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1.  Introduktion

2  Sikkerhed

1.3  Ansvarsbegrænsning

1.2  Kundeservice

1.1  Copyright

2.1  Symbolforklaring

Introduktion

Læs  betjeningsvejledningen  omhyggeligt  før  ibrugtagning.

Hvis  du  har  spørgsmål  om  din  enhed  eller  tekniske  oplysninger,  

bedes  du  kontakte  din  forhandler.  Der  hjælper  du  gerne  med  

ekspertrådgivning  og  information.

E-mail:

Dette  er  en  vigtig  del  og  skal  opbevares  i  nærheden  af  maskinen  og  

tilgængelig  for  enhver  bruger.

Indholdet  af  denne  brugsanvisning  er  beskyttet  af  copyright  og  tilhører  

Stürmer  Maschinen  GmbH.  Deres  brug  er  tilladt  inden  for  rammerne  

af  anvendelsen  af  MIG/MAG  inverter  svejseren.  Enhver  anden  brug  

er  ikke  tilladt  uden  skriftlig  tilladelse  fra  producenten

Sikkerhedsanvisninger  er  markeret  med  symboler  i  denne  

betjeningsvejledning.  Sikkerhedsanvisningerne  er  indledt  med  

signalord,  der  udtrykker  farens  omfang.

0049  (0)  951  96555-111  
service@stuermer-maschinen.de

0049  (0)  951  96555-119  
ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Vi  er  altid  interesserede  i  informationer  og  erfaringer,  der  udspringer  

af  ansøgningen  og  kan  være  værdifulde  for  forbedring  af  vores  

produkter.

Det  faktiske  leveringsomfang  kan  afvige  fra  de  her  beskrevne  

forklaringer  og  illustrationer  for  specialversioner,  ved  brug  af  ekstra  

bestillingsmuligheder  eller  på  grund  af  de  seneste  tekniske  ændringer.

Reservedelsbestillinger:

Du  har  truffet  et  godt  valg  ved  at  købe  SCHWEISSKRAFT  
MIG/MAG  invertersvejseren.

De  forpligtelser,  der  er  aftalt  i  leveringsaftalen,  de  generelle  vilkår  og  

betingelser  samt  producentens  leveringsbetingelser  og  de  på  

tidspunktet  for  aftalens  indgåelse  gældende  lovbestemmelser  gælder.

Videregivelse  samt  kopiering  af  dette  dokument,  brug  og  

kommunikation  af  dets  indhold  er  forbudt,  medmindre  det  udtrykkeligt  

er  tilladt.  Overtrædelser  medfører  erstatningsansvar.  Vi  registrerer  

varemærke-,  patent-  og  designrettigheder  til  beskyttelse  af  vores  

produkter,  hvis  dette  er  muligt  i  enkelte  tilfælde.  Vi  modsætter  os  på  

det  kraftigste  enhver  krænkelse  af  vores  intellektuelle  ejendomsret.

-  Manglende  overholdelse  af  betjeningsvejledningen,  -  

Ukorrekt  brug,  -  Anvendelse  af  uuddannet  personale,  -  

Uautoriserede  ombygninger,  -  Tekniske  ændringer,  -  

Brug  af  uautoriserede  reservedele.

Sikkerhedsinstruktioner

Betjeningsvejledningen  informerer  dig  om  den  korrekte  opstart,  

den  påtænkte  anvendelse  samt  sikker  og  effektiv  drift  og  

vedligeholdelse  af  MIG/MAG-inverter-svejseren.

Dette  afsnit  giver  et  overblik  over  alle  større  sikkerhedspakker  til  

personlig  beskyttelse  og  sikker  og  problemfri  drift.  Yderligere  

opgaverelaterede  sikkerhedsinstruktioner  er  indeholdt  i  de  enkelte  

kapitler.

Fax:

E-mail:

Overhold  desuden  de  lokale  forskrifter  for  forebyggelse  af  ulykker  og  

generelle  sikkerhedsforskrifter  for  MIG/MAG-inverter-svejserens  
anvendelsesområde.

Fax:

rer.

Tyskland:  
Stürmer  Maschinen  GmbH  Dr.-

Robert-Pfleger-Str.  26  D-96103  
Hallstadt
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Alle  informationer  og  instruktioner  i  betjeningsvejledningen  er  

sammensat  under  hensyntagen  til  de  gældende  standarder  og  

forskrifter,  det  aktuelle  tekniske  niveau  samt  vores  mangeårige  viden  

og  erfaring.  I  følgende  tilfælde  påtager  producenten  sig  intet  ansvar  

for  skader:

Reparationsservice:
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De  forskellige  opgaver  beskrevet  i  denne  manual  repræsenterer  

forskellige  krav  til  kvalifikationen  af  de  personer,  der  er  betroet  disse  
opgaver.

Denne  kombination  af  symbol  og  signalord  indikerer  en  umiddelbart  

farlig  situation.  Det  fører  til  døden  eller  alvorlig  skade,  hvis  det  

ikke  undgås.

Denne  kombination  af  symbol  og  signalord  angiver  en  

muligvis  farlig  situation,  som  kan  føre  til  ejendoms-  og  miljøskader,  

hvis  de  ikke  undgås.

Driftsselskabet  er  den  person,  der  selv  betjener  svejseapparatet  af  

forretningsmæssige  eller  kommercielle  årsager,  eller  overlader  det  

til  tredjemand  til  brug  eller  anvendelse,  og  som  bærer  det  juridiske  

produktansvar  for  beskyttelsen  af  brugeren,  personalet  eller  

tredjemand.  fester.

-  I  hele  levetiden  er  svejseapparatet

Derfor  skal  sikkerhedsanvisningerne  i  denne  betjeningsvejledning  

samt  sikkerheds-,  ulykkesforebyggelses-  og  miljøbeskyttelsesforskrifterne  

for  svejseapparatets  anvendelsesområde  overholdes.  Det  gælder  

især  følgende:

-  Operatøren  skal  sørge  for  den  nødvendige  beskyttelse

Driftsselskabet  er  desuden  ansvarlig  for  altid  at  holde  

svejseapparatet  i  teknisk  fejlfri  tilstand.  Det  gælder  således:

Hvis  svejseapparatet  anvendes  til  kommercielle  formål,  skal  

driftsselskabet  af  svejseapparatet  overholde  de  lovmæssige  

arbejdssikkerhedsbestemmelser.

Denne  kombination  af  symbol  og  signalord  indikerer  en  potentielt  

farlig  situation.  Det  kan  forårsage  mindre  eller  mindre  skader,  hvis  

det  ikke  undgås.

Tips  og  anbefalinger

-  Operatøren  skal  sikre,  at  vedligeholdelsesintervallerne  

beskrevet  i  denne  manual  overholdes.

sønner,  der  arbejder  med  svejseapparatet,  har  læst  og  forstået  
denne  manual.  Desuden  skal  hun  instruere  personalet  med  

jævne  mellemrum  og  informere  dem  om  farerne.

ADVARSEL!

-  Operatøren  skal  have  alle  sikkerhedsanordninger  kontrolleret  

regelmæssigt  for  deres  gode  funktionsdygtighed  og  deres  i  

integritet.
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Denne  kombination  af  symbol  og  signalord  indikerer  en  

potentielt  farlig  situation.  Det  fører  til  døden  eller  alvorlig  skade,  

hvis  det  ikke  undgås.

Denne  kombination  af  symbol  og  signalord  indikerer  en  potentielt  

farlig  situation.  Det  kan  føre  til  materiale-  og  miljøskader,  hvis  det  

ikke  undgås.

udstyr  til  personalet  og  bestille  brug  af  de  nødvendige  

værnemidler  på  en  forpligtende  måde.

Driftsselskabets  forpligtelser

-  Driftsselskabet  skal  sikre,  at  alle  pr

-  Driftsselskabet  skal  informeres  om  de  gældende  

industrisikkerhedsbestemmelser  og  yderligere  analysere  farer  

som  følge  af  de  særlige  arbejdsforhold  på  brugsstedet  for  

svejseapparatet.

driftsselskabet  skal  verificere,  om  de  af  hende  udarbejdede  

betjeningsvejledninger  svarer  til  den  aktuelle  status  for  

forskrifterne,  og  skal  tilpasse  disse  om  nødvendigt.

Dette  symbol  fremhæver  nyttige  tips  og  anbefalinger  samt  
information  om  effektiv  og  problemfri  drift.

Kvalifikationer

Hun  skal  implementere  disse  i  form  af  betjeningsvejledninger  

til  betjening  af  svejseapparatet.

-  Driftsselskabet  skal  entydigt  regulere  og  fastlægge  ansvaret  

for  installation,  drift,  fejlfinding,  vedligeholdelse  og  rengøring.

For  at  reducere  risikoen  for  personskade  og  ejendomsskade  og  

for  at  undgå  farlige  situationer,  skal  sikkerheden  i  instruktionerne  i  
denne  manual  overholdes.

FARE!

OPMÆRKSOMHED!

Sikkerhed

BEMÆRK!

Tips  og  anbefalinger

ADVARSEL!

2.2  Driftsselskabets  forpligtelser

2.3  Krav  til  personalet
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Sikkerhed

Beskyttende  forklæde

Svejsere  ansigtsbeskyttelse  eller  hjelm  
med  svejserens  ansigtsbeskyttelse

Beskyttelseshandsker  med  
pulsbeskyttelse

Sikkerhedsstøvler

Beskyttelsestøj

ADVARSEL!

Fare  i  tilfælde  af  utilstrækkelig  kvalifikation  
af  personalet!

2.5  Generelle  sikkerhedsanvisninger

2.4  Personlige  værnemidler

Beskyttelsestøj  er  lavet  af  et  tætsiddende  stof  uden  de  

udragende  dele  med  lav  rivestyrke.

De  personlige  værnemidler  er  forklaret  i  følgende  afsnit:

-  Operatøren  skal  være  tilstrækkeligt  uddannet  i  sikker  brug  af  

svejseapparatet.  Operatøren  skal  være  informeret  om  de  risici,  

der  er  forbundet  med  buesvejseprocedurer,  om  de  beskyttende  

forholdsregler  og  adfærd  i  en  nødsituation.  (Se  også  standard  

"EN  60974-9:  Buesvejseudstyr".  Del  9:  Opstilling  og  drift").

På  grund  af  deres  faglige  uddannelse,  viden  og  erfaring  samt  deres  

kendskab  til  relevante  regler  er  specialpersonalet  i  stand  til  at  udføre  

de  pålagte  opgaver  og  selv  erkende  og  undgå  eventuelle  farer.

ing  område.
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Kvalificeret  personale

-  Hold  utilstrækkeligt  kvalificerede  personer  ude  af  arbejdet

Operatøren  instrueres  af  driftsselskabet  om  de  pålagte  opgaver  

og  mulige  risici  i  tilfælde  af  ukorrekt  adfærd.  Eventuelle  opgaver,  

der  skal  udføres  ud  over  driften  i  standardtilstand,  må  kun  udføres  

af  operatøren,  hvis  det  er  angivet  i  denne  vejledning,  og  hvis  

driftsselskabet  udtrykkeligt  har  givet  operatøren  i  brug.

-  Sluk  for  svejseenheden,  og  tag  stikket  ud,  så  snart  du  udskifter  

driftsmaterialer  eller  sliddele.

Bemærk  venligst  følgende:

-  Lad  alle  arbejder  kun  udføre  af  kvalificerede  personer.

Sikkerhedsstøvler  beskytter  fødderne  mod  at  blive  knust,  faldende  

dele  og  glide  over  på  glat  underlag.

De  personlige  værnemidler  tjener  til  at  beskytte  personer  mod  

forringelser  af  sikkerhed  og  sundhed  under  arbejdet.  Medarbejderen  

skal  bære  personlige  værnemidler,  mens  de  udfører  forskellige  

opgaver  på  og  med  maskinen,  som  er  angivet  i  de  enkelte  afsnit  i  
denne  vejledning.

Operatør

Utilstrækkeligt  kvalificerede  personer  kan  ikke  vurdere  risici  

ved  brug  af  svejseapparatet  og  udsætte  sig  selv  og  andre  for  

faren  for  alvorlige  eller  dødelige  kvæstelser.

5

Det  beskyttende  forklæde  beskytter  hovedsageligt  den  forreste  

del  af  kroppen  mod  gnister  eller  stråling  under  svejsning.

Svejseskjoldet,  som  er  slidt  på  hovedet  og  foran  ansigtet  eller  er  

fastgjort  til  en  passende  beskyttelseshjelm,  beskytter  øjne  og  

ansigt,  udstyret  med  passende  filtre.

Visse  arbejder  må  kun  udføres  af  producentens  specialister.  Andet  

personale  er  ikke  autoriseret  til  at  udføre  disse  arbejder.  Kontakt  

venligst  vores  kundeservice  for  udførelse  af  alt  opstået  arbejde.

Fabrikant

Personalets  kvalifikationer  til  de  forskellige  opgaver  er  nævnt  nedenfor:

Elektrisk  kvalificeret  person  er  på  grund  af  deres  faglige  uddannelse,  

viden  og  erfaring  samt  kendskab  til  de  relevante  standarder  og  

forskrifter  i  stand  til  at  udføre  arbejde  på  de  elektriske  systemer  og  

selvstændigt  at  erkende  og  undgå  mulige  farer.

Beskyttelseshandskerne  med  pulsbeskyttelse  beskytter  

hænderne  mod  skarpkantede  komponenter  samt  mod  friktion,  

afskrabninger,  mindre  forbrændinger  eller  dybere  skader.

-  Tilslutning  af  svejsekabler,  test  og  reparationer  må  kun  udføres,  

når  svejseapparatet  er  slukket  og  afbrudt  fra  strømforsyningen.

Elektrisk  kvalificeret  person

Kun  personer,  der  kan  forventes  pålidelige  arbejdsprocedurer,  

må  udføre  alt  arbejde.  Personer,  hvis  reaktionsevne  er  påvirket  af  

f.eks.  stoffer,  alkohol  eller  medicin,  må  ikke  arbejde  med  maskinen.

-  Undgå  direkte  kontakt  med  svejsekredsløbet;  

tomgangsspændingen  fra  svejsemaskinen  er  farlig  under  

visse  forhold.

Machine Translated by Google



Sikkerhed

6

forstyrrende  sygdomme,  træthed,  stoffer,  alkohol  eller  medicin.

-  Svejs  aldrig  tæt  på  svejsemaskinen,  siddende  på  svejsemaskinen  

eller  læn  dig  op  ad  svejsemaskinen  (minimumsafstand:  50  cm).

Operatøren  skal  tage  følgende  skridt  for  at  reducere  
virkningerne  af  elektromekaniske  felter:

-  Svejseapparatet  må  ikke  anvendes  i  en  fugtig  el

egnede  hjælpemidler  til  at  sprede  de  røggasser,  der  frigives  

under  ringsvejsning  nær  lysbuen.  Det  skal  systematisk  

undersøges,  hvilke  grænseværdier  der  gælder  for  

svejseudstødningsgassernes  respektive  sammensætning,  

koncentration  og  eksponeringstid.

-  Før  hver  brug  af  svejsemaskinen  skal  du  sikre  dig,  at  ingen  dele  

er  beskadiget.  Beskadigede  dele  skal  straks  udskiftes  for  at  

undgå  farekilder.

-  Beskyt  svejseapparatet  mod  fugt  (fare  for

tæt  på  svejsningen  som  muligt.

-  Den  elektriske  installation  skal  udføres  i  ac

-  Svejsekablerne  må  under  ingen  omstændigheder

-  Brug  beskyttelsesskærmene  og  fastgør  dem  sikkert.  Arbejd  

aldrig  uden  vagter  og  få  dem  til  at  virke.

-  Beskyt  altid  dine  øjne  med  blændingsglas  fastgjort  til  masker  

eller  hjelme.  Brug  passende  brandhæmmende  

beskyttelsesbeklædning  og  undgå  at  udsætte  huden  for  UV-  og  

infrarød  stråling  fra  lysbuen,  og  brug  parasoller  eller  ikke-

reflekterende  gardiner  til  at  beskytte  tredjeparter  i  nærheden  af  
lysbuen.

-  Støj:  Hvis  et  dagligt  niveau  på  85  db(A)  eller  mere  (LEPd)  nås  

under  særligt  intensivt  svejsearbejde,  skal  der  anvendes  

passende  individuelt  værnemidler.

-  Efterlad  ikke  ferromagnetiske  genstande  i  nærheden  af  brønden

-  Hovedet  og  kroppen  skal  holdes  så  langt  væk  fra

-  Inden  udskiftning  af  sliddele  på  brænderen  skal  svejseapparatet  

være  slukket  og  afbrudt  fra  lysnettet.

-  Svejs  ikke  på  beholdere,  beholdere  eller  rør,  der  indeholder  eller  

har  indeholdt  brændbare  væsker  eller  gasser.

ændret,  og  den  må  ikke  bruges  til  andre  formål  end  dem,  der  er  

forudset  af  producenten.
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pr,  stofrester  osv.).

netværk  med  jordet  nulleder.

tilslutninger  -  Hvis  en  væskekøleenhed  er  tilgængelig,  må  den  

kun  fyldes,  når  svejseenheden  er  slukket  og  afbrudt  fra  lysnettet.

ces  inklusive  solstråling.

stikkontakten.  Beskyt  kablet  mod  varme,  olie  og  skarpe  kanter.

-  Overbelast  ikke  svejsemaskinen!  Du  vil  arbejde  bedre  og  mere  

sikkert  i  det  angivne  effektområde.

-  Fastgør  altid  dit  emne,  når  du  arbejder  med  passende  

spændeanordninger.  Sørg  for  en  tilstrækkelig  kontaktflade.

våde  omgivelser  eller  i  regn.

-  De  to  svejsekabler  skal  fastgøres  så  tæt  som  muligt  på  

hinanden.

-  Svejs  ikke  på  trykbeholdere.

-  Hold  børn  og  personer,  der  ikke  er  fortrolige  med  svejsemaskinen,  

væk  fra  deres  arbejdsmiljø.

-  Hold  altid  svejsemaskinen  og  dens  arbejdsmiljø  rene.  Sørg  for  

tilstrækkelig  belysning.

vikles  rundt  om  kroppen.

overensstemmelse  med  de  relevante  forskrifter  og  forskrifter  for  

forebyggelse  af  ulykker.

-  Arbejd  ikke  på  materialer,  der  er  renset  med  klorerede  

opløsningsmidler.  Arbejd  ikke  i  nærheden  af  disse  

opløsningsmidler.

-  Arbejd  aldrig  under  indflydelse  af  koncentration-di

kortslutninger).

-  Sørg  for  korrekt  elektrisk  isolering  af  elektroden,  emnet  og  

nærliggende  (tilgængelige)  jordede  metaldele.  Det  er  normalt  

tilstrækkeligt  at  bære  passende  handsker,  fodtøj,  hovedbeklædning  

og  tøj  samt  fodplader  og  isolerende  tæpper.

-  Tilslut  strømreturkablet  til  emnet  som

-  Dette  svejseudstyr  overholder  de  tekniske  produktstandarder  til  

eksklusiv  brug  i  kommercielle  og  professionelle  miljøer.  

Overholdelse  af  de  grundlæggende  grænseværdier  for  

eksponering  af  mennesker  for  elektromagnetiske  felter  i  hjemmet  

er  ikke  sikret.

svejsekredsløbet  som  muligt.

ding  kredsløb.  -  Minimum  afstand  d=20cm.

-  Når  svejsestrømmen  passerer,  genereres  elektromagnetiske  

felter  (EMF)  i  nærheden  af  svejsestrømkredsløbet.  De  

elektromagnetiske  felter  kan  forringe  medicinske  hjælpemidler  

(f.eks.  pacemakere,  åndedrætshjælpemidler  eller  metalproteser).  

Der  skal  træffes  passende  beskyttelsesforanstaltninger  for  
brugerne  af  disse  hjælpemidler,  for  eksempel  ved  at  forbyde  

dem  at  komme  ind  i  svejseapparatets  arbejdsområde.

-  Svejsemaskinens  design  må  ikke  være

-  Ved  svejsning  må  kroppen  ikke  være  i  midten  af  svejsekredsløbet.  

Hold  begge  kabler  på  samme  side  af  kroppen.

-  Sørg  for,  at  den  aktuelle  stikkontakt  er  korrekt  tilsluttet  til  

den  beskyttende  jord.

-  Sørg  for,  at  der  er  tilstrækkelig  luftudskiftning  eller

-  Fjern  omgående  eventuelle  fejl,  der  kan  påvirke  sikkerheden.

-  Træk  ikke  i  strømledningen  for  at  trække  stikket  ud

-  Fjern  alle  brændbare  stoffer  (f.eks.  træ,  pa

-  Svejseaggregatet  må  kun  tilsluttes  strømforsyning

-  Brug  ikke  kabler  med  slidt  isolering  eller  løse

-  Gasflasken  skal  beskyttes  mod  sur  varme

-  Brug  kun  originale  reservedele  og  tilbehør  for  at  undgå  

mulige  farer  og  ulykkesrisici.

Machine Translated by Google



2.7  Sikkerhedsdatablade

2.8  Sikkerhedsanordninger

2.6  Sikkerhedsmærkater
3  Tilsigtet  brug

Anvendelsesformål

ADVARSEL!

ADVARSEL!

Fare  ved  ukontrolleret  genstart!

ADVARSEL!

Livsfare  på  grund  af  ikke-fungerende  
sikkerhedsanordninger!

Dette  Klasse  A-svejseudstyr  er  ikke  beregnet  til  brug  i  boliger,  

hvor  strømmen  forsynes  af  et  offentligt  lavspændingssystem.  Det  

kan  være  vanskeligt  på  grund  af  både  ledet  og  udstrålet  interferens  

at  sikre  elektromagnetisk  kompatibilitet  i  disse  områder.

søskende.

chok;

elimineret,  og  at  alle  sikkerhedsanordninger  har  været  installeret  

og  fungerer.

-  Omgå  eller  deaktiver  aldrig  sikkerhedsanordningerne.

Under  svejsearbejde

holdninger.  Dette  arbejde  må  kun  udføres  i  nærværelse  af  andre  

personer,  der  kan  gribe  ind  i  en  opståen

-  Inden  du  tænder  for  svejsemaskinen  igen,

En  teknisk  koordinator  skal  udføre  en  instrumentmåling  for  at  afgøre,  

om  der  er  en  risiko,  og  om  de  passende  beskyttelsesforanstaltninger  er  

truffet  i  overensstemmelse  med  punkt  7.9  i  standarden  "EN  60974-9:  

Buesvejseudstyr".  Del  9:  Erektion  og  drift"  kan  anvendes.

Sikkerhedsdatablade  om  farlige  materialer  kan  fås  hos  din  forhandler  

eller  ved  at  ringe  til  +49  (0)951/96555-0.  Specialforhandlere  kan  finde  

sikkerhedsdatablade  i  partnerportalens  download-område.

Hvis  sikkerhedsanordningerne  ikke  fungerer  eller  bliver  ineffektive,  

er  der  risiko  for  ekstremt  alvorlige  kvæstelser  eller  endda  dødsfald.

Sikkerhedsmærkater  og  instruktioner  er  påsat  svejsemaskinen,  som  

skal  overholdes  og  følges.
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3.  Svejsning  skal  være  forbudt,  hvis  svejseudstyret  eller  

trådfremføringssystemet  bæres  af  operatøren  (f.eks.  på  bælter).

holdninger

-  Tænd  ikke  svejseenheden,  før  der  ikke  er  nogen  fare  mere.

agentur.

-  i  lukkede  rum;

Spænding  mellem  elektrodeklemmer  eller  brændere:

Hvis  sikkerhedsmærkaterne  på  maskinen  er  beskadigede  eller  mangler,  

kan  det  forårsage  fejl,  personskade  og  materielle  skader.  

Sikkerhedssymbolerne  på  maskinen  må  ikke  fjernes.  Beskadigede  

sikkerhedssymboler  skal  straks  udskiftes.  Så  snart  skiltene  ikke  er  

tydeligt  synlige  og  forståelige  ved  første  øjekast,  skal  maskinen  standses,  

indtil  nye  skilte  er  påsat.

sørg  for,  at  årsagen  til  slukningen  har  været

-  Sørg  for,  at  alle  sikkerhedsanordninger  altid  er  tilgængelige

-  i  miljøer  med  øget  risiko  for  elektrisk

signeret  til  buesvejsning  efter  MIG  (metal  inert  gas)  svejsning  og  

MAG  (metal  active  gas)  svejsning  af  kulstofstål  eller  lavlegeret  stål  

med  beskyttelsesgassen  CO2  eller  med  argon/CO2  blandinger.

-  Inden  arbejdet  påbegyndes,  skal  du  kontrollere,  at  alle  

sikkerhedsanordninger  er  funktionelle  og  korrekt  installeret.

Yderligere  sikkerhedsforanstaltninger

Ukontrolleret  genstart  af  svejsemaskinen  kan  resultere  i  alvorlig  

personskade.

EASY-MIG  201i /  211i  MIG/MAG  MULTI  svejsere  er  de

4.  Svejsning  skal  være  forbudt,  når  operatøren  arbejder  over  

jordoverfladen,  medmindre  han  bruger  en  sikkerhedsplatform.

1.  En  "ansvarlig  specialist"  skal  veje  circum

Ved  arbejde  med  flere  svejsemaskiner  på  et  enkelt  emne  eller  på  flere  

elektrisk  tilsluttede  emner,  kan  tomgangsspændingerne  mellem  to  

forskellige  elektrodeklemmer  eller  brændere  ophobes  farligt  op  til  det  

dobbelte  af  den  tilladte  grænseværdi.

7

Tilsigtet  brug  omfatter  også  overholdelse  af  alle  oplysningerne  i  denne  

vejledning.

-  ved  tilstedeværelse  af  brandfarlig  eller  eksplosiv  sub

2.  Det  tekniske  beskyttelsesudstyr  specificeret  i  7.10;  A.8;  A.10  i  

standarden  "EN  60974-9:  Buesvejseudstyr.  Del  9:  Opstilling  og  drift".

Fig.  1:  Sikkerhedsmærkater
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Beskyttet  mod  faste  
kroppe  større  end  12  

mm  (for  eksempel  

fingrene  på  den  ene  
hånd)

ciffer Beskrivelse

Beskyttet  

mod  lodret  fald  af  
vanddråber

Beskrivelseciffer

3.1  Rimeligt  forudsigelig  fejlanvendelse

3.2  Restrisici

4  Tekniske  data

8

Teknisk  data

-  Brug  af  andet  tilbehør  såsom  svejsebrændere,  der  ikke  er  

godkendt  af  producenten.

EASY-MIG

MULTI  (LxBxH)  [mm]

Positiv  netspændingstolerance

Tråd  Ø  stål

rækkevidde

25,0  kg

IP  21

33  V

0,6  -  0,8  mm

20  -  180  A

16,0  kg

-  Bruges  i  områder  med  farlige  stoffer,

Trådfremføringsruller/drevet

-  Øjenskade  ved  brug  af  defekt  eller  uegnet  øjenværn.

Sikringer  går  langsomt

0,96

Svejsestrøm  ved  DC  =  100  %  og  40  °C

795  x  540  x  

700  mm

-  Anvendes  til  bearbejdning  af  ikke-metalliske  produkter.

211i

525  x  260  x  

340  mm

Grad  af  beskyttelse

EASY-MIG  |  Version  1.04

Tråd  Ø  rustfrit  stål

Indstillingsområde  -  TIG  DC

Krav  af  enhver  art  for  skader  som  følge  af  ukorrekt  brug  er  udelukket.

Huset  beskytter  komponenterne  mod  ydre  påvirkninger  og  direkte  

kontakt.  Afhængigt  af  anvendelsen  er  der  forskellige  grader  af  

beskyttelse  mod  indtrængning  af  faste  stoffer  og  vand.  Beskyttelsesgraden  

er  angivet  med  bogstaverne  IP  efterfulgt  af  to  cifre:  Det  første  ciffer  

angiver  graden  af  beskyttelse  mod  faste  kroppe,  og  det  andet  ciffer  

angiver  graden  af  beskyttelse  mod  vand.

35  %

20  -  200  A

-  Overekstremiteterne  brænder,  hvis  der  bruges  forkerte  handsker.

1,0  mm

Parameter

Cos  phi  effektfaktor

-  Risiko  for  eksplosion  eller  brand.

-  Skader  på  luftvejene  ved  indånding  af  dampe.

Åben  kredsløbsspænding

12  kVA

Stürmer  Maschinen  GmbH  påtager  sig  intet  ansvar  i  tilfælde  af  

designmæssige  og  tekniske  ændringer  af  svejseapparatet.

-  Elektrisk  stød,  hvis  den  elektriske  isolering  er  defekt  eller  på  grund  af  

fugt.

-  Bruges  til  antænding  af  brændstoffer.

230  V

1,0  -  14  m/min.

-  Beskadigelse  af  arbejdsemnet,  hvis  brugeren  ikke  er  tilstrækkeligt  

kvalificeret  eller  erfaren.

Indstillingsområde  -  elektrode

Tråd  Ø  aluminium

110  A

Mulige  misbrug  kan  være:

Dimensioner  EASY-MIG  211i

0,9  mm

EASY-MIG  

201i

Påkrævet  generatorudgang

-  Bruges  til  opvarmning  af  genstande  eller  væsker.

Dimensioner  EASY-MIG  201i

Trådfremføringshastighed

Kontinuerlig  variabel  indstilling

Vægt  EASY-MIG  211i  MULTI

10  %

16  A

0,6  -  0,8  mm

10  -  200  A

Vægt  EASY-MIG  201i  MULTI

Driftscyklus  ved  Imax.  40°C

Enhver  brug  ud  over  eller  forskellig  fra  den  tilsigtede  brug  betragtes  

som  misbrug.

Selvom  alle  sikkerhedsforskrifter  overholdes,  og  svejseudstyret  

anvendes  som  foreskrevet,  er  der  stadig  resterende  risici,  som  er  anført  

nedenfor:

Ø  gasfri  påfyldningstråd

Misbrug  af  svejseapparatet  kan  føre  til  farlige  situationer.

Elektrisk  tilslutning

2/1

MULTI  (LxBxH)  [mm]
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5.3  Opbevaring

5  Transport,  emballering,  opbevaring  

5.1  Levering  og  transport

5.2  Emballage

4.1  Typeskilt

6  Funktionsprincip

Transport,  emballering,  opbevaring

Efter  levering  kontrolleres  svejseapparatet  for  synlige  transportskader.  

Hvis  svejseapparatet  viser  skader,  skal  dette  straks  meddeles  til  

transportfirmaet  eller  forhandleren.
Enheden  køles  af  ventilatorer  med  luft.  Når  den  tilladte  temperatur  

for  strømkomponenterne  overskrides,  afbrydes  svejsestrømmen  

automatisk.  Dette  indikeres  af  en  advarselslampe  på  kontrolpanelet.

Svejsemaskinen  skal  opbevares  i  lukkede,  tørre  og  godt  ventilerede  

rum  med  rumtemperaturer  mellem  15  og  35  °C.  Det  må  ikke  

udsættes  for  fugt  eller  i  spændt  sollys.

9

Filmen  er  lavet  af  polyethylen  (PE)  og  de  polstrede  dele  af  polystyren  

(PS).  Aflever  disse  stoffer  til  et  indsamlingssted  for  genanvendelige  

materialer  eller  til  det  bortskaffelsesfirma,  der  tager  sig  af  din  region.

Afhængigt  af  anvendelsen  er  der  forskellige  grader  af  beskyttelse  

mod  indtrængning  af  faste  stoffer  og  vand.  Beskyttelsesgraden  er  

angivet  med  bogstaverne  IP,  efterfulgt  af  to  cifre:  det  første  ciffer  

angiver  graden  af  beskyttelse  mod  faste  stoffer  og  det  andet  graden  

af  beskyttelse  mod  vand.

Enheden  er  velegnet  til  svejsning  af  forskellige  svejsetråde  (for  

eksempel  stål,  rustfrit  stål,  aluminium)  under  en  beskyttende  

gasatmosfære  (CO2,  argon  eller  blandet  gas).

De  vigtigste  informationer  om  svejseenhedens  drift  og  ydeevne  

er  opsummeret  på  typeskiltet:

Alle  brugte  emballagematerialer  og  emballeringshjælpemidler  er  

genanvendelige  og  skal  afleveres  til  et  materialegenbrugsdepot  for  

at  blive  bortskaffet.

En  trinkontakt  bruges  til  at  indstille  den  nødvendige  svejsespænding.

Via  en  anden  trinløs  kontakt  kan  den  ønskede  

trådfremføringshastighed  for  trådfremføringsenheden  vælges.  Ved  at  

justere  trådfremføringshastigheden  kan  lysbuelængden  og  

svejsestrømmen  justeres  til  svejseposition  og  opgaver.
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Leveringsemballagen  er  lavet  af  pap,  så  bortskaf  den  med  omhu  ved  

at  få  den  hakket  op  og  afleveret  til  genbrugsindsamlingen.

Huset  sikrer  komponenternes  beskyttelse  mod  ydre  påvirkninger  og  

mod  direkte  kontakt.

MIG /  MAG  svejsesystemet  består  af  en  transformer  med  ensretter  

efter,  en  svejsedrossel,  en  elektronisk  styring  og  en  
trådfremføringsenhed.

Beskyttet  

mod  lodret  fald  af  
vanddråber

Beskrivelse

Beskyttet  mod  faste  
kroppe  større  end  12  

mm  (for  eksempel  

fingrene  på  den  ene  
hånd)

ciffer

Fig.  3:  Funktionsprincip  for  svejseapparatet

ciffer

Fig.  2:  Typeskilt  EASY-MIG  201i  MULTI

Beskrivelse
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6.3  Brænderudstyr

6.1  Princip  for  svejseprocessen  for  
metal  inert  gas

6.2  Funktionsprincip  for  trådfremføring

trådindløbsmundstykke

elektrode

smeltebad

trådfremføringsmundstykke

beskyttende  gasdyse

arbejdsemne

trådtransportmundstykke

strømkontaktmundstykke

Dorn  eller  spolespole

trykrulle

svejsetrådruller

elektrisk  lysbue
Dråbeovergang

svejsetrådspole

beskyttelsesgas

Funktionsprincip

FARE!

Princippet  for  MIG /  MAG  svejsning  er,  at  en  metaltråd  føres  gennem  

svejsepistolen  og  smeltes  i  en  bue.

Aktuel  kontaktdyse

Skjold  Cup

Svejsetråden  skal  opfylde  to  opgaver,  på  den  ene  side  er  det  den  

strømførende  elektrode  og  på  den  anden  side  samtidig  svejsemetallet,  
der  skal  indføres.  Den  elektriske  strøm  tilføres  via  en  svejsestrømkilde  

til  kontaktrøret  i  svejsepistolen.

Buen  dannes  mellem  emnet,  der  skal  svejses,  og  den  fremkommende  

metaltråd.  Metaltråden  tjener  både  som  elektrode  og  som  

aflejringsmateriale;  Den  er  viklet  på  en  spole  og  føres  konstant  ind  i  

brænderen  af  trådstyreruller.  Svejsestrømmen  passerer  gennem  

brænderens  trådføringsspids  til  elektroden.

Trådtransportøren  ruller  svejsningen,  der  er  viklet  ud  på  en  kurv  eller  

dornspole,  og  transporterer  den  gennem  slangepakken  til  brænderen.  

Ved  brug  af  kurvespoler  skal  der  anvendes  en  kurvespoleadapter.  

Dornspoler  kan  bruges  uden  adaptere.  Trådfremføringsvalsen  er  

forsynet  med  en  rille  til  trådføringen  og  skal  udskiftes  i  

overensstemmelse  hermed  ved  brug  af  en  tykkere  eller  tyndere  tråd.  

Trykrullens  kontakttryk  justeres  via  trykstyringen  og  bør  vælges  

således,  at  trådspolen  stadig  kan  standses  med  hånden,  mens  drevet  
kører.  For  aluminium  skal  trykket  være  så  lavt  som  muligt,  men  stadig  

tillade  en  sikker  transport  af  ledningen.

Strømmundstykket  overfører  den  elektriske  strøm  til  trådelektroden.  

Strømdyser  er  sliddele  og  skal  udskiftes  fra  tid  til  anden.  Nuværende  

dyser  fås  til  forskellige  materialer  og  tråddiametre.  Til  aluminium  
anvendes  specielle  strømdyser.
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Inden  der  udføres  justeringer/vedligeholdelsesarbejder  på  

brænderen,  skal  svejseenheden  slukkes  og  stikket  tages  ud.  Lad  

dyserne  køle  af.

En  beskyttelsesgas,  der  strømmer  gennem  gasdysen,  beskytter  

lysbuen  og  smelten.  Den  inerte  gas  er  enten  inert  (MIG)  eller  aktiv  

(MAG).  Inerte  gasser  reagerer  ikke  med  smelten.  Eksempler  på  

gasser  i  denne  kategori  er  argon  og  helium.

På  grund  af  den  høje  svejsehastighed,  den  lave  forvrængning  og  den  

minimale  efterbearbejdning  er  MIG/MAG-svejsning  i  dag  den  mest  

anvendte  svejseproces.  Den  høje  svejsesømsstyrke,  de  fremragende  

tyndpladeegenskaber  og  den  enkle,  sikre  håndtering  af  stål,  aluminium  

og  rustfrit  stål  gør  denne  svejseproces  universel.

Beskyttelsesgasdysen  har  til  opgave  at  lede  beskyttelsesgassen,  

der  kommer  ud  ved  gasstrømsfordeleren,  til  svejsepunktet.  

Beskyttelsesgasdysen  skal  altid  holdes  ren  og  fri  for  svedperler  for  at  

sikre  beskyttelse  af  svejsebadet  mod  den  omgivende  luft.  Mens  den  

koniske  gasdyse  koncentrerer  beskyttelsesgassen  på  svejsningen,  

dækker  den  cylindriske  gasdyse  et  større  område.

Aktive  gasser  er  involveret  i  processerne  mellem  lysbuen  og  smelten.  

Argon  med  en  lille  mængde  kuldioxid  eller  oxygen  er  et  eksempel  på  

en  aktiv  gas.  Den  aktive  komponent  påvirker  f.eks.  penetrationen  og/

eller  svedbadets  temperatur.

Den  inaktive  gas,  der  kommer  ud  gennem  dysen,  beskytter  

elektroden,  lysbuen  og  smeltebadet  mod  den  omgivende  luft.

Fig.  4:  Funktionsprincip  metal  inert  gas  svejsning

Fig.  5:  Funktionsprincip  for  trådfremføring
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Valget  af  de  korrekte  trådføringsspiraler  afhænger  af  materialetypen  

og  tråddiameteren.  Sjæle  er  lavet  af  forskellige  materialer  og  fås  til  
en  lang  række  svejseopgaver.

-  Svejseoperationer  må  ikke  udføres  på  fartøjer,  der  opbevarer  

gasser,  brændstof,  olier,  farvestoffer  eller  lignende,  selv  om  de  

har  været  tømt  i  længere  tid.  Der  er  fare  for  eksplosion  på  grund  

af  rester.

4  Trådindløbsmundstykke

-  Undgå  at  sprede  åben  ild,  som  kan  udløses  af  gnister,  slagger  

og  glødende  materiale.

-  Sikkerhedsanordninger  

-  Kalibrerings-  og  måleanordninger.

-  Svejs  ikke  i  nærheden  af  trykbeholdere.

Brug  ikke  enheden  udendørs  i  regnvejr!

1  Fremføringsruller
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-  Styring,

2  trykruller

Trådføringsspiralen  trækkes  gennem  slangen  som  samling  af  

brænderen,  i  den  føres  svejsetråden  til  brænderen.

Svejste  samlinger,  der  udsættes  for  særlige  belastninger  og  skal  

opfylde  høje  sikkerhedskrav,  må  kun  udføres  af  specialuddannede  

og  testede  svejsere.

arbejdsområde.

Interferens  kan  forekomme  i  følgende  områder/enheder.  

Til  dette  skal  der  træffes  passende  modforanstaltninger:

-  I  Brand  -  og  eksplosion  -  udsatte  rum  må  ikke  svejses.  Her  er  

særlige  regler!

-  Brug  ikke  beskadigede  eller  utætte  gasflasker.

-  Datatransmissionssystemer,

3  Trykindstilling

Styrespiral

Til  aluminium  skal  der  fx  bruges  en  speciel  teflonkerne.

-  Brandsikringsanordninger  skal  være  i  nærheden  af  arbejdspladsen.

Magnetiske  felter  i  strømkredsløb  kan  påvirke  pacemakernes  

funktion.  Personer,  der  bærer  vitale  elektroniske  enheder  af  denne  

type,  skal  rådføre  sig  med  lægen,  før  de  rejser  til  områder,  hvor  

sådant  svejseudstyr  er  tilgængeligt.

-  Kommunikationssystemer

-  Svejs  ikke  i  miljøer,  hvor  støv,  gas  eller  f.eks

-  Fjern  brændbare  materialer  og  brændstoffer  fra

der  er  plosive  dampe  til  stede.
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7.1  Beskrivelse  af  enhed

Brug  sikkerhedsstøvler!

Bær  beskyttelsestøj!

Bær  beskyttelsesforklæde!

Bær  beskyttelseshandsker  med  
pulsbeskyttelse!

7.1.1Trådfremføring

BRANDFARE!

FARE  FOR  EKSPLOSION!

OPMÆRKSOMHED!  MAGNET  FELT!

FARE!  ELEKTRISK  SPÆNDING!

Operation

OPMÆRKSOMHED!

Bær  svejserens  ansigtsbeskyttelse  
eller  hjelm  med  svejserens  

ansigtsbeskyttelse!

7  Betjening

Fig.  6:  Trådfremføring
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7.1.3  Enhedsvisning  EASY-MIG  211i  MULTI

Operation

7.1.2  Enhedsvisning  EASY-MIG  201i  MULTI

EASY-MIG  201i  MULTI

EASY-MIG  211i  MULTI

Fig.  7:  Enhedsvisning  EASY-MIG  201i  MULTI

Fig.  8:  Enhedsvisning  EASY-MIG  211i  MULTI

Schweisskraft

Schweisskraft

8  Centralt  stik

2  Justering  af  svejsespænding  (svejsestrøm  til  elektrodesvejsning)

11  Jordforbindelse  til  MIG,  MMA;

6  LED,  orange  -  Overbelastningsindikator

Hovedafbryder  (ON/ OFF)  på  bagsiden  af  enheden

9  Centralt  stik

12

7  LED,  orange  -  Overbelastningsindikator

4  Indstilling  af  lysbuekraft

Trådfremføring:  10  L  (EASY-MIG  201i  MULTI)

Flux-tråd  kan  også  bruges  til  svejsning  uden  gas.

5  Indstilling  af  lysbuekraft

2  Valgknap:  (2T-4T)  MIG  –  TIG  -  MMA

Bemærk  venligst  -  ændring  af  polaritet:

brændertilslutning  til  TIG

3  Valgknap:  (2T-4T)  MIG  –  TIG  -  MMA

9  Jordforbindelse  til  MMA  og  TIG
10  Jordforbindelse  til  MMA  og  TIG

7  Trådnøgle

Fremføringsvalse:  30  mm

1  Hovedafbryder  (ON/OFF)

EASY-MIG  |  Version  1.04

5  LED,  grøn  -  Strømkontrolindikator

SSJ-29  (EASY-MIG  211i  MULTI)

8  Trådnøgle

Nogle  flux-tråde  kræver  omvendt  polaritet  til  svejsning.  Figur  10  

nedenfor  viser  de  interne  forbindelser.

3  Trådfremføringskontrol

6  LED,  grøn  -  Strømkontrolindikator

4  Trådfremføringskontrol

1  Justering  af  svejsespænding  (svejsestrøm  til  elektrodesvejsning)

10  Jordforbindelse  til  MIG,  MMA;  

brændertilslutning  til  TIG
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FARE!

Operation

Fare  for  livsfarligt  elektrisk  stød!

OPMÆRKSOMHED!

BEMÆRK!

OPMÆRKSOMHED!

ADVARSEL!

OPMÆRKSOMHED!

FARE!  ELEKTRISK  SPÆNDING!

Inden  der  påbegyndes  arbejde  med  installationen  og  

tilslutningen  til  strømforsyningen,  skal  svejseapparatet  være  
slukket  og  frakoblet  strømforsyningen.

Jordforbindelsen  skal  tilsluttes  til  forsyningsledningens  

beskyttelsesleder  (gul-grøn).

-  Trykreducer  lille

-  Kravene  i  IEC/EN  61000-3-12  stan

Svejsemaskinen  skal  placeres  på  en  plan  overflade  med  

tilstrækkelig  bæreevne  til  at  forhindre,  at  den  glider  eller  vælter.

-  Jordkabel  3m,  16  mm²

-  For  at  opfylde  kravene  i  EN  61000-3-11  (Flikker)  anbefales  det  

at  tilslutte  svejseapparatet  til  forsyningsnettets  grænseflader,  

som  har  en  impedans  på  under  Zmax  =0,25  Ohm.

-  Type  A  (

Tilslutning  til  lysnettet  og  vedligeholdelse  skal  udføres  i  

overensstemmelse  med  VDE-bestemmelserne!

Til  beskyttelse  mod  indirekte  kontakt  skal  der  anvendes  

strømafbrydere  af  følgende  type:

Brug  ikke  enheden  udendørs  i  regnvejr!

EASY-MIG  |  Version  1.04

Tilslutning  til  gasflasken  (hvis  en  bruges)

Dard  gælder  ikke  for  svejseanordningen.

Før  du  foretager  de  elektriske  tilslutninger,  skal  du  kontrollere,  at  

dataene  på  svejseenhedens  typeskilt  svarer  til  netspændingen  og  

frekvensen  på  installationsstedet.

Vælg  installationsstedet  for  svejseenheden,  så  ind-  og  udløbet  af  

køleluften  ikke  blokeres  (tvungen  cirkulation  med  ventilator,  hvis  den  

er  til  stede);  samtidig  sikres,  at  der  ikke  suges  ledende  støv,  ætsende  

dampe,  fugt  osv.  ind.

Arbejder  på  den  elektriske  installation  og  på  det  elektriske  udstyr  

må  kun  udføres  af  autoriseret  elektriker!

Enheden  er  designet  til  brug  i  overdækkede  rum  og  udendørs  og  

skal  installeres  i  et  tørt  miljø.

-  Fremføringsrulle  0,8/1,2  mm

Forsyningskablets  stik  skal  tilsluttes  en  stikkontakt  udstyret  med  

sikringer  eller  afbrydere.

Ved  håndtering  af  gasflasker  skal  de  relevante  

sikkerhedsforskrifter  overholdes.  Især  på  grund  af  det  farligt  høje  

indre  tryk  (op  til  200  bar)  skal  gasflasker  beskyttes  mod  mekaniske  

skader,  at  vælte  og  falde,  mod  opvarmning  (maks.  50  °C),  mod  

længerevarende  udsættelse  for  solen.  og  fra  hård  frost.

Stik  og  stikkontakt

-  Lommelygte  SMB  15,  3m

)  til  enfasede  enheder

Sørg  altid  for,  at  svejsemaskinen  er  slukket  og  afbrudt  fra  

strømforsyningen,  før  du  foretager  følgende  tilslutninger.

Defekte  eller  beskadigede  dele  på  brænderen  eller  

slangepakken  skal  straks  udskiftes!

-  Hvis  den  er  tilsluttet  et  offentligt  forsyningsnet,  skal  installatøren  

eller  operatøren  kontrollere,  om  svejseapparatet  virkelig  er  

tilsluttet.  (træk  om  nødvendigt  operatøren  af  distributionsnetværket).

Der  skal  være  mindst  250  mm  fri  plads  omkring  svejseenheden.
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Indgreb  og  reparationer  af  trykreducere  er  ikke  tilladt  på  grund  af  

de  dermed  forbundne  farer.  Defekte  trykreducere  skal  sendes  til  

serviceværkstedet.

Før  netstikket  sættes  i,  skal  netspændingsvælgeren  stilles  på  nul.

Svejseenheden  må  kun  bruges  med  en  strømtilslutning  med  jordstik  

monteret  af  en  autoriseret  specialist.  Der  skal  være  en  jordet  nulleder.

Kontakt  med  spændingsførende  komponenter  kan  

resultere  i  dødelig  personskade.  Tændte  elektriske  komponenter  

kan  lave  ukontrollerede  bevægelser  og  føre  til  alvorlige  kvæstelser.

7.3  Installationsbetingelser

7.5  Svejsekredsforbindelser

7.2  Leveringsomfang

7.4  El-tilslutning
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buer.

cylinderventil  i  retning  væk  fra  kroppen  for  at  fjerne  eventuelle  

urenheder.

Før  du  begynder  at  fremføre  tråden,  skal  du  sørge  for,  at  

svejsemaskinen  er  slukket  og  afbrudt  fra  lysnettet.

Sørg  for,  at  svejsestrømmen  ikke  kan  flyde  gennem  kæder  af  

hejseværker,  krantove  eller  andre  elektrisk  ledende  dele.  Sørg  for,  

at  jordkablet  er  forbundet  til  emnet  så  tæt  på  svejsestedet  som  

muligt.  Jordforbindelser  lavet  på  fjerne  punkter  reducerer  effektiviteten  

og  øger  risikoen  for  elektrisk  stød  og  "vagrant"  strømme.

14

sary  trådforbrug,  åbn  trådfremføreren.

-  Undgå  at  bruge  metalstrukturer,  der  ikke  er  en  del  af  emnet  i  stedet  

for  svejsestrømsreturkablet.  Dette  kan  bringe  sikkerheden  i  fare  

og  føre  til  utilfredsstillende  fabrikssvejseresultater.

Anbefalinger

Tilslutning  af  svejsestrømsreturkabel  For  at  opnå  det  lukkede  

kredsløb,  der  kræves  til  svejsning,  skal  svejseapparatet  tilsluttes  emnet  

via  en  jordklemme.  Jordforbindelseskablets  emneklemme  skal  

fastspændes  i  umiddelbar  nærhed  af  svejsepunktet  for  at  opnå  den  

højest  mulige  effektivitet.

-  Svejsekablerne  skal  holdes  så  korte  som  pos

-  Efter  at  have  fjernet  beskyttelseshætten,  åbnes  kortvarigt

søskende.

Ved  brug  af  kurvespoler  skal  der  anvendes  kurvespoleadaptere.  Fastgør  

rullen,  så  wireenden  er  "nederst  til  venstre".  Fold  håndtaget  til  

trykjusteringen  i  din  retning  for  at  låse  trykrullen  op,  de  to  trykarme  

foldes  automatisk  opad.  Før  tråden  gennem  trådindløbet  via  

trådfremføringsvalsen  ind  i  trådindløbsmundstykket.  Kontroller,  at  wiren  

sidder  korrekt  i  trådfremføringsrullens  rille.  Fold  trykarmene  ned  og  lås  

dem.  Indstil  trykket  korrekt  med  trykopsætningen.

Lommelygteforbindelse
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-  Løsn  trykreducerens  justeringsmøtrik

Tilslut  brænderens  centrale  stik  til  svejseenhedens  markerede  samledåse  

og  skru  det  fast  på  tilslutningsmøtrikken.

-  Sørg  for  og  fastgør  gasflasken.  Om  nødvendigt  kan  den  læsses  på  

opbevaringsfladen  af  en  vogn;  vægt  max  30  kg.

før  åbning  af  cylinderventilen.

-  Skru  trykreduceren  på  gasflaskens  ventil.  Hvis  der  anvendes  

argongas  eller  en  blanding  af  argon  og  CO2,  skal  du  indsætte  en  

speciel  reduktionsreduktion,  tilgængelig  som  tilbehør,  mellem  de  to.

-  Tilslut  gasforsyningsslangen  til  trykreduceren  og  spænd  den  

medfølgende  slangeklemme.

Det  bør  stadig  være  muligt  at  stoppe  trådspolen  manuelt,  mens  

drevet  kører.  Med  aluminium  skal  trykket  være  så  lavt  som  muligt,  

men  stadig  tillade  sikker  transport  af  wiren.

Under  disse  processer  er  elektrodetråden  strømførende  og  udsat  for  

mekaniske  kræfter.  Undladelse  af  at  tage  de  passende  forholdsregler  

kan  resultere  i  elektrisk  stød,  personskade  og  uønsket  antændelse  af  

elektrisk

Åbn  svejsemaskinens  klap  og  skru  møtrikken  af  trådrullens  dorn.  

Dornspoler  kan  monteres  direkte.

Trykreduceren  er  udstyret  med  to  trykmålere.  Den  første  har  en  

skala  på  0  -  300  bar  og  angiver  gasflaskens  påfyldningstryk  efter  

åbning  af  flaskeventilen.  Det  andet  manometer  viser  

gasstrømningshastigheden  i  liter/minut.  Gasflowhastigheden  kan  

justeres  på  trykreduceren  direkte  under  trykmålerne  ved  hjælp  af  

vippeskruen  mærket  "Plus,  Minus".  For  at  kunne  aflæse  den  

korrekte  flowhastighed  skal  der  trykkes  på  brænderknappen  med  

tændt  maskine.  For  at  undgå  unødvendigheder

Sæt  stikket  i  stikkontakten,  tænd  for  svejseenheden,  tryk  på  

brænderknappen  og  vent,  indtil  trådenden  er  gået  gennem  hele  

trådlederkernen  og  rager  10-15  cm  ud  fra  brænderens  forreste  del.  Slip  

nu  knappen.

Dorn  eller  spolespole

Trådindtag

Trykrulle

Fig.  9:  Indsættelse  af  svejsestangsrulle  og  trådføring
Wi

Operation

ADVARSEL!

ADVARSEL!

ADVARSEL!

BEMÆRK!

7.6  Indsættelse  af  svejsestangsrulle  
og  trådføring
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Operation

7.7  Svejseforberedelse
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-  Skær  trådenden,  der  stikker  ud  fra  dysen,  til  10-15  mm.

Rilleformer

Søm  planlægning

-  Kontroller,  at  tråden  føres  jævnt;  Indstil  rulletrykket  og  

absorptionsbremsen  til  minimumsværdierne  og  kontroller,  om  

tråden  glider  i  rillen,  og  om  trådspolerne  løsner  sig,  når  

fremføringen  stopper  på  grund  af  spolens  inertikræfter.

-  Undgå  at  nærme  brænderen  til  flasken.

til  brænderen.

De  emner,  der  skal  svejses,  skal  være  fri  for  maling,  metalliske  

belægninger,  snavs,  rust,  fedt  og  fugt  i  sømområdet.  Forberedelsen  

af  svejsesømmen  skal  udføres  i  overensstemmelse  med  

svejsebestemmelserne.

Svejsesamlingen  beskriver  svejsningen  og  de  svejste  deles  

specielle  position  til  hinanden.  En  bestemt  fugetype  kræver  en  

tilsvarende  sømtype,  som  også  bestemmes  af  pladetykkelsen,  

sømforberedelsen  (fugeformen),  materialet  og  svejseprocessen.

-  Ret  ikke  brænderen  mod  kropsdele.

-  Kontaktrøret  og  dysen  skal  sættes  på  igen

-  Luk  husrummet  igen.
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7.8  Svejsning

Fig.  10:  Tilslutninger

BEMÆRK!

Operation

ADVARSEL!

BEMÆRK!

BEMÆRK!

Indstil  yderligere  spændingsniveauer  ved  at  dreje  på  

spændingsregulatoren.

.

Svejseenheden  opsættes  og  tilsluttes,  brænder-  og  jordkabler  

sættes  i  enheden.  Gasflasken  er  installeret  og  tilsluttet.

Trin  2:  Vælg  MIG-svejseproces  med  omskifter  2T  eller  4T  2T  -  
Betjening:  Tryk  på  brænderknappen:  trådfremføring  finder  

sted.  Slip  brænderknappen,  trådfremføringen  stopper.  Der  

er  ingen  strøm  på  ledningen.

Trin  4:  Justering  af  svejsestrøm /  svejsespænding:

svejsning  spænding;

Trådtykkelse  (tråddiameter);

Trin  2:  Vælg  TIG-svejseprocessen  med  vælgerkontakten

Nogle  kernetråde  kræver  omvendt  polaritet  til  svejsning.

Overbelaste

Trin  3:  Gasflowindstilling:

Trin  2:  Vælg  MMA-svejseprocessen  med  select

Materiale  tykkelse,

4T-operationen  bruges  til  lange  svejsninger.  Svejseren  behøver  

ikke  at  trykke  på  brænderknappen  hele  tiden.

Den  grønne  LED  lyser.

Slip  brænderknappen,  trådfremføringen  fortsætter.

Indstil  svejsespændingen  til  "1"
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Indstil  svejsespændingen  til  „1“  Indstil  yderligere  

spændingsniveauer  ved  at  dreje  på  spændingsregulatoren.

Ved  TIG-svejsning  påføres  svejsespændingen  altid  

svejseforbindelserne.  Lysbuen  antændes,  når  svejsematerialet  

røres.

.

-  Nærm  dig  aldrig  lommelygten  til  flasken.

Indstil  yderligere  spændingsniveauer  ved  at  dreje  på  

spændingsregulatoren.

Den  optimale  trådfremføringshastighed  påvirkes  af  

følgende  faktorer:

Ved  MMA-svejsning  påføres  svejsespændingen  altid  på  

svejseforbindelserne.

Tryk  på  brænderknappen  og  reguler  gasflowet  med  

gasflowregulatoren  på  trykreduceren.

4T  -  Betjening:  

Tryk  på  brænderknappen:  trådfremføring  finder  sted.

Slip  brænderknappen:  Trådfremføringen  stopper.  Der  er  

ingen  strøm  på  ledningen.  Gasflow  eksisterer  for  at  beskytte  

den  varme  svejsesøm.

Trin  5:  Juster  trådfremføringshastigheden:

Indstil  trådfremføringshastigheden  til  minimum  (mod  uret).

MIG  svejsning

Figuren  viser  de  indre  forbindelser.  Flux-tråd  tillader  svejsning  uden  

gas,  men  processen  og  resultaterne  er  uprofessionelle.

nues.

tor-afbryder

Inert  gas  (CO2,  blandet  gas,  argon);
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Elektrodesvejsning

Tryk  på  brænderknappen  igen:  Trådfremføring  konti

Skift  polaritet:

Trin  3:  Indstilling  af  gasflow:  I  

TIG-processen  er  magnetventilen  for  gasstrømmen  ved  

svejseapparatet  altid  åben.  Gasstrømmen  åbnes  eller  lukkes  

med  ventilen  på  TIG-brænderen  og  justeres  også  yderligere.

Type  materiale  (stål,  Al,  rustfrit  stål);

Trin  4:  Justering  af  svejsestrøm /  svejsespænding:

TIG  svejsning

Trin  1:  Tænd  for  svejseenheden  ved  ON/OFF-kontakten.

Optimale  indstillinger  opnås  med  erfaring  og  

eksperimentering.

.

Indstil  svejsespændingen  til  "1"

-  Ret  aldrig  lygten  mod  kropsdele.

I  tilfælde  af  overbelastning  lyser  den  orange  LED,  og  enheden  slukker  

selv.  I  dette  tilfælde  må  du  ikke  slukke  for  svejseenheden,  så  blæseren  

fortsætter  med  at  køre,  og  enheden  afkøles.  Overbelastning  kan  

forekomme,  hvis  der  bruges  høje  svejsestrømme  i  længere  tid.

Trin  3:  Justering  af  svejsestrøm /  svejsespænding:

Machine Translated by Google



Operation

mere  ledning

Udfør  svejseproces

Brænderen  trækkes.  Dyb  penetration,  smal  søm.

højere  spænding

Fakkelhældning

Brænderens  hældning  til  svejsesømmen  bør  ikke  overstige  ca.  70°.  

Afstanden  mellem  brænderen  og  emnet  skal  være  ca.  10  -  12  x  

tråddiameter  [mm].  Det  kan  svejses  piercing  eller  trække.
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længere  

bue  (lavere  elektricitet)

Indflydelse  af  trådfremføringsændring  på  arbejdspunkt  og  

buelængde

Trin  4:  Justering  af  Arc  Force-strøm:  Indstil  den  

ønskede  værdi  med  drejeknappen  for  Arc  Force-

strømindstillingen.  Hvis  svejsespændingen  er  lav,  eller  
svejseren  sænker  elektroden  i  svejsebassinet  betydeligt,  

øges  svejsestrømmen,  så  elektroden  brænder  af,  og  lysbuen  
ikke  slukkes.

Stepsvejsning:

Spænding

emne  og  tryk  på  brænderknappen.  Trådfremføringsenheden  

aktiveres  og  fører  den  strømførende  trådelektrode  ud  af  

dysen.  Gassen  begynder  at  strømme  ud  af  faklen.  Hvis  

ledningen  rører  emnet,  opstår  der  en  kortslutning,  og  lysbuen  

skabes.

Variable  parametre

Buens  kraft  forhindrer  slagger  i  at  komme  ind  i  smeltebadet.

Trin  1:  Fastgør  jordklemmen  til  emnet,  og  åbn  gasforsyningen  til  

trykreduceren.

længere  bue
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Bugsvejsning:

Vinklen  mellem  brænder  og  emne  påvirker  svejsningens  form  og  

indtrængningsdybden.  De  følgende  vingebilleder  viser,  hvordan  

brænderens  hældning  skal  holdes  på  sømmen.

lavere  spænding

Trådfremføring

Brænderen  skubbes.  Flad  gennemtrængning,  bredt  sømmønster.  

God  egnethed  til  svejsning  af  tynde  plader,  lav  forvrængning  på  

grund  af  lavere  varmetilførsel.

Lysbuelængden  indstilles  via  forholdet  mellem  svejsespænding  og  

svejsestrøm.

mindre  ledning

kortere  bue  

(højere  elektricitet)

Fakkelføring

Elektrisk  lysbue

kortere  bue

Trin  2:  For  at  starte  svejsningen  skal  du  flytte  brænderen  mod

Konstante  

parametre
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Ansøgning

7.9  Beskrivelse  og  brug  af  forskellige  lysbuetyper

8.1  Regelmæssig  vedligeholdelse

7.10  Valg  af  trådelektrode  og  inert  gas

Mellemstore  og  

tykke  plader  
(fyldtæpper  og  

filletsvejsninger).

Kort  bue
Tråd SprøjtebueOvergangsbue

Mellem  

pladetykkelsesområde  
i  normal  position.  
Filletsvejsninger  
også  som  fyldsøm.

8  Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

OPMÆRKSOMHED!

100%  argon

Ni19  9

Stålmaterialer  er  normalt  en  MAG-proces  (metalaktiv  gas),  hvor  der  

anvendes  blandede  gasser,  som  reagerer  med  smeltebadet,  dvs.  

er  aktive.  Til  svejsning  af  aluminium  anvendes  f.eks.  ren  argon.  

Argon  er  en  aktiv  gas  og  reagerer  ikke  med  smeltebadet.  Derfor  er  

svejsning  af  aluminium  en  MIG-proces  (Metal  Inert  *  Gas).

St  52

2,5%  CO2  

eller  O2

Med  MIG /  MAG  processen,  forskellige  materialer  såsom  legeret  og  

ulegeret  stål,  rustfrit  stål  og  alu  minum  svejsning.  Svejsesystemet  

skal  eftermonteres  i  overensstemmelse  hermed  og  udstyres  med  de  

rigtige  komponenter  såsom  tilsatsmateriale  og  gas.

18

Hvis  boringen  er  blevet  for  stor,  skal  den  udskiftes.  Metalstænk  er  

fanget  i  de  indvendige  vægge  af  brænderens  gasdæksel.  Disse  skal  

fjernes,  hvis  det  er  nødvendigt.  Et  skillemiddel  letter  dette  arbejde  og  

forhindrer  stænk  i  at  sætte  sig  fast.  Beskadigede  ledninger  skal  straks  

udskiftes.

Ni18-10

Beskyttelsesgassen  har  til  opgave  at  skærme  smeltebadet  mod  

atmosfæren.  Det  påvirker  den  elektriske  ledningsevne,  varmeledningen  

og  varmeindholdet  i  lysbuen.  Derudover  påvirker  beskyttelsesgassen  

også  den  kemiske  sammensætning  af  svejsemetallet  på  grund  af  

antændelses-  og  udbrændingsprocesser.

KonstruktionsstålVejledende  værdier  for  lysbuetyper  og  applikationer  afhængig  

af  tråddiameter

Den  komplette  brænderslangepakke  skal  rengøres  med  passende  

intervaller,  fordi  slid  og  støv  sætter  sig  på  siden.  Brænderens  

kontaktdyse  er  en  sliddel.

Overordnet  materiale

Kombinationer  af  gas,  basismateriale  og  yderligere  materiale

Rustfrit  stål

Yderligere  materiale

AlMg3,

Sprøjtebuen  (SLB)  tillader  høje  smeltehastigheder  og  høje  

svejsehastigheder  med  større  vægtykkelser  under  argonblandede  

gasser.  Materialeoverførslen  er  fine  dråber  uden  kortslutning  og  er  

meget  lavt  sprøjt.

82%  argonG2Si1,  G3-

Den  korte  bue  (KLB)  bruges  til  tynde  plader,  tvangssvejsninger  og  

rodsvejsninger  i  laveffektområdet.  Materialeoverførslen  sker  med  lidt  

sprøjtdannelse  i  kortslutningen.

Aluminium  AlMg3,

EASY-MIG  |  Version  1.04

97,5%  argon

St  37,

Beskyttelsesgassen  bestemmer  også  svejseprocessen.

SG  X2  Cr

Inden  vedligeholdelsesarbejdet  påbegyndes,  skal  det  sikres,  

at  svejseapparatet  er  slukket  og  afbrudt  fra  lysnettet.

Spartelmaterialet  vælges  ud  fra  grundmaterialet,  der  skal  svejses,  og  

den  ønskede  svejsesømskvalitet.  Trådtykkelsen  vælges  efter  pladens  

tykkelse,  samlingsformen  og  den  nødvendige  svejsestrøm.

X5Cr

Beskyttende  gas

Yderligere  

materiale
Gasser

Fremføringshjulet,  trykvalsen  og  indløbsmundstykket  skal  jævnligt  

kontrolleres  for  snavs  og  rengøres  om  nødvendigt.

18  %  CO2

I  lang  bue  (LLB)  er  høje  vægtykkelser  MAG-svejsede  under  

højtydende  kuldioxid.  Materialeoverførslen  er  grove  dråber  og  

sprøjtende.  Derfor  bruges  denne  type  lysbue  kun  i  få  tilfælde.

AlMg5

De  regelmæssige  vedligeholdelsesaktiviteter  kan  udføres  af  svejseren.

AlMg5

Overgangsbuen  (ÜLB)  foretrækkes  til  medium  kraft  ved  MAG-

svejsning  af  mellemstore  pladetykkelser  under  argonblandede  gasser.  

Materialeoverførslen  er  groft  dråbe,  delvist  i  kortslutning  -  men  med  

mindre  sprøjt  end  i  LLB  (lang  bue)  under  kuldioxid.

Si1

Spænding  ElektricitetElektricitet  Spænding Spænding

Tynde  plader  i  alle  

positioner.  Mellemark  
i  knibe.  rodsvejsning  
på  metalplader  og  rør  

selv  i  trange  positioner.

Elektricitet
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Mange  stænk  under  svejsning

teknisk  standard.

Følg  de  vedlagte  brænderinstruktioner  for  alt  justeringsopsætning  

og  vedligeholdelsesarbejde.

-  Hver  gang  trådspolen  udskiftes,  blæs  trådlederkernen  igennem  

med  tør  trykluft  (maks.  5  bar)  og  kontroller  dens  tilstand;  -  

Kontroller  mindst  en  gang  om  dagen  følgende  

brænderendestykker  for  slid  og  korrekt  montering:  Dyse,  

kontaktrør,  gasdiffusor.

1.  Forkert  svejsespænding
bue

er  stramme;

7.  Bring  enheden  til  serviceværksted  8.  Rengør  

eller  udskift  9.  Se  nedenfor

Fejl

-  Efter  afslutning  af  vedligeholdelse  eller  reparation

Fakkel

modstand  (rust,  farve)

-  Tjek  sikringen  for  funktion  og  kontakt.

-  Undgå  at  arbejde  med  svejseren  åben  under  enhver  cir

bolig.

2.  For  meget /  for  lidt  ledning  3.  

Emneklemme  løs  eller  stor  kontakt
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Løsning

Trådfremføring

-  Når  dette  arbejde  er  afsluttet,  sættes  svejsemaskinens  dæksler  

på  igen,  og  låseskruerne  spændes  helt.

-  Indersiden  af  svejseapparatet  skal  efterses  regelmæssigt  og  med  

jævne  mellemrum,  afhængig  af  den  måde,  den  bruges  på,  og  

mængden  af  støv,  der  dannes  på  arbejdsstedet.  Støvet  på  

transformatoren,  reaktansen  og  ensretteren  skal  blæses  af  med  

tør  trykluft  (maks.  10  bar).

1.  For  meget  ledning  

2.  For  høj  svejsespænding  3.  

Arbejdsemnet  snavset

Mulig  årsag

forbindelser  og  ledninger  skal  genoprettes  til  deres  oprindelige  

tilstand.  Sørg  for,  at  de  ikke  kommer  i  kontakt  med  bevægelige  

dele  eller  dele,  der  kan  nå  høje  temperaturer.  Genbundt  alle  ledere  

som  før,  og  sørg  for,  at  højspændingsterminalerne  på  den  primære  

transformer  holdes  adskilt  fra  lavspændingsterminalerne  på  de  

sekundære  transformatorer.

-  Kontroller  om  muligt,  at  de  elektriske  forbindelser  er  tætte,  og  at  

kabelisoleringen  er  ubeskadiget.

Aktiviteterne  omfattet  af  den  særlige  vedligeholdelse  må  kun  udføres  af  

specialister  inden  for  elektromekanik  og  i  overensstemmelse  med  IEC/

EN  60974-4

1.  Drej  trådfremføringen  tilbage  

2.  Drej  spændingsvælgeren  tilbage  3.  Rengør  emnet

4.  Kontaktdyse  slidt  eller  forkert  diameter  5.  Forkert  

mængde  gassæt  6.  Arbejdsemne  i  sømområdet  

urenset  mængde  gassæt  7.  Strømenhed  defekt  8.  

Skuffespiral  snavset  9.  Defekt  fremføring

Mekaniske  fejl  opstår  normalt  i  forbindelse  med  en  uregelmæssig  

trådfremføring  eller  ved  blokering  af  trådfremføringen.  Elektriske  fejl  

forårsager  delvis  eller  total  fejl  på  enheden.  Fejlsøgning  i  den  elektriske  

del  af  aggregatet  må  kun  udføres  af  en  autoriseret  elektriker.  Yderligere  

fejlfinding  er  mulig  i  henhold  til  det  medfølgende  kredsløbsdiagram.  

Fejlfindingen  skal  først  udføres  i  strømløs  tilstand  og  i  følgende  

rækkefølge:

-  Undgå  at  rette  trykluftstrålen  mod  de  elektroniske  kort.  Rengør  dem  

om  nødvendigt  med  en  særlig  blød  børste  eller  et  passende  

opløsningsmiddel.

-  Kontroller  jævnligt,  at  rør  og  gastilslutninger

Rastløs  eller  ustabil

2.  Reguler  ved  trådfremføreren  3.  Få  

god  kontakt  mellem  emne  og  jordterminal  4.  Skift  5.  Juster  

gasmængde  6.  Fjern  maling,  rust,  fedt  mv.

Tjek  trådfremføringsrullerne  oftere  for  slid.  Metalstøv,  der  har  samlet  sig  

i  trækområdet,  skal  fjernes  regelmæssigt  (ruller  og  wireføring  ved  ind-  og  

udløb).

omstændigheder.

-  Optisk  kontrol  for  mulige  kortslutninger  eller  overbelastning  

af  viklinger  (misfarvning).

EASY-MIG  |  Version  1.04

-  Kontroller  nettilslutningen  og  de  øvrige  tilslutninger  på  kontakterne,  

chokeren  samt  stikforbindelserne  og  loddetilslutningerne  for  

tætsluttende.

-  Brænderen  og  dens  kabel  bør  ikke  placeres  på  varme  dele,  da  

isoleringsmaterialet  ville  smelte,  og  brænderen  snart  ville  blive  

ubrugelig;

-  Brug  alle  originale  skiver  og  skruer  til  at  lukke

1.  Ret  på  spændingsvælgerkontakten.

8.2  Særlig  vedligeholdelse

Fejlfinding

BEMÆRK!

9  Fejlfinding
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Fejlfinding

2.  Forberedt  fuge  for  smal.

4.  Forkert  svejsecyklus.

1.  Tør  elektroderne  før  brug.

1.  Netspænding  mangler  2.  

Netspændingskontakt  er  i  nulstilling  3.  Brænderkontakt  
ikke  aktiveret  4.  Sikring  defekt  5.  Motor  defekt.

5.  Rengør  kanten  inden  svejsning.
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5.  Slagge  eller  snavs  på  overfladen  af  værket

1.  Forøg  svejsestrømmen.

2.  Flyt  apparatet  til  serviceværkstedet.

1.  Trykrulle  løs

3.  Elektrode  brugt  i  den  forkerte  vinkel.

2.  Reducer  arbejdshastigheden  for  at  opnå  en  mere  jævn  

sedimentering.

Luftbobler  i  svejsesømmen  

(porøsitet)

løb

1.  Svejsestrøm  for  lav.

2.  Sørg  for  tilstrækkelig  plads  til  slaggerensning.

Ikke-metallisk  materiale  i  

svejsebassinet  

(slaggeindeslutninger).

1.  Brug  elektroder  med  større  diameter  og

3.  Afkøling  for  hurtigt.

1.  Driftscyklus  (ED)  overskredet.

ting.

3.  En  uregelmæssig  overflade  fremmer  

slaggeindeslutning.

Dele  af  emnet,  der  ikke  er  
smeltet  sammen  med  

metalpladen  eller  samlingen.

2.  Reducer  svejsestrømmen.

1.  Tjek  nettilslutning  2.  Indstil  

spændingsniveau  3.  Tryk  på  
brænderkontakt  4.  Skift  sikring  5.  

Reparation  ved  kundeservice.
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2.  Brug  elektroder  med  en  mindre  diameter.

Inertgasforsyningen  
afbrydes  ikke

Synlige  revner  i  

svejsesømmen  

umiddelbart  efter  

hærdningen.

2.  Bøjet  tråd  ved  fremføringen  

3.  Rillen  i  fremføringsrullen  lækket  4.  

Tråd  brændt  til  kontaktmundstykket

4.  Reducer  elektrodens  hastighed.

3.  Slib  om  nødvendigt  hele  det  dårlige  eller  uregelmæssige  

område  af.

forvarm  arbejdsemnet.

2.  Elektroden  er  for  stor  til  tilslutning.

1.  Våde  elektroder  2.  

Svejsestrøm  for  høj.

Mulig  årsag

1.  Partikler  i  de  nedre  lag  af  de  foregående  

passager.

plade.

3.  Forvarm  emnet  og  afkøl  det  langsomt.

2.  Strømenhed  defekt

6.  Forkert  elektrode  til  den  tilsigtede  svejseposition.

4.  Dårlig  indtrængning  af  slagger  fanget  under  

svejsebassinet.

3.  Rengør  kanterne  før  svejsning.

1.  Øg  trykket  på  bladfjederen  med  knurledskrue  2.  Juster  
indløbsmundstykket  3.  Skift  tilførselsrulle  4.  Skift  

kontaktmundstykket,  hvis  ledningen  er  deformeret,

1.  Magnetventil  blokeret  af  snavs  i  at  lukke

Fejl

1.  Elektroderne  er  for  tynde  til  at  emnet  skal  svejses.

5.  Rengør  overfladerne  inden  svejsning.

3.  Forstør  fileten.

1.  Kanterne  er  for  faste.

reducere  kontakttrykket

4.  Fjern  alle  slagger  fra  hjørnerne.  Brug  mindre  elektroder  

for  at  tillade  korrekt  gennemtrængning.

2.  Øg  svejsestrømmen.

3.  Filet  uegnet.

3.  Overflader  snavsede  med  olie,  maling  mm.

Løsning

1.  I  tilfælde  af  dårlig  svejsning,  fjern  slaggen  og  udskift  

basen  med  en  elektrode  med  lille  diameter.

6.  Brug  elektroder,  der  passer  til  den  position,  der  skal  

svejses,  ellers  vil  det  være  vanskeligt  at  fjerne  slaggen.

4.  For  hurtig  bevægelse  af  elektroden.

Revner  på  grund  af  dårlig  

opfyldning  af  halsen.

1.  Lad  enheden  køle  af,  observer  ED  i  henhold  til  

typeskiltet.

Ingen  trådtransport

5.  Rust  eller  splinter  forhindrer  fuldstændig  mel

2.  Svejsestrøm  for  lav.

1.  Undgå  spændinger  på  grund  af  kantformen.

1.  Fjern  brændertilslutning  og  tilslutningsslange,  blæs  

skiftevis  trykluft  gennem  brændertilslutningen  og  ved  
tilslutningsslangen,  mens  brænderkontakten  betjenes  

hyppigt.

Fodermotor  gør  ikke

stykke.

4.  Følg  den  korrekte  svejsesekvens.

2.  Svejs  fileten  for  lille.

Enheden  slukker,  
overbelastningsindikatoren  

lyser

3.  Ret  svejsevinklen  mod  basen
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11  Reservedele10  Bortskaffelse,  Genbrug  af  
gammelt  udstyr

10.2  Bortskaffelse  af  elektrisk  udstyr

11.1  Reservedelsbestilling

10.3  Bortskaffelse  via  kommunale  

indsamlingssteder

10.1  Nedlæggelse

Bortskaffelse,  Genbrug  af  gammelt  udstyr

Fare  for  kvæstelser  på  grund  af  
brug  af  forkerte  reservedele!

FARE!

Stillingsnummer:  6

-  Byggeår

Trin  1:  Fjern  alle  miljøfarlige  væsker

-  Varenummer

Af  hensyn  til  din  egen  og  miljøets  interesse  skal  du  sørge  for,  at  

alle  maskinens  komponenter  bortskaffes  på  korrekt  og  godkendt  

måde.

Reservedelsbestillinger  uden  ovenstående  oplysninger  kan  ikke  

tages  i  betragtning.  Hvis  forsendelsesmetoden  mangler,  vil  

forsendelsen  ske  efter  leverandørens  skøn.  Oplysninger  om  

apparattype,  artikelnummer  og  fremstillingsår  kan  findes  på  typeskiltet,  

som  er  fastgjort  til  apparatet.

Varenummer:
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-  Ønsket  forsendelsesmetode  (post,  fragt,  sø,  luft,  ekspres)

rer.

Trin  3:  Før  maskinkomponenterne  og  driftsmaterialerne  til  de  

passende  bortskaffelsesveje.

Symbolet  på  produktet  eller  dets  emballage  

angiver,  at  dette  produkt  ikke  skal  behandles  som  normalt  

husholdningsaffald,  men  skal  returneres  til  et  indsamlingssted  til  

genbrug  af  elektrisk  og  elektronisk  udstyr.  Ved  at  hjælpe  med  at  

bortskaffe  dette  produkt  korrekt,  beskytter  du  miljøet  og  andres  

sundhed.  Miljø  og  sundhed  er  truet  ved  ukorrekt  bortskaffelse.  

Materialegenanvendelse  er  med  til  at  reducere  forbruget  af  råvarer.  

For  mere  information  om  genbrug  af  dette  produkt,  kontakt  dit  lokale  

samfund,  kommunal  affaldshåndtering  eller  butikken,  hvor  du  købte  

produktet.

Ved  bestilling  af  reservedele  skal  du  sende  en  kopi  af  

reservedelstegningen  med  markeret  ventilatorkomponent  og  

markeret  positionsnummer  4  til  den  autoriserede  forhandler  eller  til  

reservedelsafdelingen  og  give  følgende  oplysninger:

-  Brug  kun  originale  reservedele  fra  producenten  eller  reservedele  

godkendt  af  producenten

givbare  og  brugbare  samlinger  og  komponenter.

Bemærk  venligst,  at  elektriske  apparater  indeholder  en  række  

genanvendelige  materialer  samt  miljøskadelige  komponenter.

MIG/MAG  inverter  EASY-MIG  211i:  1089021

Eksempel

fra  den  gamle  enhed.

Brug  af  forkerte  eller  defekte  reservedele  kan  forårsage  fare  for  

operatøren  og  forårsage  skader  og  funktionsfejl.

-  Beløb

Varenummeret  på  din  enhed:

Om  nødvendigt  kan  hjælp  fra  et  specialiseret  renovationsfirma  

bruges  til  behandlingen.

Reservedelene  kan  fås  hos  forhandleren.

-  Stillingsnummer

1089020

Enhedstype:  MIG/MAG  Inverter  EASY-MIG  201i

-  Enhedstype

-  Kontakt  altid  producenten  i  tvivlstilfælde

-  Leveringsadresse

Bortskaffelse  af  brugt  elektrisk  og  elektronisk  

udstyr  (gælder  i  landene  i  EU  og  andre  

europæiske  lande  med  et  separat  

indsamlingssystem  for  disse  apparater).

Angiv  følgende  nøgledata  ved  forespørgsler  eller  bestilling  af  

reservedele:

Nedlagt  udstyr  skal  tages  ud  af  drift  med  det  samme  for  at  undgå  

senere  misbrug  og  fare  for  miljø  eller  mennesker.

Sørg  for,  at  disse  komponenter  bortskaffes  separat  og  korrekt.  I  

tvivlstilfælde  bedes  du  kontakte  din  kommunale  renovation.
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MIG/MAG  inverter  EASY-MIG  201i:  1089020

Ventilatoren  til  svejsemaskinen  EASY-MIG  201i  skal  bestilles.  

Ventilatoren  er  identificeret  på  reservedelstegningen  med  nummeret  

6.

Trin  2:  Afmonter  om  nødvendigt  maskinen  i  mana
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11.2  Reservedelstegninger

Fig.  11:  Reservedelstegning  EASY-MIG  201i  MULTI

Reservedele

I  tilfælde  af  service  skal  følgende  tegninger  hjælpe  med  at  identificere  de  nødvendige  reservedele.  Send  om  nødvendigt  en  kopi  af  
deletegningen  med  de  mærkede  komponenter  til  din  autoriserede  forhandler.

Reservedelsliste  -  EASY-MIG  201i  MULTI

Pos.  Beskrivelse Pos.  Beskrivelse

Reservedelstegning  EASY-MIG  201i  MULTI
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Spoleholder

15

1

Dæksel  af  trådrulle

Mellemplade

Hængsler

29

Pos.  Beskrivelse  

Polaritetsskift  isolatorer  

Polaritetsskift  møtrik  Netkabel  

3x1,5  mm2  med  stik

21

5

33

Kontroltavle  -  frontpanel

Plastbånd

Centralt  stik

Montering  af  netkabel

9

26

Gummi  overflade

Håndtag  (Ø22  x  248)

16

2

Hovedtavle

Fjederlås

306

Håndtere

Dække  over22

ON/OFF  kontakt,  250V  IP32

34

Rundt  kabelstik

Folie  frontpanel

10

27

Plastmaske,  øverst  til  venstre

3

Gashåndtag

31

19Ventilator  230  V

Ben

7

25

Sideplade23

Sikring  T  4A

12

Trådfremføring,  10L,  20V  –20W

Boliger

11

28

PFC  gasspjæld

Plastmaske,  øverst  til  højre

20

4

32

Magnetventil  42V  AC

13

8

Dæksel  til  kontroltavle

24
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Pos.  Betegnelse Pos.  Betegnelse

23

Pos.  Betegnelse

Reservedelstegning  EASY-MIG  211i  MULTI

Reservedelsliste  EASY-MIG  211i  MULTI
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Fikseringstape

Trådfremføring  12  V  DC

24

1

42

Akse

44

Drejeligt  hjul

27

Afstandsplade

2

Snaplås

Polaritetsændringsmøtrik

Spoleholder

25

Bagplade

29

Håndtag  (ÿ  22  x  290)

Plastmaske,  nederst  til  højre

37

32

Trådføderdæksel

3

Tilslutning  af  netledning

Plastmaske,  øverst  til  højre

39

30

Dække  over

Hovedtavle

Jordkabel  16mm2

45

Trådfoderholder

4

Kontroltavledæksel

Kvæle

13

41

31

Sideplade,  L

5

Plastbånd

Gasflaskeholder

Rulle

8

PFC  Choke

43

35

Trykreduktion,  lille,

Gasslange

6

20

Kontroltavle  -  frontpanel

Sideplade,  R

46

36

9

7

21

Plastmaske,  øverst  til  venstre

Trådspole  dæksel

10

ON/OFF  kontakt

38

14

Gitter

Plastmaske,  nederst  til  venstre

33

Central  forbindelse

22

Bundplade

Hængsel

Polaritetsændring  isolatorer

40

11

Ventilator  24  V  DC

23

Gummi  overflade

Tilslutning  af  jordkabel

Magnetventil,  230  V  AC  +  relæ  26

Frontpanel

12 47

Netkabel  3x1,5  mm2  med  stik  34

Reservedele

Fig.  12:  Reservedelstegning  EASY-MIG  211i  MULTI
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12  Elektriske  kredsløbsdiagrammer

Fig.  13:  Elektrisk  kredsløbsdiagram  EASY-MIG  201i  MULTI

Elektriske  kredsløbsdiagrammer

Elektrisk  kredsløbsdiagram  EASY-MIG  201i  MULTI
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Elektriske  kredsløbsdiagrammer

Fig.  14:  Elektrisk  kredsløbsdiagram  EASY-MIG  201i  MULTI

Elektrisk  kredsløbsdiagram  EASY-MIG  211i  MULTI
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Administrerende  direktør

Kilian  Stürmer

13  EF-overensstemmelseserklæring

I  henhold  til  EF-direktiv  2006/42/EF  finder  artikel  1  anvendelse.  Produkt  udelukkende  inden  for  rammerne  af  direktiv  
2014/35/EU  vedrørende  elektrisk  udstyr  til  brug  inden  for  visse  spændingsgrænser.
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20____

Betegnelse  for  svejseanordning  *:

Buesvejseudstyr  -  Del  10:  Krav  til  elektromagnetisk  
kompatibilitet  (EMC),  Krav  (Klasse  A)

Buesvejseudstyr  -  Del  1:  Svejsestrømkilder

__________________

Produktgruppe:

Ansvarlig  for  dokumentation:  Kilian  Stürmer,  Stürmer  Maschinen  GmbH,  Dr.-
Robert-Pfleger-Str.  26,  D-96103  Hallstadt

1089020

Dr.-Robert-Pfleger-Straße  26  
D-96103  Hallstadt

Ovennævnte  produkt  overholder  bestemmelserne  i  disse  direktiver  og  med  RoHS  2011/65/EU-direktivet  og  opfylder  
sikkerhedskravene  for  udstyr  til  lysbuesvejsning  i  henhold  til  følgende  standarder:

bekræftes  hermed  at  overholde  de  væsentlige  beskyttelseskrav  i  Rådets  direktiv  2014/30/EU  (EMC-direktivet)  om  indbyrdes  
tilnærmelse  af  medlemsstaternes  love  vedrørende  elektromagnetisk  kompatibilitet  og  direktiv  2014/35/EU  vedrørende  
elektrisk  udstyr  designet  til  brug  inden  for  visse  spændingsgrænser.

EASY-MIG  211i  MULTI

Elektromagnetisk  kompatibilitet  EMC  (DIN  EN  60974-10)

EASY-MIG  201i  MULTI

DIN  EN  60974-10:2016-10

Type  af  maskine:

Fremstillingsår*:

__________________

Serienummer*:

MIG/MAG  inverter

DIN  EN  IEC  60974-1:2018-12

Følgende  harmoniserede  standarder  blev  anvendt:

Schweisskraft®  Schweißtechnik

1089021

Hallstadt,  18.07.2022

Samtidig  gældende  EU-forordninger:  EF-forordning  1907/2006  REACH-forordning

Producent/distributørfirma:  Stürmer  Maschinen  GmbH

Varenummer  *:

Enheden  er  bygget  og  testet  efter  klasse  A  standard  EN  60974-10.  Dette  Klasse  A-svejseudstyr  er  ikke  beregnet  til  brug  i  
boligområder,  hvor  strømmen  leveres  af  et  offentligt  lavspændingsstrømforsyningssystem.

*udfyld  disse  felter  i  henhold  til  oplysningerne  på  typeskiltet

EF-overensstemmelseserklæring

for  det  følgende  udpegede  produkt
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Noter
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14  Noter
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www.schweisskraft.de
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