een keer de brandertoets in te drukken wordt het puntlasproces ge-
stopt voordat de puntlastijd is verstreken.

Meer informatie over puntlassen:
- Pagina 171 (Puntlassen algemeen)
- Pagina 171 (Puntlastijd)

Speciale weergave Jobmaster = aan

De volgende punten kunnen nu worden ingesteld en uitgevoerd op de Jobmaster-
lastoorts:
- Bedrijfsmodus
- Synchropuls
- Gastest

Job selecteren met brandertoets = aan

Met deze functie kan met de brandertoets naar de volgende job worden omge-
schakeld. Het omschakelen vindt plaats binnen gedefinieerde jobgroepen.
Een jobgroep wordt gedefinieerd door de volgende niet geprogrammeerde job.

Voorbeeld:
Jobgroep 1: Jobnummer 3 / 4 / 5
Jobnummer 6 is niet bezet ==> Einde van jobgroep 1
Jobgroep 2: Jobnummer 7 / 8 / 9

- Bij een lasstart wordt automatisch de job met het laagste nummer in de job-
groep geselecteerd.

- U kunt binnen een jobgroep naar de job met het volgende hogere nummer
omschakelen door kort op de brandertoets te drukken (< 0,5 seconde).

- Om de lasprocedure te beëindigen, drukt u de brandertoets langer dan 0,5
seconde in.

- Om naar de volgende jobgroep om te schakelen, drukt u twee keer kort op de
brandertoets
(< 0,3 s, 2 x).
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Er kan worden omgeschakeld bij nullast of tijdens het lassen.

Setup TIG-toorts
Welving-modus via de brandertoets activeren / deactiveren

Brandertoets I2 - Welving-modus = aan:
De welving-modus kan worden geactiveerd door de brandertoets lang in te druk-
ken

Brandertoets I2 - Welving-modus = uit:
De welving-modus kan niet worden geactiveerd door de brandertoets lang in te
drukken

Netwerkparame-
ters handmatig
instellen

1 Voorkeuren / Systeem / Setup netwerk selecteren

2 Netwerk selecteren

Het overzicht van Setup netwerk wordt weergegeven.
Als DHCP is geactiveerd, worden de netwerkparameters IP-adres, netwerkmas-
ker en standaardgateway grijs weergegeven en kunnen ze niet worden ingesteld.

3 Stelwiel draaien en DHCP selecteren

4 Het stelwiel indrukken

DHCP wordt gedeactiveerd, de netwerkparameters kunnen nu worden ingesteld.

5 Stelwiel draaien en de gewenste netwerkparameter selecteren

6 Het stelwiel indrukken

Het numerieke toetsenbord voor de geselecteerde netwerkparameter wordt
weergegeven.

7 Een waarde voor den netwerkparameters invoeren

8 'OK' selecteren en de waarde voor de netwerkparameters bevestigen / stel-
wiel indrukken

De waarde voor de netwerkparameters wordt overgenomen, het overzicht Setup
netwerk wordt weergegeven.

9 'Opslaan' selecteren om de wijzigingen in Setup netwerk over te nemen
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WLAN instellen 1 Voorkeuren / Systeem / Setup netwerk selecteren

2 WLAN selecteren

Het overzicht van Setup WLAN wordt weergegeven.

Landcode instellen

1 Landcode instellen selecteren

2 Het stelwiel indrukken

3 Stelwiel draaien en het betreffende land selecteren

4 OK selecteren

WLAN activeren

1 WLAN activeren selecteren

Als WLAN geactiveerd is, staat er een vinkje in de button, de buttons Net-
werk toevoegen en Netwerk wissen zijn actief.

Netwerk toevoegen

1 Netwerk toevoegen selecteren

De beschikbare WLAN-netwerken worden weergegeven.

2 Stelwiel draaien en het gewenste WLAN-netwerk selecteren

3 Stelwiel indrukken of Invoegen selecteren

4 Gegevens invoeren:
- DHCP activeren

of
- Handmatige invoer van IP-adres, netwerkmasker, standaardgateway,

DNS-server 1 en DNS-server 2:
Stelwiel draaien en het gewenste element selecteren
Stelwiel indrukken
Met numerieke toetsenblok de gegevens invoeren
Met OK bevestigen

5 'O' selecteren en als WLAN-netwerk toevoegen

Netwerk wissen

1 Stelwiel draaien en het te wissen WLAN-netwerk selecteren

2 Netwerk wissen selecteren

3 Veiligheidsvraag bevestigen

Het WLAN-netwerk wordt gewist.

Setup Bluetooth Algemeen

Iedere bluetooth-deelnemer heeft een eigen MAC-adres. Via het MAC-adres is
een gerichte toewijzing aan de stroombron mogelijk, verwisselingen worden voor-
komen.

De stroombron kan met de volgende bluetooth-apparaten communiceren:
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- Afstandsbediening RC Panel Basic /BT
- Voet-afstandsbediening RC Pedal TIG /BT
- Lashelm Vizor Connect /BT

Een actieve Bluetooth-verbinding wordt op het display in de statusregel door een
blauw oplichtend bluetooth-symbool weergegeven:

Bij bluetooth-apparaten van hetzelfde type kan uit veiligheidsoverwegingen
slechts één apparaat actief met de stroombron worden verbonden.
Actieve bluetooth-verbindingen met meerdere bluetooth-apparaten van verschil-
lende types zijn mogelijk.

Een bestaande, actieve bluetooth-verbinding kan door een andere bluetooth-
deelnemer niet worden onderbroken of beïnvloed.

Bluetooth-afstandsbedieningen hebben voorrang op afstandsbedieningen met
kabel of lastoortsen met bedieningsfunctie.

Als tijdens het lasproces de verbinding van afstandsbedieningen (met kabel of
bluetooth) met de stroombron wordt onderbroken, wordt het lasproces beëin-
digd.

Setup Bluetooth uitvoeren

1 Voorkeuren / Systeem / Setup netwerk selecteren

2 Setup Bluetooth selecteren

Setup Bluetooth wordt weergegeven.

Bluetooth-functie van de stroombron activeren of deactiveren
- Button Bluetooth activeren selecteren

Bluetooth-apparaat toevoegen
- Schakel het bluetooth-apparaat in
- Button Apparaat toevoegen selecteren

De lijst met alle herkende Bluetooth-apparaten wordt met naam, MAC-adres
en informatie weergegeven.

- Door middel van het stelwiel het gewenste Bluetooth-apparaat selecteren
- Het weergegeven MAC-adres vergelijken met het MAC-adres van het appa-

raat
Button Invoegen selecteren om een actieve verbinding met het geselecteer-
de apparaat tot stand te brengen

- Button Opslaan selecteren

De actieve verbinding wordt onder Info weergegeven.

Onder Info weergegeven symbolen:

Actieve Bluetooth-verbinding
Via de Bluetooth-deelnemer kan de stroombron actief worden veranderd.
Indien beschikbaar wordt extra informatie over de Bluetooth-deelnemer, zoals de
accustatus, signaalsterkte enz. weergegeven.
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Gekoppeld
Een Bluetooth-deelnemer was eerder al actief met een stroombron verbonden
en verschijnt in de lijst met Bluetooth-deelnemers.

Inactief
Er is een nieuwe Bluetooth-deelnemer gevonden, of de Bluetooth-deelnemer is
door de gebruiker verwijderd.

Bluetooth-apparaat wissen
- Door middel van het stelwiel het te wissen Bluetooth-apparaat selecteren
- Button Apparaat wissen selecteren
- De veiligheidsvraag over het wissen van het apparaat met OK bevestigen

3 'OK' selecteren om Setup Bluetooth te verlaten
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Configuratie
stroombron

1 Voorkeuren / Systeem / Configuratie stroombron selecteren

De stroombronconfiguratie wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en een configuratiepunt selecteren

3 Het stelwiel indrukken

Het toetsenbord wordt weergegeven.

4 Met toetsenbord de gewenste tekst invoeren (max. 20 tekens).

5 'OK' selecteren om de tekst over te nemen / stelwiel indrukken

De tekst wordt overgenomen, de stroombronconfiguratie wordt weergegeven.

6 'Opslaan' selecteren om de wijzigingen over te nemen

Setup toevoer In Setup toevoer kunnen potentiometers die op een draadtoevoer aanwezig zijn,
worden geactiveerd of gedeactiveerd.

1 Voorkeuren / Systeem / Setup toevoer selecteren

2 Het stelwiel indrukken

3 Stelwiel draaien en potentiometer activeren of deactiveren

4 OK selecteren

Setup interface In Setup interface kan worden bepaald of de lasparameters extern door de ro-
botregelaar of intern door de stroombron worden gespecificeerd.

1 Voorkeuren / Systeem / Volgende pagina selecteren

2 Setup interface selecteren

3 De parameter 'Lasparameter' op 'Extern' of op 'Intern' instellen

extern:
Alle parameterinstellingen worden via de robotregelaar geconfigureerd (ook
de lasparameters).

intern:
De lasparameters worden op de stroombron geconfigureerd, de besturings-
signalen lopen via de robotregelaar.

Fabrieksinstelling:
extern

4 OK selecteren
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Setup TWIN In Setup TWIN worden laslijn 1 en 2 aan de stroombronnen toegewezen.

1 Stroombron 2 inschakelen, stroombron 1 uitgeschakeld laten

2 Sticker 2 goed zichtbaar op stroombron 2 aanbrengen

3 Bij stroombron 2 Voorkeuren / Systeem / Volgende pagina selecteren

4 Setup TWIN selecteren

5 De parameter instellen op 2, 'Volgende' selecteren

6 Stroombron 1 inschakelen

7 Sticker 1 goed zichtbaar op stroombron 1 aanbrengen

8 Bij stroombron 1 Voorkeuren / Systeem / Volgende pagina selecteren

9 Setup TWIN selecteren

10 controleren of de parameter op 1 is ingesteld
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Voorkeuren - Documentatie

Voorkeuren do-
cumentatie

2

1

Bemonsterings-
frequentie in-
stellen

1 Voorkeuren / Documentatie / Basisinstellingen selecteren

2 Het stelwiel indrukken

3 Stelwiel draaien en de waarde voor de bemonsteringsfrequentie wijzigen:

uit
Bemonsteringsfrequentie is gedeactiveerd, er worden alleen gemiddelde
waarden opgeslagen.

0,1 - 100,0 s
Documentatie wordt met ingestelde bemonsteringsfrequentie opgeslagen.

4 'OK' selecteren om de bemonsteringsfrequentie over te nemen

Het overzicht Documentatie wordt weergegeven.

Logboek bekij-
ken

1 Voorkeuren / Documentatie / Logboek selecteren

Het logboek wordt weergegeven.
Door middel van de respectievelijke buttons kunnen lassen, gebeurtenissen, fou-
ten, waarschuwingen of meldingen worden weergegeven.

De volgende gegevens worden in het logboek geregistreerd:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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(1) Nummer van de lasbewerking
(2) Datum (ddmmjj)
(3) Tijd (uummss)
(4) Duur van de lasbewerking in sec
(5) Lasstroom in A (gemiddelde waarde)
(6) Lasspanning in V (gemiddelde waarde)
(7) Draadsnelheid in m/min
(8) Lichtboogenergie in kJ (meer informatie, zie pagina 209)
(9) Jobnummer

Als u het stelwiel draait, kunt u de lijst doorbladeren.

2 'OK' selecteren om het logboek te verlaten

Grenswaarde-
monitoring in-/
uitschakelen

De grenswaardemonitoring is alleen beschikbaar in combinatie met de optie
OPT/i LimitMonitoring.

1 Voorkeuren / Documentatie / Grenswaardemonitoring selecteren

2 Het stelwiel indrukken

3 Stelwiel draaien en de waarde voor Limit Monitoring wijzigen:

uit:
De grenswaardemonitoring is gedeactiveerd.

aan:
De grenswaarden worden conform de instellingen bewaakt

Fabrieksinstelling:
uit

4 'OK' selecteren om de instellingen voor de grenswaardemonitoring over te
nemen

Het overzicht Documentatie wordt weergegeven.
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Voorkeuren - Beheer

Voorkeuren be-
heer

1 2
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Gebruikersbeheer

Algemeen Een gebruikersbeheer is zinvol, wanneer meerdere gebruikers met één en dezelf-
de stroombron werken.
Het gebruikersbeheer vindt plaats met behulp van verschillende rollen en NFC-
keys.

Afhankelijk van hun opleidingsniveau of kwalificaties krijgen gebruikers verschil-
lende rollen toegewezen.

Begripsverkla-
ringen

Administrator
Een administrator heeft onbeperkte toegangsrechten voor alle functies van de
stroombron. Tot zijn taken behoort onder anderen:
- Rollen aanmaken,
- Aanmaken en beheren van gebruikersgegevens,
- Verlenen van toegangsrechten,
- Firmware bijwerken,
- Opslaan van gegevens, enz.

Gebruikersbeheer
Het gebruikersbeheer omvat alle in de stroombron geregistreerde gebruikers. Af-
hankelijk van hun opleidingsniveau of kwalificaties krijgen gebruikers verschillen-
de rollen toegewezen.

NFC-kaart
Een NFC-kaart of een NFC-sleutelhanger wordt aan een specifieke gebruiker
toegewezen die bij de stroombron geregistreerd is.
NFC-kaart en NFC-sleutelhanger worden in deze handleiding gewoonlijk aange-
duid als NFC-key.

BELANGRIJK! Aan iedere gebruiker moet een eigen NFC-key zijn toegewezen.

Rol
Rollen dienen voor het beheer van geregistreerde gebruikers (= gebruikersbe-
heer). In de rollen worden toegangsrechten en de door de gebruikers uitvoerbare
laswerkzaamheden vastgelegd.

Rollen en gebrui-
kers

Onder Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer zijn 2 rollen af fabriek voorgede-
finieerd:

Administrator
met alle rechten en mogelijkheden

De rol 'Administrator' kan niet worden verwijderd, hernoemd of bewerkt.

De rol 'Administrator' bevat de voorgedefinieerde gebruiker 'Admin', die niet kan
worden verwijderd. Aan de gebruiker 'Admin' kunnen naam, taal, eenheid, web-
wachtwoord en een NFC-key worden toegewezen.
Zodra 'Admin' een NFC-key krijgt toegewezen, is het gebruikersbeheer geacti-
veerd.

In de fabriek Geblokkeerd
ingesteld met de rechten op de lasprocessen, zonder procesparameters en voor-
instellingen
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De rol 'Geblokkeerd'
- kan niet worden verwijderd of hernoemd,
- kan worden bewerkt om naar behoefte verschillende functies vrij te geven,

Aan de rol 'Geblokkeerd' kunnen geen NFC-keys worden toegewezen.

Als er aan de vooraf gedefinieerde gebruiker 'Admin' geen NFC-key is toegewe-
zen, dan dient elke NFC-key voor het blokkeren en deblokkeren van de stroom-
bron (geen gebruikersbeheer, zie ook het gedeelte 'Stroombron met de NFC-key
blokkeren en deblokkeren', pagina 54).

Overzicht ge-
bruikersbeheer

Het gebruikersbeheer bestaat uit de volgende onderdelen:
- Beheerder en rollen aanmaken
- Gebruiker aanmaken
- Rollen / gebruikers bewerken, gebruikersbeheer deactiveren
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Beheerder en rollen aanmaken

Aanbeveling
voor het aanleg-
gen van rollen en
gebruikers

Bij het aanleggen van rollen en NFC-keys moet systematisch te werk worden ge-
gaan.

Fronius raadt aan om één of twee beheerder-keys aan te maken. In het ergste ge-
val kan zonder beheerdersrechten een stroombron niet meer worden gebruikt.

Wijze van handelen

OPMERKING!

Het verlies van een administrator-NFC-key kan afhankelijk van de instellingen
leiden tot onbruikbaarheid van de stroombron! Een van beide administrator-
NFC-keys op een veilige plaats bewaren.

1 In de rol 'administrator' twee gelijkwaardige gebruikers aanmaken

Dit betekent dat de toegang tot de administrator-functie behouden blijft,
zelfs als een administrator-NFC-key verloren gaat.

2 Andere rollen overwegen:
- Hoeveel rollen zijn er nodig?
- Welke rechten worden aan de betreffende rollen toegewezen?
- Hoeveel gebruikers zijn er?

3 Rollen aanmaken

4 Gebruikers aan rollen toewijzen

5 Controleer of de aangemaakte gebruikers toegang hebben tot de respectie-
velijke rollen met hun NFC-keys.
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Administrator-
sleutel aanleg-
gen

OPMERKING!

Wordt aan de vooraf gedefinieerde gebruikers 'Admin' onder Voorkeuren / Be-
heer / Gebruikersbeheer / Administrator een NFC-key toegewezen, dan is het
gebruikersbeheer geactiveerd.

1 Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer selecteren

Het gebruikersbeheer wordt weergegeven, administrator is geselecteerd.

2 Het stelwiel indrukken

3 Stelwiel draaien en administrator selecteren

4 Het stelwiel indrukken

5 Stelwiel draaien en NFC-kaart selecteren

6 Het stelwiel indrukken

De informatie over het overdragen van de NFC-kaart wordt weergegeven.

7 De weergegeven instructies opvolgen
(de nieuwe NFC-key op de leeszone voor NFC-keys houden en op de herken-
ningsbevestiging wachten)

8 OK selecteren

De aanwijzing over het geactiveerde gebruikersbeheer wordt weergegeven.

9 OK selecteren

Onder Admin / NFC-kaart wordt het nummer van de toegewezen NFC-key weer-
gegeven.

Om een 2e administrator-sleutel aan te maken:
- administrator kopiëren (selectie opnieuw aanmaken - zie ook pagina 231)
- Gebruikersnamen invoeren
- Nieuwe NFC-kaart toewijzen

Rollen aanmaken 1 Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer selecteren

Het gebruikersbeheer wordt weergegeven.

2 Rol aanmaken selecteren

Het toetsenbord wordt weergegeven.

3 Met toetsenbord de gewenste rolnaam invoeren (max. 20 tekens)

4 'OK' selecteren om de rolnaam over te nemen / stelwiel indrukken

De functies die binnen een rol kunnen worden uitgevoerd, worden weergegeven.

229

N
L



Symbolen:

... verborgen

... alleen lezen

... lezen en schrijven

5 Functies definiëren die een gebruiker in deze rol kan uitvoeren
- Functies door draaien aan stelwiel selecteren
- Het stelwiel indrukken
- Instellingen uit de lijst selecteren
- Het stelwiel indrukken

6 OK selecteren

Rollen kopiëren 1 Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer selecteren

Het gebruikersbeheer wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en de te kopiëren rol selecteren

3 Opnieuw aanmaken van selectie selecteren

4 Naam van nieuwe rol via toetsenbord invoeren

5 OK selecteren

6 Uitvoerbare functies voor de rol definiëren
- Functie door draaien aan stelwiel selecteren
- Het stelwiel indrukken
- Instellingen voor de functies uit de lijst selecteren

7 OK selecteren

230



Gebruiker aanmaken

Gebruiker aan-
maken

OPMERKING!

Om redenen van gegevensbescherming mogen bij het aanmaken van nieuwe ge-
bruikers alleen persoonlijke identificatienummers en geen volledige namen wor-
den ingevoerd.

1 Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer selecteren

Het gebruikersbeheer wordt weergegeven.

2 'Gebruiker aanmaken' selecteren

Het toetsenbord wordt weergegeven.

3 Met toetsenbord de gewenste gebruikersnamen invoeren (max. 20 tekens)

4 'OK' selecteren om de gebruikersnaam over te nemen / stelwiel indrukken

5 Andere gebruikersgegevens invoeren
- Door aan het stelwiel te draaien de parameter selecteren
- Het stelwiel indrukken
- Rol, taal, eenheid en standaard (norm) in de lijst selecteren
- Voornaam, achternaam en internetwachtwoord via toetsenbord invoeren

6 Aan het stelwiel draaien en NFC-kaart selecteren

7 Het stelwiel indrukken

De informatie over het overdragen van de NFC-kaart wordt weergegeven.

8 De weergegeven instructies opvolgen
(de nieuwe NFC-key op de leeszone voor NFC-keys houden en op de herken-
ningsbevestiging wachten)

Gebruiker ko-
piëren

OPMERKING!

Om redenen van gegevensbescherming mogen bij het aanmaken van nieuwe ge-
bruikers alleen persoonlijke identificatienummers en geen volledige namen wor-
den ingevoerd.

1 Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer selecteren

Het gebruikersbeheer wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en de rol selecteren die aan de te kopiëren gebruiker toege-
wezen is

3 Het stelwiel indrukken

4 Stelwiel draaien en de te kopiëren gebruiker selecteren
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5 Opnieuw aanmaken van selectie selecteren

6 Naam van nieuwe gebruiker via toetsenbord invoeren

7 OK selecteren

8 Andere gebruikersgegevens invoeren

9 Nieuwe NFC-key toewijzen

10 OK selecteren

232



Rollen / gebruikers bewerken, gebruikersbeheer
deactiveren

Rollen bewerken 1 Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer selecteren

Het gebruikersbeheer wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en de gewenste rol selecteren

3 'Gebruiker / rol bewerken' selecteren

De rol wordt geopend, de functies kunnen worden gewijzigd:
- Functie door draaien aan stelwiel selecteren
- Het stelwiel indrukken
- Rolnaam via toetsenbord wijzigen
- Instellingen voor de functies uit de lijst selecteren

4 OK selecteren

Als voor een rol geen gebruiker is opgeslagen, kan de bewerking van de rol ook
worden gestart door het stelwiel in te drukken.

Rollen wissen 1 Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer selecteren

Het gebruikersbeheer wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en de te wissen rol selecteren

3 'Gebruiker / rol wissen' selecteren

4 Veiligheidsvraag bevestigen

De rol en alle toegewezen gebruikers worden gewist.

Gebruiker be-
werken

1 Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer selecteren

Het gebruikersbeheer wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en de rol selecteren die aan de te wijzigen gebruiker toege-
wezen is

3 Het stelwiel indrukken

De aan de rol toegewezen gebruikers worden weergegeven.
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4 Aan het stelwiel draaien en de te wissen opslaglocatie selecteren

5 Gebruiker / rol bewerken' selecteren (of stelwiel indrukken)

- Door aan het stelwiel te draaien de parameter selecteren
- Het stelwiel indrukken
- Naam en internetwachtwoord via toetsenbord wijzigen
- Andere instellingen uit de lijst selecteren

NFC-kaart vervangen:
- Stelwiel draaien en NFC-kaart selecteren
- Het stelwiel indrukken
- 'Vervangen' selecteren
- De nieuwe NFC-key op de leeszone voor NFC-keys houden en op de her-

kenningsbevestiging wachten
- OK selecteren

6 OK selecteren

Gebruiker wis-
sen

1 Voorkeuren / Beheer / Gebruikersbeheer selecteren

Het gebruikersbeheer wordt weergegeven.

2 Stelwiel draaien en de rol selecteren die aan de te wissen gebruiker toegewe-
zen is

3 Het stelwiel indrukken

4 Stelwiel draaien en de te wissen gebruiker selecteren

5 'Gebruiker / rol wissen' selecteren

6 Veiligheidsvraag bevestigen

De gebruiker wordt gewist.

Gebruikersbe-
heer deactiveren

1 De voorgedefinieerde gebruiker 'Admin' onder Voorkeuren / Beheer / Gebrui-
kersbeheer / Administrator selecteren

2 Aan het stelwiel draaien en NFC-kaart selecteren

3 Het stelwiel indrukken

De veiligheidsvraag om de NFC-kaart te wissen of te vervangen wordt weergege-
ven.
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OPMERKING!

Wordt voor de voorgedefinieerde gebruiker 'admin' de NFC-kaart gewist, dan is
het gebruikersbeheer gedeactiveerd.

4 'Wissen' selecteren

Het gebruikersbeheer is gedeactiveerd, de stroombron is geblokkeerd.
De stroombron kan worden geblokkeerd en gedeblokkeerd met een NFC-key (zie
ook pagina 54).

NFC-Key van ad-
ministrator ver-
loren?

Procedure wanneer
- het gebruikersbeheer geactiveerd is
- de stroombron geblokkeerd is

en
- de NFC-Key van de administrator verloren is gegaan:

1 Sleutelsymbool in de statusregel op het display aanraken

De informatie over het verlies van de administrator-kaart wordt weergegeven.

2 IP-adres van de stroombron noteren

3 SmartManager van de stroombron openen (IP-adres van de stroombron in
een browser invoeren)

4 De Fronius-serviceafdeling op de hoogte brengen
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CENTRUM - Centraal gebruikersbeheer

CENTRUM-ser-
ver activeren

CENTRUM is een software voor centraal gebruikersbeheer. Gedetailleerde infor-
matie vindt u in de CENTRUM-gebruiksaanwijzing (42.0426.0338.xx).

De CENTRUM-server kan ook als volgt direct bij de stroombron worden geacti-
veerd:

1 Voorkeuren / Beheer / CENTRUM-server selecteren

De Central User Management-server wordt weergegeven.

2 CENTRUM-server activeren (stelwiel indrukken)

3 'CENTRUM-server' selecteren, stelwiel indrukken en via het toetsenbord het
adres van de CENTRUM-server invoeren

4 Button 'CENTRUM verifiëren' selecteren

5 Opslaan
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SmartManager - De website van de
stroombron
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SmartManager - De website van de stroombron

Algemeen De stroombronnen beschikken dankzij de SmartManager over een eigen website.
Zodra de stroombron door middel van een netwerkkabel met een computer is
verbonden of in een netwerk is geïntegreerd, kan de SmartManager van de
stroombron via het IP-adres van de stroombron worden opgevraagd.
Voor het opvragen van de SmartManager is minstens IE 10 of een andere moder-
ne browser nodig.

De op de SmartManager weergegeven records kunnen al naargelang de installa-
tieconfiguratie, software-uitbreidingen en beschikbare opties verschillen.

Voorbeelden voor weergegeven records:

- Actuele systeemgegevens
- Documentatie logboek
- Jobgegevens
- Stroombronnen instellingen
- Beveiligen en herstellen

- Gebruikersbeheer
- Overzicht
- Update
- Functiepakketten
- Screenshot

SmartManager
van de stroom-
bron oproepen
en aanmelden

2

1

4

xx.x.xxx.x

1 Voorkeuren / Systeem / Informatie ==> IP-adres van de stroombron noteren

2 Voer IP-adres in het zoekveld van de browser in

3 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in

Fabrieksinstelling:
gebruikersnaam = admin
wachtwoord = admin

4 Bevestig de weergegeven instructie

De SmartManager van de stroombron wordt weergegeven.
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Help-functies,
indien aanmel-
den niet lukt

Bij aanmelden op de SmartManager zijn er 2 help-functies beschikbaar:
- Activeringsfunctie starten?
- Wachtwoord vergeten?

Activeringsfunctie starten?

Met deze functie kan een onbedoeld geblokkeerde stroombron weer worden ge-
deblokkeerd en vrijgegeven voor alle functies.

1 Klik op 'Activeringsfunctie starten?'

2 Maak een verificatiebestand aan:
klik op 'Opslaan'

Een TXT-bestand met de volgende bestandsnaam wordt opgeslagen in de down-
loadmap van de computer:

unlock_SN[serienummer]_JJJJ_MM_DD_uummss.txt

3 Stuur dit verificatiebestand via e-mail naar Fronius Technische Ondersteu-
ning:
welding.techsupport@fronius.com

Fronius antwoordt via e-mail met een eenmalig activeringsbestand met de vol-
gende bestandsnaam:

response_SN[serienummer]_JJJJ_MM_DD_uummss.txt

4 Sla het activeringsbestand op de computer op

5 Klik op 'Activeringsbestand zoeken'

6 Open het activeringsbestand

7 Klik op 'Activeringsbestand importeren'

De stroombron wordt een keer vrijgegeven.

Wachtwoord vergeten?

Na het klikken op 'Wachtwoord vergeten?' verschijnt er een aanwijzing dat het
wachtwoord op de stroombron gereset kan worden (zie ook 'Wachtwoord website
herstellen', pagina 215).

Wachtwoord wij-
zigen / afmelden

Door op dit symbool te klikken
- kan het wachtwoord worden gewijzigd,
- kunt u zich bij SmartManager afmelden

Wachtwoord voor SmartManager wijzigen:

1 het oude wachtwoord invoeren

2 het nieuwe wachtwoord invoeren

3 het nieuwe wachtwoord herhalen

4 op 'Opslaan’ klikken
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Instellingen

Door op dit symbool te klikken kan voor de SmartManager van de stroombron de
weergave van curven, materiaalgegevens en bepaalde lasparameters worden ver-
groot.

De instellingen zijn afhankelijk van de gebruiker die op dat moment is aangemeld.

Taal selecteren

Door op de taalafkorting te klikken, worden de voor de SmartManager beschik-
bare talen weergegeven.

De momenteel ingestelde taal is wit gemarkeerd.

Klik op de gewenste taal om de taal te wijzigen.
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Statusweergave De huidige status van de stroombron wordt weergegeven tussen het Fronius-logo
en de weergegeven stroombron.

Let op / Waarschuwing

Fout in de stroombron *

Stroombron last

Stroombron is bedrijfsgereed (online)

Stroombron is niet bedrijfsgereed (offline)

* Bij een fout wordt een rode foutregel met het foutnummer weergegeven
boven de regel met het Fronius-logo.
Nadat u op de foutregel hebt geklikt, wordt een foutbeschrijving weerge-
geven.

Fronius

Door eenmaal op het Fronius-logo te klikken, wordt de homepage van Fronius ge-
opend: www.fronius.com
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Actuele systeemgegevens

Actuele sys-
teemgegevens

Afhankelijk van de ingestelde lasprocedure worden huidige gegevens van het las-
apparaat weergegeven.

Bijvoorbeeld voor TIG AC:

Naam van machine
Installatielocatie

Hal
Cel

Extra informatie

Lasprocedure

IS

 

Hoofdstroom Reductiestroom Balance

Startstroom Eindstroom Diameter elektrode

Up-slope Down-slope Polariteit

  IP

IE

  Totale gashoeveelheid

Brandduur vlamboog Totaal aantal bedrijfsu-
ren

Bedrijfsmodus | Polariteit | Ontstekingsprocedure | Speciale functies

Weergegeven worden gewenste waarden, werkelijke waarden, hold-waarden voor
lasstroom en lasspanning, diverse andere werkelijke waarden en algemene sys-
teemgegevens.
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Documentatie, logboek

Documentatie In het gedeelte 'Documentatie' worden de laatste 100 logboekvermeldingen
weergegeven. Deze logboekvermeldingen kunnen lasbewerkingen, fouten, waar-
schuwingen, meldingen en gebeurtenissen zijn.
Via de button 'Tijdfilter' kunnen de weergegeven gegevens op een bepaalde peri-
ode worden gefilterd. De invoer geschiedt daarbij op basis van datum (jjjj-mm-dd)
en tijd (uu-mm), telkens van - tot en met.
Een leeg filter zorgt ervoor dat weer de nieuwste lasbewerkingen worden gela-
den.
De weergave van de lasbewerkingen, fouten, waarschuwingen, meldingen en ge-
beurtenissen kan worden gedeactiveerd.

De volgende gegevens worden weergegeven:

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

(1) Nummer van de lasbewerking
(2) Starttijd (datum en tijd)
(3) Duur van de lasbewerking in sec
(4) Lasstroom in A (gemiddelde waarde)
(5) Lasspanning in V (gemiddelde waarde)
(6) Draadsnelheid in m/min
(7) IP - Vlamboogvermogen in W (van momentele waarden volgens ISO /TR

18491)
(8) IE - Vlamboogenergie in kJ (als som over de gehele lasbewerking volgens

ISO/TR 18491)

Ook de robotsnelheid en -jobs worden weergegeven als deze in het systeem be-
schikbaar zijn.

Als u op een logboekvermelding klikt, wordt informatie weergegeven.

Lasgegevens:

Sectienummer

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

(9) Duur van lassectie in s
(10) Lasstroom in A (gemiddelde waarde)
(11) Lasspanning in V (gemiddelde waarde)
(12) Draadsnelheid in m/min
(13) Lassnelheid (cm/min)
(14) Lichtboogvermogen van momentele waarden in W (meer informatie, zie

pagina 209)
(15) Lichtboogenergie in kJ (meer informatie, zie pagina 209)
(16) Jobnummer
(17) Proces
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Door op de button 'Kolom toevoegen' te klikken, kunnen meer waarden worden
weergegeven:

- I max / I min: maximale / minimale lasstroom in A
- Vermogen max / vermogen min: maximaal / minimaal vlamboogvermogen in

W
- Starttijd (tijd stroombron): datum en tijd
- U max / U min: maximale / minimale lasspanning in V
- Vd max / Vd min: maximale / minimale draadsnelheid in m/min

Als op de stroombron de optie OPT/i-documentatie beschikbaar is, kunnen ook
afzonderlijke gedeelten van lasbewerkingen worden weergegeven.

Door middel van de knoppen 'PDF' en 'CSV' kan de documentatie in het gewens-
te formaat worden geëxporteerd.
Voor CSV-exports moet op de stroombron de optie OPT/i-documentatie beschik-
baar zijn.
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Jobgegevens

Jobgegevens Als de optie OPT/i Jobs beschikbaar is op de stroombron, kan het volgende bij de
vermelding Jobgegevens worden ingevoerd
- bestaande jobs van het lassysteem worden bekeken,
- bestaande jobs van het lassysteem worden geoptimaliseerd,
- extern opgeslagen jobs aan het lassysteem worden overgedragen,
- bestaande jobs van het lassysteem als PDF of als CSV-bestand worden

geëxporteerd.

* Het bekijken en exporteren als PDF werkt zelfs als de optie OPT/i Jobs
niet aanwezig is op de stroombron.

Joboverzicht In het joboverzicht worden alle in het lassysteem opgeslagen jobs opgesomd.
Door op een job te klikken worden de voor deze job opgeslagen gegevens en pa-
rameters weergegeven.
Jobgegevens en parameters kunnen in het joboverzicht alleen worden bekeken.
De kolombreedte voor parameters en waarden kan door met de muis te slepen
eenvoudig worden aangepast.
Andere jobs kunnen gemakkelijk aan de opsomming van getoonde gegevens wor-
den toegevoegd door op de button 'Job toevoegen' te klikken.

Alle toegevoegde jobs worden met de geselecteerde job vergeleken.

Job bewerken Bestaande jobs van het lassysteem kunnen worden geoptimaliseerd als de optie
OPT/i Jobs op de stroombron beschikbaar is.

1 Klik op "Job bewerken"

2 Klik in de lijst met beschikbare jobs op de job die u wenst te wijzigen

De gekozen job wordt geopend, de volgende jobgegevens worden weergege-
ven:
- Parameters

momenteel in de job opgeslagen parameters
- Waarden

momenteel in de job opgeslagen waarden van de parameters
- Waarde veranderen in

voor de invoer van de nieuwe parameterwaarde
- Instelbereik

mogelijk instelbereik voor de nieuwe parameterwaarden

3 Verander de waarde navenant

4 Wijzigingen opslaan/verwijderen, job opslaan als/verwijderen

246



Ter bevordering van het bewerken van de job kunnen er eenvoudig andere jobs
aan de opsomming van getoonde gegevens worden toegevoegd door op 'Job toe-
voegen' te klikken.

Nieuwe job maken

1 Klik op "Nieuwe job maken"

2 Voer jobgegevens in

3 Klik op "OK" om de nieuwe job te accepteren

Job importeren Met deze functie kunnen extern opgeslagen jobs aan het lassysteem worden
overgedragen, op voorwaarde dat de optie OPT/i Jobs op de stroombron beschik-
baar is.

1 Klik op "Jobbestand zoeken"

2 Kies het gewenste jobbestand

In het voorbeeld van de jobimportlijst kunnen afzonderlijke jobs worden uit-
gekozen en nieuwe jobnummers worden toegewezen.

3 Klik op "Importeren"

Wanneer de import is gelukt, wordt een overeenkomstige bevestiging ge-
toond en worden de geïmporteerde jobs in de lijst weergegeven.

Job exporteren Met deze functie kunnen jobs extern vanaf de stroombron worden opgeslagen, op
voorwaarde dat de optie OPT/i Jobs op de stroombron beschikbaar is.

1 Te exporteren jobs selecteren

2 Klik op "Exporteren"

De jobs worden als XML-bestand naar de map Downloads van de computer
geëxporteerd.

Job(s) exporte-
ren als ...

Onder Joboverzicht en Job bewerken kunnen bestaande jobs van het lassysteem
als PDF of als CSV bestand worden geëxporteerd.
Voor CSV-export moet de optie OPT/i Jobs op de stroombron beschikbaar zijn.

1 Klik op "Job(s) exporteren als ..."

De PDF-instellingen of de CSV-instellingen worden weergegeven.
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2 Kies de job(s) die geëxporteerd moet(en) worden:
huidige job / alle jobs / jobnummers

3 Klik op "PDF opslaan" of "CSV opslaan"

Van de geselecteerde jobs wordt een PDF of een CSV-bestand gemaakt en af-
hankelijk van de instellingen van de gebruikte browser opgeslagen.
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Stroombronnen instellingen

Procesparame-
ter

Onder procesparameters kunnen algemene procesparameters en procesparame-
ters voor componenten en bewaking van een stroombron worden bekeken en ge-
wijzigd.

Procesparameter wijzigen

1 Op de parameter(groep) klikken

2 De waarde van de parameter direct in het weergaveveld wijzigen

3 Wijzigingen opslaan

Naam en locatie Onder Naam en locatie kan de stroombronconfiguratie worden bekeken en gewij-
zigd.
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Beveiligen en herstellen

Algemeen In de record Beveiligen en herstellen kunnen

- alle gegevens van het lassysteem als back-up worden opgeslagen (bijv. huidi-
ge parameterinstellingen, jobs, gebruikerscurves, voorkeuren enz.),

- beschikbare back-ups weer in het lassysteem worden opgeslagen

- gegevens voor automatische back-up worden ingesteld.

Beveiligen en
herstellen

Beveiligen starten

1 Klik op 'Beveiligen starten' om de gegevens van het lassysteem als back-up
op te slaan

De gegevens worden standaard in het formaat MCU1-JJJJMMDDUUmm.fbc
op de geselecteerde plek opgeslagen.

JJJJ = Jaar
MM = Maand
DD = Dag
UU = Uur
mm = Minuut

Datum- en tijdgegevens overeenkomstig de instellingen op de stroombron.

Herstelbestand zoeken

1 Klik op 'Herstelbestand zoeken' om een beschikbare back-up aan de stroom-
bron over te dragen

2 Kies het bestand en klik op 'Openen’

Het gekozen back-upbestand wordt op de SmartManager van de stroombron
onder Herstellen weergegeven.

3 Klik op 'Herstellen starten'

Zodra de gegevens zijn hersteld, wordt een bevestiging weergegeven.
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Automatische
beveiliging

1 Intervalinstellingen activeren

2 Voer de intervalinstellingen in wanneer de automatische back-up moet
plaatsvinden:
- Interval:

dagelijks / wekelijks / maandelijks
- Om:

Tijd (uu.mm)

3 Voer de gegevens voor de back-upbestemming in:
- Protocol:

SFTP (Secure File Transfer Protocol) / SMB (Server Message Block)
- Server:

Voer het IP-adres van de doelserver in
- Poort:

Voer het poortnummer in. Als er geen poortnummer wordt ingevoerd,
wordt automatisch de standaardpoort 22 gebruikt.
Als SMB is ingesteld onder Protocol, laat u het veld Poort leeg.

- Opslaglocatie:
Hier configureert u de submap waarin de back-up wordt opgeslagen.
Als er geen opslaglocatie wordt ingevoerd, wordt de back-up in de hoofd-
map van de server opgeslagen.

BELANGRIJK! Voer in geval van SMB en SFTB de opslaglocatie altijd in
met een schuine streep '/'.

- Domein/Gebruiker, wachtwoord:
Gebruikersnaam en wachtwoord – zoals geconfigureerd op de server;
Bij het invoeren van een domein, voert u eerst het domein in, vervolgens
de backslash '\' en daarna de gebruikersnaam (DOMEIN\GEBRUIKER).

4 Als een verbinding via een proxyserver vereist is, activeer dan de proxy-instel-
lingen en voer deze in:
- Server
- Poort
- Gebruiker
- Wachtwoord

5 Wijzigingen opslaan

6 Activeer de automatische beveiliging

Als u vragen over de configuratie hebt, kunt u contact opnemen met uw netwerk-
beheerder.
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Gebruikersbeheer

Algemeen In het gedeelte 'Gebruikersbeheer' kunnen
- gebruikers worden bekeken, gewijzigd en aangemaakt.
- gebruikersrollen worden bekeken, gewijzigd en aangemaakt.
- gebruikers en gebruikersrollen worden geëxporteerd of geïmporteerd naar de

stroombron.
Tijdens het importeren worden de bestaande gebruikersbeheergegevens op
de stroombron overschreven.

- kan een CENTRUM-server worden geactiveerd.

Het gebruikersbeheer wordt aangemaakt via een stroombron en kan vervolgens
worden opgeslagen met de export-/importfunctie en naar andere stroombronnen
worden overgezet.

Gebruiker Bestaande gebruikers kunnen worden bekeken, gewijzigd en verwijderd, nieuwe
gebruikers kunnen worden aangemaakt.

Gebruiker bekijken / wijzigen:

1 Selecteer een gebruiker

2 Wijzig de gebruikersgegevens direct in het weergaveveld

3 Sla de wijzigingen op

Gebruiker wissen:

1 Selecteer een gebruiker

2 Klik op de button 'Gebruiker wissen'

3 Bevestig de veiligheidsvraag met OK

Gebruiker aanmaken:

1 Klik op de button 'Nieuwe gebruiker aanmaken'

2 Voer de gebruikersgegevens in

3 Bevestig met OK

Gebruikersrollen Bestaande gebruikersrollen kunnen worden bekeken, gewijzigd en verwijderd,
nieuwe gebruikersrollen kunnen worden aangemaakt.

Gebruikersrol bekijken / wijzigen:

1 Selecteer een gebruikersrol

2 Wijzig de gegevens van de gebruikersrol direct in het weergaveveld

3 Sla de wijzigingen op

De rol 'Beheerder' kan niet worden gewijzigd.

Gebruikersrol wissen:

1 Selecteer een gebruikersrol

2 Klik op de button 'Gebruikersrol wissen'
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3 Bevestig de veiligheidsvraag met OK

De rollen 'Beheerder’ en 'vergrendeld' kunnen niet worden gewist.

Gebruikersrol aanmaken:

1 Klik op de button 'Nieuwe gebruikersrol aanmaken'

2 Voer de naam van de rol in en accepteer de waarde

3 Bevestig met OK

Exporteren en
importeren

Gebruiker en gebruikersrollen van een stroombron exporteren

1 Klik op 'Exporteren'

Het gebruikersbeheer van de stroombron wordt opgeslagen in de downloadmap
van de computer.
Bestandsindeling: userbackup_SNxxxxxxxx_JJJJ_MM_DD_uummss.user

SN = Serienummer, JJJJ = Jaar, MM = Maand, DD = Dag
uu = Uur, mm = Minuten, ss = Seconden

Gebruiker en gebruikersrollen naar een stroombron importeren

1 Klik op 'Gebruikersgegevensbestand zoeken'

2 Selecteer het bestand en klik op 'Openen'

3 Klik op 'Importeren'

Het gebruikersbeheer wordt in de stroombron opgeslagen.

CENTRUM Voor het activeren van een CENTRUM-server
(CENTRUM = Central User Management)

1 CENTRUM-server activeren

2 Voer in het invoerveld de domeinnaam of het IP-adres in van de server waar-
op Central User Management is geïnstalleerd.

Als er een domeinnaam wordt gebruikt, moet er een geldige DNS-server wor-
den geconfigureerd in de netwerkinstellingen van de stroombron.

3 Klik op de button 'Server verifiëren'

De toegankelijkheid van de opgegeven server wordt gecontroleerd.

4 Sla de wijzigingen op
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Overzicht

Overzicht In het gedeelte 'Overzicht' worden componenten en opties van de lasinstallatie
met alle daarover beschikbare informatie weergegeven, bijv. firmwareversie, arti-
kelnummer, serienummer en productiedatum

Alle groepen
vergroten / Alle
groepen verklei-
nen

Door op de button "Alle groepen vergroten" te klikken, wordt over de afzonderlij-
ke systeemcomponenten meer informatie gegeven.

Voorbeeld stroombron:
- TPSi Touch: Artikelnummer

MCU1: Artikelnummer, versie, serienummer, productiedatum
Bootloader: versie
Beeld: versie
Licenties: WP Standard, WP Pulse, WP LSC, WP PMC, OPT/i Guntrigger enz.

- SC2: Artikelnummer
Firmware: Versie

Door op de button 'Alle groepen verkleinen' te klikken, worden de gegevens van
de systeemcomponenten weer verborgen.

Opslaan als
XML-bestand

Door op de button 'XML' te klikken wordt van de gegevens van de systeemcom-
ponenten een XML-bestand aangemaakt. Dit XML-bestand kan worden geopend
of opgeslagen.
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Update

Update In de record Update kan de firmware van de stroombron worden bijgewerkt.

De momenteel op de stroombron aanwezige firmwareversie wordt weergegeven.

Firmware van de stroombron bijwerken:

Het updatebestand kan bijv. via de volgende koppeling worden gedownload:
http://tps-i.com/index.php/firmware

1 Organiseer het updatebestand en sla het op

2 Klik op 'Updatebestand zoeken’ om het updateproces te starten

3 Selecteer het updatebestand

Klik op 'Update uitvoeren'

Na de update kan het zijn dat de stroombron opnieuw moet worden opgestart.

Nadat de update succesvol is verlopen, wordt er een overeenkomstige bevesti-
gingsmelding weergegeven.

Updatebestand
zoeken (Update
uitvoeren)

1 Selecteer na op 'Updatebestand zoeken’ te hebben geklikt de gewenste firm-
ware (*.ffw)

2 Klik op 'Openen'

Het geselecteerde updatebestand wordt in de SmartManager van de stroom-
bron weergegeven onder Update.

3 Klik op 'Update uitvoeren'

Het verloop van het updateproces wordt weergegeven.
Bij 100% wordt het verzoek om de stroombron opnieuw op te starten weerge-
geven.

Tijdens de herstart is de SmartManager niet beschikbaar.
Na de herstart kan de SmartManager eventueel niet meer beschikbaar zijn.
Als u Nee kiest, worden de nieuwe softwarefuncties bij de volgende in-/uitscha-
keling geactiveerd.

255

N
L



4 Klik op 'Ja' om de stroombron opnieuw te starten

De stroombron wordt opnieuw opgestart, het display wordt even donker.
Op het display van de stroombron wordt tijdens de herstart het Fronius-logo
weergegeven.

Als de update is gelukt, worden een bevestiging en de huidige firmwareversie
getoond.
Meld u vervolgens in SmartManager opnieuw aan.

Fronius Weld-
Connect

In de record Update kan tevens de mobiele toepassing Fronius WeldConnect
worden opgevraagd. Fronius WeldConnect helpt lassers, ontwerpers en werk-
planners bij het schatten van verschillende lasparameters.

Fronius WeldConnect

Fronius WeldConnect staat als volgt ter beschikking:
- WeldConnect online (directe link)
- als App voor Android
- als App voor Apple/IOS

De gevonden parameters van de mobiele toepassing kunnen via WLAN-verbin-
ding als lasjob aan de stroombron worden overgedragen (invoer van het IP-adres
noodzakelijk).
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Functiepakketten

Functiepakket-
ten

In de record Functiepakketten kunnen de op de stroombron beschikbare functie-
pakketten, speciale karakteristieken, opties enz. worden weergegeven.
Tevens kunnen er nieuwe functiepakketten worden toegevoegd.

Welding Packa-
ges

Onder Welding Packages worden de Welding Packages die beschikbaar zijn op de
stroombron weergegeven met de respectievelijke artikelnummers, bijv:
- WP Standard (MIG/MAG standaard synergisch lassen)
- WP Pulse (MIG/MAG puls-synergisch lassen)
- WP LSC (Low Spatter Control, spatarm kort-lichtboogproces)
- WP PMC (Pulse Multi Control, doorontwikkeld impluslichtboog-lasproces)

Mogelijke uitbreidingen
- WP CMT
- enz.

Opties Onder Opties worden de opties die beschikbaar zijn op de stroombron weergege-
ven met de respectievelijke artikelnummers en mogelijke uitbreidingen, bijv.:

Opties
- OPT/i GUN Trigger
- enz.

Mogelijke uitbreidingen
- OPT/i Jobs
- OPT/i Interface Designer ...
- enz.

Functiepakket
toevoegen

1 Organiseer functiepakket en sla het op

2 Klik op "Functiepakketbestand zoeken"

3 Kies het gewenste functiepakketbestand (*.xml)

4 Klik op "Openen"

Het gekozen functiepakketbestand wordt op de SmartManager van de
stroombron onder Functiepakket toevoegen weergegeven.

5 Klik op "Functiepakket toevoegen"

Nadat een functiepakket is toegevoegd, wordt een bevestiging weergegeven.
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Screenshot

Screenshot In de record Screenshot kan te allen tijde een digitale kopie van het stroombron-
nendisplay worden gemaakt, ongeacht de navigatie of ingestelde waarden.

1 Klik op "Screenshot maken" om een screenshot van het display te maken

Er wordt een screenshot gemaakt met de instellingen die op dat moment op
het display worden weergegeven.

Afhankelijk van de gebruikte browser staan verschillende functies voor het op-
slaan van de screenshot ter beschikking, de weergave kan verschillen.
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Storingen opheffen en onderhoud
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Storingsdiagnose en storingen opheffen

Algemeen De stroombronnen zijn uitgerust met een intelligent veiligheidssysteem, waarbij
smeltzekeringen vrijwel geheel achterwege zijn gelaten. Na het verhelpen van een
storing kan de stroombron direct weer worden gebruikt.

Mogelijke storingen, waarschuwingen of statuscodes worden in de vorm van dia-
logen als duidelijke tekstweergaven op het display weergegeven.

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Schakel voor aanvang van de werkzaamheden alle betrokken apparaten en
componenten uit en ontkoppel ze van het elektriciteitsnet.

▶ Beveilig alle betrokken apparaten en componenten tegen opnieuw inschake-
len.

▶ Controleer na het openen van het apparaat met behulp van een geschikte
meter of de elektrisch geladen onderdelen (bijv. condensatoren) ontladen
zijn.

GEVAAR!

Gevaar door ontoereikende randaardeverbindingen.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ De schroeven van de behuizing vormen een geschikte verbinding van de
randaarde, voor de aarding van de behuizing.

▶ De schroeven van de behuizing mogen in geen geval worden vervangen door
andere schroeven zonder betrouwbare verbinding van de randaarde.

Fouten in de
stroombron
vaststellen

Stroombron functioneert niet

De netschakelaar is ingeschakeld, maar de weergaven branden niet

De netvoeding is onderbroken, de netstekker is niet in het stopcon-
tact gestoken

Netvoedingskabel controleren, de stekker van het netsnoer in het
stopcontact steken

De netstekkerdoos of de netstekker is defect

De defecte onderdelen vervangen

Netbeveiliging

De netbeveiliging vervangen

Kortsluiting bij 24V-voeding van SpeedNet-aansluiting of externe sen-
sor

Aangesloten componenten losnemen

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:
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Geen lasstroom

Netschakelaar ingeschakeld, te hoge temperatuur wordt weergegeven

Overbelasting, maximale ingeschakelde tijd overschreden

Rekening houden met maximale ingeschakelde tijd

Thermo-veiligheidsautomaat heeft de stroombron uitgeschakeld

Afkoelfase afwachten; stroombron gaat na korte tijd vanzelf weer aan

Onvoldoende toevoer van koellucht

Toegankelijkheid van de koelluchtleidingen waarborgen

Ventilator in de stroombron is defect

Contact opnemen met de servicedienst

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Geen lasstroom

Netschakelaar ingeschakeld, schermen lichten op

Verkeerde massa-aansluiting

Massa-aansluiting en klem op polariteit controleren

Stroomkabel in lasbrander onderbroken

Lasbrander vervangen

Oorzaak:

Remedie:

Oorzaak:

Remedie:

Geen functioneren na indrukken van de brandertoets

Netschakelaar ingeschakeld, schermen lichten op

De stuurstekker is niet aangesloten

Steek stuurstekker in contact

Lasbrander of stuurleiding van de lasbrander is defect

Vervang de lasbrander

Verbindingsleidingpakket defect of niet juist aangesloten
(niet bij stroombronnen met geïntegreerde draadaandrijving)

Verbindingsleidingpakket controleren

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

262



geen beschermgas

alle andere functies beschikbaar

Gasfles leeg

Gasfles vervangen

Gas-drukverminderaar defect

Gas-drukverminderaar vervangen

Gasleiding niet gemonteerd of beschadigd

Gasleiding monteren of vervangen

Lasbrander defect

Lasbrander vervangen

Gas-magneetventiel defect

Contact opnemen met de servicedienst

Oorzaak:

Remedie:

Oorzaak:

Remedie:

Oorzaak:

Remedie:

Oorzaak:

Remedie:

Oorzaak:

Remedie:

Slechte laseigenschappen

Verkeerde lasparameter, verkeerde correctieparameter

Instellingen controleren

Massaverbinding slecht

Goed contact met werkstuk maken

Meerdere stroombronnen lassen op een onderdeel

Afstand tussen de slangenpakketten en de massakabels vergroten;
geen gemeenschappelijke massa gebruiken.

Geen of te weinig beschermgas

Drukverminderaar, gasleiding, gas-magneetventiel, lasbrander-gas-
aansluiting enz. controleren

Lasbrander lek

Lasbrander vervangen

Verkeerde of uitgeslepen contactbuis

Contactbuis vervangen

Verkeerde draadlegering of verkeerde draaddiameter

Ingelegde draadelektrode controleren

Verkeerde draadlegering of verkeerde draaddiameter

Lasbaarheid van het basismateriaal controleren

Beschermgas niet geschikt voor draadlegering

Juiste soort beschermgas gebruiken

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:
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Veel lasspetters

Beschermgas, draadtoevoer, lastoorts of werkstuk verontreinigd of
magnetisch geladen

R/L-synchronisatie uitvoeren;
Lichtbooglengte aanpassen;
Beschermgas, draadtoevoer, lastoortspositie of werkstuk op veront-
reiniging of magnetische lading controleren

Oorzaak:

Oplossing:

Problemen met draadaanvoer

bij toepassingen met lange lasbrander-leidingpakketten

onjuiste ligging van het slangenpakket van de lasbrander

Het slangenpakket van de lasbrander zo rechtlijnig mogelijk leggen,
nauwe buigingen vermijden

Oorzaak:

Oplossing:

Onregelmatige draadsnelheid

rem te sterk afgesteld

rem losmaken

boring van de contactbuis te nauw

passende contactbuis gebruiken

draadgeleidekern in lasbrander defect

draadgeleidekern controleren op knikken, vuil enz. en eventueel ver-
vangen

aandrijfrollen niet geschikt voor gebruikte draadelektrode

passende aandrijfrollen gebruiken

verkeerde contactdruk van de aandrijfrollen

contactdruk optimaliseren

Oorzaak:

Remedie:

Oorzaak:

Remedie:

Oorzaak:

Remedie:

Oorzaak:

Remedie:

Oorzaak:

Remedie:

Lastoorts wordt zeer heet

Lastoorts te zwak gedimensioneerd

rekening houden met inschakelduur en belastingsgrenzen

alleen bij watergekoelde apparaten: doorstroming koelmiddel te laag

Controleer peil, debiet, vervuiling enz. van het koelmiddel;
Koelmiddelpomp geblokkeerd: spil van de koelmiddelpomp met
schroevendraaier via de doorvoer aandraaien

alleen bij watergekoelde apparaten: de Setup-parameter ‘Bedrijfsmo-
dus Koelcircuit’ staat ingesteld op ‘uit’.

Stel in het Setup-menu bij de Componentinstellingen de parameter
‘Bedrijfsmodus Koelcircuit’ in op ‘eco’, ‘aan’ of ‘auto’.

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:

Oorzaak:

Oplossing:
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Verzorging, onderhoud en recycling

Algemeen De stroombron heeft onder normale bedrijfsomstandigheden slechts minimale
verzorging en onderhoud nodig. Enkele punten verdienen echter absoluut aan-
dacht, om de lasinstallatie jarenlang gebruiksklaar te houden.

Veiligheid
GEVAAR!

Gevaar door elektrische stroom.
Dit kan ernstig letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Schakel voor aanvang van de werkzaamheden alle betrokken apparaten en
componenten uit en ontkoppel ze van het elektriciteitsnet.

▶ Beveilig alle betrokken apparaten en componenten tegen opnieuw inschake-
len.

▶ Controleer na het openen van het apparaat met behulp van een geschikte
meter of de elektrisch geladen onderdelen (bijv. condensatoren) ontladen
zijn.

Bij elke inge-
bruikneming

- Controleer netstekker en netkabel evenals lastoorts, verbindingsleidingpak-
ket en aardingsverbinding op beschadiging

- Controleren of de vrije ruimte rond het apparaat 0,5 m (1 ft. 8 in) bedraagt,
zodat de koellucht ongehinderd kan toestromen en wegvloeien

OPMERKING!

De luchtinstroom- en uitstroomopeningen mogen in geen geval zijn bedekt, ook
niet deels.

Elke 2 maanden - Indien aanwezig: Luchtfilter reinigen

Elke 6 maanden
VOORZICHTIG!

Gevaar door persluchtinwerking.
Dit kan schade aan eigendommen veroorzaken.

▶ Elektronische onderdelen niet van korte afstand met perslucht schoonbla-
zen.

- het apparaat openen
- de binnenzijde van het apparaat met droge en gereduceerde perslucht uit-

blazen
- bij grote stofproductie ook de koelluchtkanalen reinigen

Firmware upda-
ten

BELANGRIJK! Voor het bijwerken van de firmware is een pc of laptop nodig
waarop via Ethernet een verbinding met de stroombron tot stand moet worden
gebracht.
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1 Huidige firmware organiseren (bijv. van Fronius DownloadCenter)
Bestandsformaat: official_TPSi_X.X.X-XXXX.ffw

2 Ethernet-verbinding tussen pc/laptop en stroombron tot stand brengen

3 SmartManager van de stroombron oproepen (zie pagina 239)

4 Firmware aan de stroombron overdragen (zie pagina 255)

Recycling Het afvoeren mag uitsluitend volgens de nationale en regionale bepalingen
plaatsvinden.
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Gemiddelde verbruikswaarden bij het lassen

Gemiddeld be-
schermgasver-
bruik bij het TIG-
lassen

Grootte van
gasmondstuk

4 5 6 7 8 10

Gemiddeld ver-
bruik

6 l/min 8 l/min
10

l/min
12 l/min 12 l/min 15 l/min

Gemiddeld be-
schermgasver-
bruik bij het
MIG/MAG-las-
sen

Diameter van
draadelektrode

1,0 mm 1,2 mm 1,6 mm 2,0 mm 2 x 1,2 mm (TWIN)

Gemiddeld ver-
bruik

10
l/min

12 l/min 16 l/min 20 l/min 24 l/min

Gemiddeld ver-
bruik van draad-
elektroden bij
het MIG/MAG-
lassen

Gemiddeld verbruik van draadelektroden bij een draadtoevoersnelheid van 5
m/min

 Draadelek-
trode met

een diameter
van 1,0 mm

Draadelek-
trode met

een diameter
van 1,2 mm

Draadelek-
trode met

een diameter
van 1,6 mm

Draadelektrode van staal 1,8 kg/h 2,7 kg/h 4,7 kg/h

Draadelektrode van aluminium 0,6 kg/h 0,9 kg/h 1,6 kg/h

Draadelektrode van CrNi 1,9 kg/h 2,8 kg/h 4,8 kg/h

Gemiddeld verbruik van draadelektroden bij een draadtoevoersnelheid van 10
m/min

 Draadelek-
trode met

een diameter
van 1,0 mm

Draadelek-
trode met

een diameter
van 1,2 mm

Draadelek-
trode met

een diameter
van 1,6 mm

Draadelektrode van staal 3,7 kg/h 5,3 kg/h 9,5 kg/h

Draadelektrode van aluminium 1,3 kg/h 1,8 kg/h 3,2 kg/h

Draadelektrode van CrNi 3,8 kg/h 5,4 kg/h 9,6 kg/h
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Technische gegevens

Verklaring van
het begrip 'in-
schakelduur'

De inschakelduur (in het Duits: Einschaltdauer, ED) is dat gedeelte van een cyclus
van 10 minuten waarin het apparaat met het aangegeven vermogen kan worden
gebruikt zonder oververhit te raken.

OPMERKING!

De op het kenplaatje vermelde waarden voor de ED hebben betrekking op een
omgevingstemperatuur van 40°C.
Als de omgevingstemperatuur hoger is, moet de ED of het vermogen dienover-
eenkomstig worden verlaagd.

Voorbeeld: Lassen met 150 A bij 60 % ED
- Lasfase = 60% van 10 min. = 6 min.
- Afkoelfase = resterende tijd = 4 min.
- Na de afkoelfase begint de cyclus opnieuw.

10 Min.6 Min.

150 A

0 Min.

0 A

4 Min.6 Min.

60 %

Als het apparaat zonder onderbrekingen moet werken:

1 In de technische gegevens de 100%-ED-waarde voor de inschakelduur op-
zoeken die geldt voor de heersende omgevingstemperatuur.

2 Aan de hand van deze waarde het vermogen of de stroomsterkte zodanig re-
duceren dat het apparaat zonder afkoelfase kan worden gebruikt.

Speciale span-
ning

Bij apparaten die op speciale spanning zijn berekend gelden de technische gege-
vens op het typeplaatje.

Geldt voor alle apparaten met een toelaatbare netspanning van tot 460 V: De se-
riematige netstekker maakt werken met een netspanning van tot 400 V mogelijk.
Monteer voor netspanningen tot 460 V een daarvoor geschikte netstekker of in-
stalleer de netvoorziening rechtstreeks.
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iWave 300i DC Netspanning (U1) 3 x 400 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff) 12,7 A

Max. primaire stroom (I1max) 16,9 A

Netbeveiliging 16 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

156 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Staafelektrode 10 - 300 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 300 A
60% / 260 A

100% / 240 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Staafelektrode 20,4 - 32,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 99 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE

Afmetingen l x b x h 700 x 300 x 510 mm
27.6 x 11.8 x 20.1 in.

Gewicht 46,4 kg / 102.29 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

39,7 W
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Efficiëntie van de stroombron bij
300 A / 32,0 V

87%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 300i
DC /nc

Netspanning (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 380 V 13,57 A

3 x 400 V 12,7 A

3 x 460 V 11,2 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 380 V 18,1 A

3 x 400 V 16,9 A

3 x 460 V 14,8 A

Netbeveiliging 16 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

156 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Staafelektrode 10 - 300 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 300 A
60% / 260 A

100% / 240 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Staafelektrode 20,4 - 32,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 99 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE
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Afmetingen l x b x h 700 x 300 x 510 mm
27.6 x 11.8 x 20.1 in.

Gewicht 45,1 kg / 99.43 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

39,7 W

Efficiëntie van de stroombron bij
300 A / 32,0 V

87%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 300i
DC /MV/nc

Netspanning (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 200 V 26,1 A

3 x 230 V 22,5 A

3 x 240 V 20,9 A

3 x 380 V 13,5 A

3 x 400 V 12,7 A

3 x 460 V 11,2 A

3 x 600 V 11,6 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 200 V 35,2 A

3 x 230 V 30,2 A

3 x 240 V 28,2 A

3 x 380 V 18,1 A

3 x 400 V 16,9 A

3 x 460 V 14,8 A

3 x 600 V 14,8 A

Netbeveiliging
3 x 200/230/240 V
3 x 380/400/460/600 V

35 A traag gezekerd
16 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning -10 / +6%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

172 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Staafelektrode 10 - 300 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 300 A
60% / 260 A

100% / 240 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Staafelektrode 20,4 - 32,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 104 V
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Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE, CSA

Afmetingen l x b x h 700 x 300 x 510 mm
27.6 x 11.8 x 20.1 in.

Gewicht 46,5 kg / 102.52 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

39,7 W

Efficiëntie van de stroombron bij
300 A / 32,0 V

87%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 400i DC Netspanning (U1) 3 x 400 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff) 18,4 A

Max. primaire stroom (I1max) 24,9 A

Netbeveiliging 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

~ 92 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Staafelektrode 10 - 400 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

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

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Staafelektrode 20,4 - 36,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 99 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 510 mm
27.8 x 11.8 x 20.1 in.

Gewicht 49,9 kg / 110.01 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

40,9 W

Efficiëntie van de stroombron bij
400 A / 36,0 V

87%
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Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 400i
DC /nc

Netspanning (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 380 V 19,3 A

3 x 400 V 18,4 A

3 x 460 V 16,1 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 380 V 26,2 A

3 x 400 V 24,9 A

3 x 460 V 21,7 A

Netbeveiliging 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

~ 92 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Staafelektrode 10 - 400 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 400 A
60% / 360 A

100% / 320 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Staafelektrode 20,4 - 36,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 99 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE
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Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 510 mm
27.8 x 11.8 x 20.1 in.

Gewicht 48,0 kg / 105.82 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

40,9 W

Efficiëntie van de stroombron bij
400 A / 36,0 V

87%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 400i
DC /MV/nc

Netspanning (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 200 V 37,8 A

3 x 230 V 34,1 A

3 x 240 V 30,7 A

3 x 380 V 19,3 A

3 x 400 V 18,4 A

3 x 460 V 16,1 A

3 x 600 V 15,7 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 200 V 53,3 A

3 x 230 V 45,6 A

3 x 240 V 41,7 A

3 x 380 V 26,2 A

3 x 400 V 24,9 A

3 x 460 V 21,7 A

3 x 600 V 20,8 A

Netbeveiliging  

3 x 200/230/240 V 63 A traag gezekerd

3 x 380/400/460 V 35 A traag gezekerd

3 x 600 V 16 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning -10 / +6%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

97 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Staafelektrode 10 - 400 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 400 A
60% / 360 A

100% / 320 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Staafelektrode 20,4 - 36,0 V
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Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 104 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE, CSA

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 510 mm
27.8 x 11.8 x 20.1 in.

Gewicht 49,3 kg / 108.69 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

40,9 W

Efficiëntie van de stroombron bij
400 A / 36 V

87%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 500i DC Netspanning (U1) 3 x 400 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff) 21,9 A

Max. primaire stroom (I1max) 34,4 A

Netbeveiliging 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

55 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Staafelektrode 10 - 500 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 500 A
60% / 430 A

100% / 360 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Staafelektrode 20,4 - 40,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 99 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 510 mm
27.8 x 11.8 x 20.1 in.

Gewicht 51,5 kg / 113.54 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

40,5 W
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Efficiëntie van de stroombron bij
500 A / 40,0 V

88%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 500i
DC /nc

Netspanning (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 380 V 22,8 A

3 x 400 V 21,9 A

3 x 460 V 19,2 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 380 V 36,0 A

3 x 400 V 34,4 A

3 x 460 V 30,0 A

Netbeveiliging 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

55 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Staafelektrode 10 - 500 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 500 A
60% / 430 A

100% / 360 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 30, V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Staafelektrode 20,4 - 40,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 99 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE
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Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 510 mm
27.8 x 11.8 x 20.1 in.

Gewicht 49,7 kg / 109.57 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

40,5 W

Efficiëntie van de stroombron bij
500 A / 40,0 V

88%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.

286



iWave 500i
DC /MV/nc

Netspanning (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 200 V 43,1 A

3 x 230 V 38,9 A

3 x 240 V 36,2 A

3 x 380 V 22,8 A

3 x 400 V 21,9 A

3 x 460 V 19,2 A

3 x 600 V 18,4 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 200 V 68,1 A

3 x 230 V 62,0 A

3 x 240 V 57,3 A

3 x 380 V 36,0 A

3 x 400 V 34,4 A

3 x 460 V 30,0 A

3 x 600 V 27,2 A

Netbeveiliging

3 x 200/230/240 V 63 A traag gezekerd

3 x 380/400/460/600 V 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning -10 / +6%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

71 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Staafelektrode 10 - 500 A

Lasstroom bij 10 min / 40 °C (104 °F)  

U1 = 200 - 240 V
TIG, MIG/MAG 40% / 500 A

60% / 430 A
100% / 360 A

U1 = 200 - 240 V
Staafelektrode

40% / 450 A
60% / 390 A

100% / 320 A
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U1 = 380 - 600 V 40% / 500 A
60% / 430 A

100% / 360 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Staafelektrode 20,4 - 40,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 104 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE, CSA

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 510 mm
27.8 x 11.8 x 20.1 in.

Gewicht 51,3 kg / 113.10 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

40,5 W

Efficiëntie van de stroombron bij
500 A / 40,0 V

88%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.

288



iWave 300i
AC/DC

Netspanning (U1) 3 x 400 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff) 15,5 A

Max. primaire stroom (I1max) 18,4 A

Netbeveiliging 16 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

143 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Staafelektrode 10 - 300 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 300 A
60% / 260 A

100% / 240 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Staafelektrode 20,4 - 32,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 101 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 720 mm
27.8 x 11.8 x 28.41 in.

Gewicht 64,4 kg / 141.98 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 77 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

48,5 W
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Efficiëntie van de stroombron bij
300 A / 32,0 V

83%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 300i
AC/DC /nc

Netspanning (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 380 V 16,3 A

3 x 400 V 15,5 A

3 x 460 V 13,6 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 380 V 19,4 A

3 x 400 V 18,4 A

3 x 460 V 16,2 A

Netbeveiliging 16 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

143 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Staafelektrode 10 - 300 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 300 A
60% / 260 A

100% / 240 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Staafelektrode 20,4 - 32,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 101 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE
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Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 720 mm
27.8 x 11.8 x 28.41 in.

Gewicht 63,1 kg / 139.11 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 75 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

48,5 W

Efficiëntie van de stroombron bij
300 A / 32,0 V

83%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 300i
AC/DC /MV/nc

Netspanning (U1) 3 x 200/230/240//380/400/460/600
V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 200 V 31,0 A

3 x 230 V 26,7 A

3 x 240 V 23,5 A

3 x 380 V 16,3 A

3 x 400 V 15,5 A

3 x 460 V 13,6 A

3 x 600 V 12,3 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 200 V 37,9 A

3 x 230 V 32,5 A

3 x 240 V 28,8 A

3 x 380 V 19,4 A

3 x 400 V 18,4 A

3 x 460 V 16,2 A

3 x 600 V 14,9 A

Netbeveiliging

3 x 200/230/240 V 35 A traag gezekerd

3 x 380/400/460/600 V 16 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning -10 / +6%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

121 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Staafelektrode 10 - 300 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 300 A
60% / 260 A

100% / 240 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Staafelektrode 20,4 - 32,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 102 V
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Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE, CSA

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 720 mm
27.8 x 11.8 x 28.41 in.

Gewicht 64,5 kg / 142.20 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 77 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

48,5 W

Efficiëntie van de stroombron bij
300 A / 32,0 V

83%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 400i
AC/DC

Netspanning (U1) 3 x 400 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff) 22,7 A

Max. primaire stroom (I1max) 30,8 A

Netbeveiliging 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

97 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Staafelektrode 10 - 400 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 400 A
60% / 360 A

100% / 320 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Staafelektrode 20,4 - 36,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 101 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 720 mm
27.8 x 11.8 x 28.41 in.

Gewicht 68,8 kg / 151.68 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 77 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

46,7 W
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Efficiëntie van de stroombron bij
400 A / 36,0 V

84%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 400i
AC/DC /nc

Netspanning (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 380 V 23,9 A

3 x 400 V 22,7 A

3 x 460 V 19,8 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 380 V 32,3 A

3 x 400 V 30,8 A

3 x 460 V 27,1 A

Netbeveiliging 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

97 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Staafelektrode 10 - 400 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 400 A
60% / 360 A

100% / 320 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Staafelektrode 20,4 - 36,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 101 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE
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Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 720 mm
27.8 x 11.8 x 28.41 in.

Gewicht 66,9 kg / 147.49 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 77 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

46,7 W

Efficiëntie van de stroombron bij
400 A / 36,0 V

84%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 400i
AC/DC /MV/nc

Netspanning (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 200 V 45,7 A

3 x 230 V 39,4 A

3 x 240 V 34,6 A

3 x 380 V 23,9 A

3 x 400 V 22,7 A

3 x 460 V 19,8 A

3 x 600 V 18,0 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 200 V 63,3 A

3 x 230 V 54,5 A

3 x 240 V 47,1 A

3 x 380 V 32,3 A

3 x 400 V 30,8 A

3 x 460 V 27,1 A

3 x 600 V 25,1 A

Netbeveiliging

3 x 200/230/240 V 63 A traag gezekerd

3 x 380/400/460/600 V 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning -10 / +10%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

ca. 90 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Staafelektrode 10 - 400 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 400 A
60% / 360 A

100% / 320 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Staafelektrode 20,4 - 36,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 102 V
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Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE, CSA

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 720 mm
27.8 x 11.8 x 28.41 in.

Gewicht 68,4 kg / 150.80 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 77 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

46,7 W

Efficiëntie van de stroombron bij
400 A / 36,0 V

84%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 500i
AC/DC

Netspanning (U1) 3 x 400 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff) 24,8 A

Max. primaire stroom (I1max) 39,2 A

Netbeveiliging 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

50 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Staafelektrode 10 - 500 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 500 A
60% / 430 A

100% / 360 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Staafelektrode 20,4 - 40,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 101 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 720 mm
27.8 x 11.8 x 28.41 in.

Gewicht 69,6 kg / 153.44 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 77 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

48,5 W
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Efficiëntie van de stroombron bij
500 A / 40,0 V

85%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 500i
AC/DC /nc

Netspanning (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 380 V 26,0 A

3 x 400 V 24,8 A

3 x 460 V 21,6 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 380 V 41,0 A

3 x 400 V 39,2 A

3 x 460 V 34,2 A

Netbeveiliging 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning +/- 15%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

50 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Staafelektrode 10 - 500 A

Lasstroom
bij 10 min / 40 °C (104 °F)

40% / 500 A
60% / 430 A

100% / 360 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Staafelektrode 20,4 - 40,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 101 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE
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Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 720 mm
27.8 x 11.8 x 28.41 in.

Gewicht 67,8 kg / 149.47 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 77 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

48,5 W

Efficiëntie van de stroombron bij
500 A / 40,0 V

85%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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iWave 500i
AC/DC /MV/nc

Netspanning (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Max. effectieve primaire stroom (I1eff)  

3 x 200 V 44,6 A

3 x 230 V 44,0 A

3 x 240 V 43,1 A

3 x 380 V 26,0 A

3 x 400 V 24,8 A

3 x 460 V 21,6 A

3 x 600 V 18,9 A

Max. primaire stroom (I1max)  

3 x 200 V 70,5 A

3 x 230 V 69,9 A

3 x 240 V 65,5 A

3 x 380 V 41,0 A

3 x 400 V 39,2 A

3 x 460 V 34,2 A

3 x 600 V 29,8 A

Netbeveiliging

3 x 200/230/240 V 63 A traag gezekerd

3 x 380/400/460/600 V 35 A traag gezekerd

Tolerantie netspanning -10 / +6%

Lichtnetfrequentie 50 / 60 Hz

Cos Phi (1) 0,99

Max. toelaatbare netimpedantie Zmax

bij PCC1)

52 mOhm

Aanbevolen lekstroom-beveiligings-
schakelaar

Type B

Lasstroombereik (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Staafelektrode 10 - 500 A

Lasstroom bij 10 min / 40 °C (104 °F)  

U1 = 200 - 240 V
TIG, MIG/MAG 40% / 500 A

60% / 430 A
100% / 360 A

U1 = 200 - 240 V
Staafelektrode 40% / 450 A

60% / 390 A
100% / 320 A

305

N
L



U1 = 380 - 600 V 40% / 500 A
60% / 430 A

100% / 360 A

Bereik uitgangsspanning volgens
normcurve (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Staafelektrode 20,4 - 40,0 V

Nullastspanning (U0 peak / U0 r.m.s) 102 V

Ontstekingsspanning (UP) 10 kV
De inrichting voor lichtboogontsteking

is ook geschikt voor handmatig wer-
ken.

Beschermingsklasse IP 23

Koelwijze AF

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad volgens norm
IEC60664

3

EMV-emissieklasse A 2)

Veiligheidssymbolen S, CE, CSA

Afmetingen l x b x h 706 x 300 x 720 mm
27.8 x 11.8 x 28.41 in.

Gewicht 69,2 kg / 152.56 lb.

Max. geluidsemissie (LWA) 77 dB (A)

Energieverbruik in onbelaste toestand
bij 400 V

48,5 W

Efficiëntie van de stroombron bij
500 A / 40,0 V

85%

Maximale druk beschermgas 7 bar / 102 psi

1) Interface voor openbaar elektriciteitsnet met 230 / 400 V en 50 Hz
2) Een apparaat van de emissieklasse A is niet bedoeld voor het gebruik in

woongebieden waarin de elektrische voeding via een openbaar laagspan-
ningsnet loopt.
De elektromagnetische compatibiliteit kan door geleide of uitgestraalde
radiofrequenties worden beïnvloed.
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Radioparame-
ters

Overeenstemming met Richtlijn 2014/53 / EU - Richtlijn radioapparatuur (ROOD)

Overeenkomstig artikel 10.8 (a) en 10.8 (b) van de RED bevat de volgende tabel
informatie over de gebruikte frequentiebanden en het maximale RF-zendvermo-
gen van Fronius-radioproducten die in de EU worden verkocht.

Frequentiebereik
Gebruikte kanalen
Vermogen Modulatie

2.412 - 2.462 MHz
Kanaal: 1 - 11 b ,g, n HT20
Kanaal: 3 - 9 HT40
< 16 dBm

802.11b: DSSS
(1 Mbps DBPSK, 2 Mbps DQPSK,
5,5/11 Mbps CCK)

802.11g: OFDM
(6/9 Mbps BPSK, 12/18 Mbps QPSK,
24/36 Mbps 16-QAM, 48/54 Mbps 64-
QAM)

802.11n: OFDM
(6,5 Mbps BPSK, 13/19 Mbps QPSK,
26/39 Mbps16-QAM,52/58,5/65 Mbps
64-QAM)

13,56 MHz
-14,6 dBµA/m bij 10 m

Functies:
R/W, kaartemulatie en P2P

Protocolnormen:
ISO 14443A/B, ISO15693,
ISO18092,
NFCIP-2,

Gegevenssnelheid:
848 kbps

Reader/Writer, kaartemulatie, Peer to
Peer-modi

2,402 - 2,482 MHz
0 - 39
< 4 dBm

GFSK

Overzicht van
kritieke grond-
stoffen, produc-
tiejaar van appa-
raat

Overzicht van kritieke grondstoffen:
Op de volgende internetpagina is een overzicht te vinden van de kritieke grond-
stoffen die dit apparaat bevat:
www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability.

Productiejaar van apparaat berekenen:
- Elk apparaat is van een serienummer voorzien
- Het serienummer bestaat uit acht cijfers, bijvoorbeeld 28020099
- De eerste twee cijfers vormen het getal waaruit het productiejaar van het ap-

paraat kan worden berekend
- Hiervoor moet 11 van dit getal worden afgetrokken

- Voorbeeld: Serienummer = 28020065, berekening van productiejaar = 28
- 11 = 17, productiejaar = 2017
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