
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUT40 / CUT60 / CUT100
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Brukanvisningar

Plasmaskärare

Läs genom bruksanvisningarna före användning av apparaten
1. Använd andningsskydd
2. Använd hörselskydd
3. Använd skyddshandskar
4. Anväd alltid skyddsglasögon!



Säkerhetsvarning
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Det finns risk för skador under svetsning eller skärning, så skydda 
dig under arbetet.

Elektrisk stöt – kan leda till döden!
• Jorda enligt aktuella standarder
• Det är förbjudet att röra vid elektriska delar och elektroden med bar hud, om man bär
 våta handskar eller kläder
• Kontrollera att du är isolerad från marken och verkstaden
•	 Kontrollera	att	du	befinner	dig	i	säkert	läge

Brand

•	 Svetsgnistor	kan	orsaka	brand,	kontrollera	att	det	inte	finns	något	brännbart	material
 runt svetsområdet.

Buller – högt buller skadar hörseln

• Använd öronskydd eller andra metoder för att skydda hörseln
•	 Varna	för	att	bullret	kan	skada	hörseln	om	där	finns	åskådare

Fel 

• Vid installations- och driftsproblem, följ denna bruksanvisning för felsökning

Skyddsutrustning

• Använd alltid rätt personlig skyddsutrustning, skyddshandskar och skyddsglassögon!

Läs anvisningarna noggrant. 
Spara anvisningarna för senare behov.



Plasmaskärare grundar sig på den mest avancerade inverterteknologin. Frekvens på 50Hz/60Hz som 
inverteras till högfrekvens (frekvens över 100KHz), sänkt spänning, likriktningsström och inverterad 
strömförsörjning ger effektiv likström för svetsning genom PWM-teknologin.
Tack vare tillämpningen av inverterteknologin har huvudtransformatorns mått och vikt minskats betydligt och 
effektiviteten har ökat med 30%. Systemet med pilotbåge möjliggör enkel tändning av bågen och använder 
sig av högfrekvensoscillation. Funktionerna möjliggör förmatning och fördröjd avstängning av gasen.

Skäraren kännetecknas av följande egenskaper:
1. Stabilitet.
2. Pålitlighet.
3. Låg vikt.
4. Energibesparing och tyst funktion.
5. Hög skärhastighet.
6. Jämn skärning utan slipningsbehov.

Skärmaskinen har breda användningsmöjligheter; den är lämplig för skärning av rostfritt stål, stållegeringar, 
milt stål, koppar och andra icke-järnhaltiga metaller.

Produktbeskrivning

Tekniska data
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Installation
 Anslutning av inmatningskabeln (se installationsdiagram)

1.  Varje maskin är försedd med en strömkabel som ska anslutas till lämplig spänningsklass enligt 
 skärmaskinens  avsedda matningsspänning. 
2.  Se till att strömkabeln ansluts korrekt till huvudströmbrytaren och är skyddad mot oxidation. 
 Kontrollera att nätspänningen är inom de angivna gränserna. 
 
 Anslutning av utmatningskabeln

1.  Se till att tryckluftsröret ansluts stadigt till kopparkopplingen med gummiröret för högtryck.
2. Se till att kopparskruven i andra änden av pistolen ansluts till elkopplingen, dra åt dem medurs (se till att 
 inga gasläckagen förekommer). Pluggen på jordkabelklämmans andra ände ansluts till den positiva 
 kopplingen på frampanelen och dras åt.
3.  Se till att pistolens luftpluggen är ansluten till panelens koppling (om skärmaskinen är med bågstöd ansluts 
 bågstödskabeln till bågstödskopplingen).

1.  Kontrollera att skärmaskinen är korrekt jordad enligt standarden.
2.  Kontrollera att alla kopplingar sitter tätt.
3.  Kontrollera att matningsspänningen är korrekt.
 

1. Slå på huvudströmbrytaren på frampanelen och kontrollera att den är i läget ”på”. 
 Huvudströmbrytarens signallampa tänds. Den aktuella volymen visas på skärmen.
2. Justera gastrycket och kontrollera att det överensstämmer med maskinen, öppna tryckluftsventilen.
3. Tryck på pistolens styrknapp, den elektromagnetiska ventilen startas, ljudet för HF-bågtändning hörs och 
 pistolens brännare borde avge gas (brännaren av en skärmaskin med bågstöd borde avge låga)
4. Se till att strömmen för skärmingen är lämplig till arbetsstyckets tjocklek.
5. Avståndet mellan kopparröret och arbetsstycket är 1 mm (mer om skärmaskinen är med bågstöd.) 
 Tryck på pistolens knapp och tänd bågen, gnistorna av HF-bågtändning försvinner genast. 
 Skärning kan påbörjas. 

Kontroll

Andvändning
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Arbetsmiljö
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1. Skärmaskinen får användas även i särskilt hårda arbetsförhållanden, vid utetemperatur på från - 10 till +40°C 
 och vid luftfuktighet på max 80%.
2.  Undvik användning i solsken och nederbörd.
3.  Håll maskinen torr och undvik intrång av vatten i maskinen.
4. Skärmaskinen får inte användas i miljöer förorenade med höga koncentrationer av damm eller korroderande 
 gas i luften.
 

1. Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat
 Skärmaskinen är lätt och har kompakt konstruktion, och dess elektromagnetiska fält producerar så stark 
 ström att naturligt luftutbyte inte räcker till för nedkylning av komponenterna. Maskinen har två inbyggda axiella 
	 fläktar	för	nedkylning.
 OBS!: Avgasöppningen får aldrig blockeras eller stängas, se till att avståndet mellan maskinen och övriga 
 föremål är 0,3 m. Se till att ventilationen fungerar korrekt, det är mycket viktigt för maskinen.
 2. Ingen överbelastning!
 Skärningsströmmen bör hållas inom de tillåtna gränserna för ström vid alla arbetscyklar.
 Undvik överbelastning som kan förkorta skärmaskinens livslängd eller leda till att maskinen bränner av.
 3. Ingen överspänning!
     Den tillåtna omfattningen av nätspänning anges på det tekniska databladet. Strömkretsen för automatisk 
 spänningskompensation hindrar att gränserna överskrids. För hög spänning skadar komponenterna. 
 Användare bör iaktta försiktighet.
4.		 På	baksidan	av	skärmaskinen	finns	en	jordningsskruv	markerad	med	symbolen	för	jordning.	Se	till	att	höljet	är	
 korrekt jordat med en kabel med diameter på 6 kvadratmillimeter för att förebygga elläckagen och 
 elektrostatiska laddningar.
5.  Det inbyggda överhettningsskyddet aktiveras om maskinen överskrider dess tillåtna arbetscyklar. I så fall 
 stängs skärmaskinens funktion av och den röda ljusdioden tänds. Användaren behöver inte bryta strömkretsen  
	 och	fläkten	kan	förbli	påslagen,	detta	hjälper	att	kyla	ned	maskinen.	När	temperaturen	har	minskat	till	den	
 tillåtna nivån kan maskinen användas igen. 

1.  Se till att kopparröret inte rör vid arbetsstycket direkt under skärningen. Pistolen bör vara lutad och avståndet 
 mellan kopparrörets mynning och arbetsstycket ska vara 1 mm för att skydda röret.
2.  Vid en skärmaskin med bågstöd bör användaren avlägsna oxideringen på elektroden med sandpapper om 
 frekvensen för bågstöd är nedsatt eller inte fungerar. Sedan kan maskinen användas normalt igen.

Säkerhet

Instruktioner för skärning



Underhåll
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Underhåll

1.  Rengör regelbundet från damm med hjälp av tryckluft. Om skärmaskinen används i en miljö förorenad med 
 rök och damm bör maskinen rengöras dagligen.
2  Trycket bör vara lämpligt för skärningen för att skydda maskinens mindre detaljer.
3.  Kontrollera elanslutningarna och se till att de sitter tätt (särskilt vid kopplingarna och insticksdetaljer), dra åt 
 kopplingarna.
4.  Undvik intrång av vatten och fukt i maskinen. Om detta dock händer, låt maskinen torka tillräckligt länge 
 och mät isoleringen med ett mätverktyg. Om inget problem upptäcks kan maskinen användas.
5.  Om maskinen inte används för en längre tid bör den placeras i dess förpackningslåda och förvaras i torr 
 miljö. 

Felsökning

Importör
Importör: Tamforce group, Finland


