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INSTRUKTIONSMANUAL FOR SKÆREBRÆNDER TIL PLASMASKÆRING

VIGTIGT: LÆS INSTRUKTIONSMANUALEN INDEN 
BRUG AF SVEJSEAPPARATET. MANUALEN SKAL GEM-
MES OG OPBEVARES I SVEJSEAPPARATETS DRIFT-
SLEVETID PÅ ET STED, SOM KENDES AF SVEJSEPER-
SONALET.
DETTE APPARAT MÅ KUN ANVENDES TIL SVEJSNING.

 1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

BUESVEJSNING OG -SKÆRING KAN UDGØ-
RE EN SUNDHEDSRISIKO FOR SVEJSEREN 

OG ANDRE PERSONER. Svejseren skal derfor informe-
res om risiciene, der er forbundet med svejsning. Risici-
ene er beskrevet nedenfor. Yderligere oplysning kan fås 
ved bestilling af manualen art. nr 3.300.758.

STØJ.
Apparatets støjniveau overstiger ikke 80 dB. Plas-
masvejsningen/den almindelige svejsning kan 
dog skabe støjniveauer, der overstiger oven-

nævnte niveau. Svejserne skal derfor anvende beskyttel-
sesudstyret, der foreskrives i den gældende lovgivning.

ELEKTROMAGNETISKE FELTER - kan være skadelige.
• Strøm, der løber igennem en leder, skaber 
elektromagnetiske felter (EMF). Svejse- og 
skærestrøm skaber elektromagnetiske fel-
ter omkring kabler og strømkilder.
• Elektromagnetiske felter, der stammer fra 

høj strøm, kan påvirke pacemakere. Brugere af elektroni-
ske livsnødvendige apparater (pacemaker) skal kontakte 
lægen, inden de selv udfører eller nærmer sig steder, 
hvor buesvejsning, skæresvejsning, flammehøvling eller 
punktsvejsning udføres.
• Eksponering af elektromagnetiske felter fra svejsning 
eller skæring kan have ukendte virkninger på helbredet.
Alle operatører skal gøre følgende for at mindske risici, 
der stammer fra eksponering af elektromagnetiske felter:
-  Sørg for, at jordkablet og elektrodeholder- eller svej-

sekablet holdes ved siden af hinanden. Tape dem om 
muligt sammen.

-  Sno ikke jordkablerne og elektrodeholder- eller svejse-
kablet rundt om kroppen. 

-  Ophold dig aldrig mellem jordkablet og elektrodehol-
der- eller svejsekablet. Hvis jordkablet befinder sig til 
højre for operatøren, skal også elektrodeholder- eller 
svejsekablet være på højre side.

-  Slut jordkablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på 
svejse- eller skæreområdet.

-  Arbejd ikke ved siden af strømkilden.

EKSPLOSIONER.
• Svejs aldrig i nærheden af beholdere, som er 
under tryk, eller i nærheden af eksplosivt støv, 
gas eller dampe. Vær forsigtig i forbindelse med 

håndtering af gasflaskerne og trykregulatorerne, som an-
vendes i forbindelse med svejsning.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Dette apparat er konstrueret i overensstemmelse med 
angivelserne i den harmoniserede norm IEC 60974-10.(Cl. 
A) Apparatet må kun anvendes til professionel brug i 
industriel sammenhæng. Der kan være vanskelighe-
der forbundet med fastsættelse af den elektromag-
netiske kompatibilitet, såfremt apparatet ikke anven-
des i industriel sammenhæng.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRO-
NISK UDSTYR
Bortskaf ikke de elektriske apparater sammen 
med det normale affald!

Ved skrotning skal de elektriske apparater indsamles sær-
skilt og indleveres til en genbrugsanstalt jf. EU-direktivet 
2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE), som er inkorporeret i den nationale lovgivning. 
Apparaternes ejer skal indhente oplysninger vedrørende 
de tilladte indsamlingsmetoder hos vores lokale repræ-
sentant. Overholdelse af kravene i dette direktiv forbed-
rer miljøet og øger sundheden.

TILFÆLDE AF FUNKTIONSFORSTYRRELSER SKAL 
DER RETTES HENVENDELSE TIL KVALIFICERET PER-
SONALE.

1.1 ADVARSELSSKILT 

Den følgende nummererede tekst svarer til skiltets num-
mererede bokse.

1.  Gnisterne der fremprovokeres af skæringen kan for-
årsage eksplosioner eller brande.

1.1 Hold de antændelige materialer fjernt fra skæreom-
rådet.

1.2 Gnisterne der fremprovokeres af skæringen kan for-
årsage ulykker. Hav en brandslukker lige i nærheden 
og lad en person være klar til at bruge den.

1.3 Skær aldrig lukkede beholdere.
2.  Lysbuen kan fremprovokere læsioner og forbrændinger.
2.1 Sluk den elektriske forsyning inden brænderen af-

monteres.
2.2 Hold aldrig materialer i nærheden af skærestræknin-

gen.
2.3 Vær iført en komplet kropsbeskyttelse.
3.  De elektriske stød der fremprovokeres fra brænde-

ren eller fra kablet kan være dødelige. Man skal be-
skytte sig på en passende måde mod farlige stød.

3.1 Vær iført isolerende handsker. Vær ikke iført fugtige 
eller beskadigede handsker.

3.2 Vær sikker på at være isoleret fra stykket der skal 
skæres og fra grunden.

3.3 Frakobl forsyningskablets stik inden man skal arbejde 
på maskinen. 

4.  Indånding af uddunstning der produceres under 
skæringen kan være sundhedsfarligt.

4.1 Hold hovedet fjernt fra uddunstningen.
4.2 Anvend et anlæg med forceret ventilation eller med 

lokalt aftræk for at fjerne uddunstningen.
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4.3 Brug en sugepumpe for at fjerne uddunstningen.
5.  Lysbuens stråler kan ødelægge synet og forvolde 

forbrændinger på huden. Operatøren skal derfor be-
skytte øjnene med svejseglas med en styrke svaren-
de til eller højere end DIN 11. Operatøren skal også 
bære visir.

5.1 Vær iført sikkerhedshjelm og -briller. Brug passende 
beskyttelse til ørerne og kittel med opknappet hals. 
Brug en filtrerende ansigtsmaske med en korrekt 
gradation. Vær iført en komplet kropsbeskyttelse.

6.  Læs vejledningerne inden maskinen bruges eller in-
den der foretages en hvilken som helst operation på 
den.

7.  Fjern ikke eller tildæk ikke advarselsskiltene.

 2  GENEREL BESKRIVELSE

Dette apparat er en strømgenerator med en konstant 
jævnstrømskilde, der er designet til skæring af elektrisk le-
dende materialer (metaller og legeringer) vha. en plasma-
lysbueprocedure. Plasmagas kan være luft eller nitrogen.

2.1  MONTERING AF BRÆNDER (Fig. 1)

Efter at have indsat brænderens tilslutningsfitting i be-
skyttelsesanordningen R, skal man herefter indsætte den 
på tilslutningsfitting'en P og stramme ringen, således at 
man undgår eventuelle luftudslip, der vil kunne nedsætte 
eller forhindre korrekt funktion af brænderen.
Undgå at beskadige strømlederdornen og at bøje stikbe-
nene på brænderens tilslutningsfitting. Beskadigelse af 
dornen vil forhindre afbrydelse, og et bøjet stikben med-
fører at der ikke sikres korrekt indsættelse i den faste til-
slutningsfitting P; dette betyder at maskinen ikke vil være 
i stand til at fungere korrekt.
Fastgør beskyttelsesanordningen R til panelet ved hjælp 
af de tilhørende skruer. 
Slut jordkablet til klemmen W, hvis der anvendes svejse-
slanger til automatisk skæring.

2.2   BESKRIVELSE AF ANORDNINGERNE PÅ APPA-
RATET

A)  Netledning 
B)  Trykluft-tilslutningsfitting (gevind 1/4" gas hun)
C)  Netkontakt
E)  Håndtag til trykregulering
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F)  Trykmåler
G)  Termostat-lysdiode
H)  Stelklemme
I)  Vandudskiller
L)  Lysdiode til angivelse af utilstrækkeligt lufttryk.
M)  Håndtag til regulering af skærestrømmen
P) Tilslutningsfitting for brænder.
R) Sikkerhedsbeskyttelse.
S) Lysdiode for blokering; lyser op i faresituationer.
T) Trykknap til aktivering og deaktivering af funktionen 

"SELF-RESTART PILOT"
U) Lysdiode der lyser, når funktionen "SELF-RESTART 

PILOT" er aktiveret.
V) Pilot-netlampe.
W) Jordklemme til direkte svejseslanger.

2.3  SIKKERHEDSANORDNINGER

Dette anlæg er udstyret med følgende sikkerhedsanord-
ninger:
Termisk:

 For at undgå overbelastning. Dette vises ved kon-
stant tænding af lysdioden G (se fig.1).

Pneumatisk: 
Anbragt på brænderens lufttilslutning  for at undgå 
utilstrækkeligt lufttryk.Vises ved tænding af lysdio-

den L (se fig.1).
Hvis lysdioden L tænder med blink betyder det, at trykket 
i dette øjeblik er faldet ned under 3,2 - 3,5 bar.
Elektrisk:
Anbragt på brænderens krop for at undgå farlige spæn-
dinger på brænderen, når dysen, diffusoren, elektroden 
eller dyseholderen udskiftes;
• Fjern eller kortslut aldrig sikkerhedsanordningerne.
• Anvend kun originale reservedele.
• Udskift altid eventuelle beskadigede komponenter 

på apparatet eller brænderen med originale reser-
vedele. 

• Lad aldrig maskinen være i funktion uden dæk-
plader. Dette vil være farligt for brugeren og for de 
personer der måtte opholde sig i arbejdsområdet, 
og forhindrer korrekt afkøling af apparatet.

2.4  FORKLARING AF DE TEKNISKE DATA

Apparatet er konstrueret med overholdelse af kravene 
i følgende standarder: IEC 60974.1, IEC 60974.3, IEC 
60974.7, IEC 60974.10 Klasse A,IEC 61000-3-11 og IEC 
61000-3-12 (se ”Bemærk 2”).
N°. Serienummer  
 Skal altid oplyses ved enhver henvendelse 

om apparatet. 
 Trefaset statisk frekvensomformer, transfor-

mer-ensretter.
 Faldende karakteristika.

 Egnet til plasma-skæring.
torch type Den brændertype der skal anvendes til det-

te apparat for at skabe et sikkert system.
U0.   Sekundær spænding uden belastning. 
X. Procentvis intermittens.

 Intermittensen udtrykker den procentdel af 
10 minutter, hvor apparatet kan arbejde med 
en bestemt strøm I2 og spænding U2 uden 
at blive overopvarmet.

I2. Skærestrøm.
 Art. 359:  60A @ 208/220/230/400/440V
 Art. 361:  a) 100A @ 400/440V
   b) 80A @ 208/220/230V
U2 Sekundær konventionel spænding med I2 

skærestrøm.  Denne spænding afhænger af 
afstanden mellem dysen og emnet, der skal 
skæres.

 Hvis denne afstand øges, vil skærespæn 
dingen også blive øget, og intermitten-
sen X% kan blive sænket.

U1. Nominel forsyningsspænding for 208 / 220 
/ 230V - 400/440V med automatisk spæn-
dingsskifte.

3~ 50/60Hz  Trefaset forsyning 50 eller 60 Hz
I1 Max Max optagen strøm ved den tilsvarende 

strøm I2 og spænding U2.
I1 Aktiv  Den maksimale værdi for den optagne ak-

tive strøm, når man tager højde for inter-
mittensen.

 Normalt svarer denne værdi til kapaciteten 
for den sikring (den forsinkede type), der 
skal anvendes som beskyttelse for appara-
tet.  

IP23 S. Maskinkroppens beskyttelsesgrad.
 Grad 3 som andet ciffer betyder, at dette 

apparat kan opbevares udendørs, men ap-
paratet er ikke egnet til udendørs arbejde i 
nedbør, medmindre apparatet beskyttes på 
passende måde.

S  Egnet til arbejde i omgivelser med forhøjet 
risiko.

BEMÆRK: 
1-Apparatet er også egnet til arbejde i omgivelser med 

kontaminationsgrad 3 (se IEC 60664).
2-Dette udstyr opfylder kravene i standard IEC 61000-

3-12, forudsat at systemets maks. tilladte impedans 
Zmax  er lavere end eller lig med 0,146 (Art. 359)-0,088 
(Art. 361) i grænsefladepunktet mellem brugerens sy-
stem og det offentlige system. Det påhviler udstyrets 
installatør eller bruger at garantere, at udstyret er til-
sluttet en forsyningskilde med maks. impedans Zmax 
for systemet, der er lavere end eller lig med 0,146 (Art. 
359)-0,088 (Art. 361). Dette sker eventuelt ved at ind-
hente oplysninger hos forsyningsselskabet.

2.5  IDRIFTSÆTTELSE

Installeringen af apparatet skal udføres af kvalifice-
ret personale. Alle tilslutninger skal foretages i over-
ensstemmelse med de gældende regler og under 
fuld overholdelse af lovgivningen til forebyggelse af 
ulykker (se IEC 26-23 / IEC - TS 62081).
Forbind luftforsyningen til tilslutningsfittingen B. 
Hvis luftforsyningen kommer fra en trykreduktionsventil 
på en kompressor eller et centraliseret anlæg, skal ven-
tilen  indstilles med et udgangstryk på ikke over  8  bar   
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(0,8 MPa). Hvis forsyningen kommer fra en trykluftsflaske, 
skal sidstnævnte være udstyret med en trykregulator; 
tilslut aldrig en trykluftflaske direkte til apparatets 
ventil! Trykket vil kunne overskride ventilens kapaci-
tet med deraf følgende mulighed for eksplosion!
Tilslut netledningen A: ledningens gul-grønne leder skal 
tilsluttes effektiv jord; de andre ledere skal tilsluttes 
spænding til en stikkontakt med afbryder, der om muligt 
skal være placeret tæt på skæreområdet, for at gøre det 
muligt at udføre hurtig slukning i nødstilfælde.
Den magnettermiske afbryders kapacitet eller kapacite-
ten for serie-sikringerne til afbryderen skal være lig med 
strømmen I1 eff. der optages af apparatet.
Den optagen strøm I1 eff. afledes ved læsning af de tek-
niske data der er anbragt på apparatet ud for den tilslut-
ningsspænding U1, der er til rådighed.
Eventuelle forlængerledninger skal have et tværsnit, der 
passer til den optagne strøm I1max.

 3  BRUG

Kontrollér at der ikke er trykket på startknappen.
Tænd apparatet ved hjælp af kontakten C. Pilotlampen V 
tænder og viser, at maskinen er tilsluttet.
Tryk kortvarigt på svejseslangens knap for at åbne for 
trykluften. I dette tilfælde skal trykket (vises af manome-
teret F) indstilles til 5 bar (0,5 MPa) for svejseslanger med 
en længde på 6 m og 5,5 bar (0,55 MPa) for svejseslanger 
med en længde på 12 m. Dette sker ved hjælp af håndta-
get E på trykregulatoren. Blokér herefter håndtaget ved 
at presse det nedad..
Skærekredsløbet må ikke anbringes tilsigtet i direkte eller 
indirekte kontakt med beskyttelseslederen, med mindre 
det drejer sig om det emne, der skal skæres.
Hvis det emne der er under forarbejdning tilsigtet forbin-
des til jorden gennem beskyttelseslederen, skal forbin-
delsen være så direkte som muligt og være udført med 
en leder med et tværsnit, der har mindst samme størrelse 
som skærestrømmens returleder og som er forbundet til 
emnet under forarbejdning på samme punkt som returle-
deren ved hjælp af returlederens klemme, eller ved hjælp 
af en anden stelklemme der er anbragt i umiddelbar nær-
hed. Der skal tages alle nødvendige forholdsregler for at 
undgå vagabonderende strøm.

3.1 SKÆRING (”CUT” ARBEJDSMODALITET)

Vælg skærestrømmen ved hjælp af håndtaget M.
Cebora brænder CP101: 
med dyse ø 1,2 og strøm fra 45 til 60 A og brug det dertil 
bestemte afstandsstykke med to punkter Art. 1404.
Cebora brænder CP161: 
Med skærestrøm fra 20 til 40A og dysediameter på 
0,8mm kan man foretage en skæring ved direkte at støtte 
dysen på stykket (drag cut).
Med strøm der er større end 40A er det nødvendigt at 
bruge et afstandsstykke med fjeder eller med to punkter 
for at forhindre at sætte dysen eller dysebeskyttelsen i 
direkte kontakt med stykket der skal skæres.
Med brænderen i automatisk anvendelsesmåde, skal 
man holde en afstand  på cirka 4mm mellem dyse og 

stykke, sådan som det angives i skæretabellerne.

Kontrollér at stelklemmen og emnet er i korrekt elektrisk 
kontakt, specielt ved malede eller oxyderede plader, eller  
ved plader med isolerende beklædninger.
Forbind ikke stelklemmen til den del af materialet der skal 
fjernes.
Tryk på brænderens knap for at tænde pilotlysbuen.
Hvis skæringen ikke påbegyndes indenfor 2 sekunder vil 
pilotlysbuen slukke, og det vil således være nødvendigt 
at trykke på knappen igen for at tænde den. 
Hold brænderen vinkelret på emnet under skæringen.
Når skæringen er udført, og efter at man har sluppet 
knappen, vil luften fortsætte med at strømme ud fra 
brænderen i ca. 100 sekunder for at gøre det muligt for 
selve brænderen at køle af.  
Det er hensigtsmæssigt ikke at slukke for apparatet 
inden denne tid udløber.
Hvis man skal udføre huller, eller der er behov for at be-
gynde skæringen fra midten af emnet, skal man anbringe 
brænderen i hældende stilling og langsomt rette den op, 
således at det smeltede metal ikke sprøjtes på dysen (se 
fig.2). Denne handling skal udføres, når man gennemhul-
ler emner med tykkelse på over 3 mm.
Følg tabellerne for skæring i forbindelse med automatisk 
funktion.
Hvis der opstår behov for at udføre runde skæringer an-
befales det, at man anvender den specielle  cirkelføring, 
der kan leveres ved bestilling. Det er vigtigt at huske på, 
at brug af cirkelføringen kan gøre det nødvendigt at an-
vende ovennævnte begyndelsesteknik (fig.2).

Fig. 2

Fig. 3

Hold ikke pilotlysbuen tændt i luften uden grund, for ikke 
at øge sliddet på elektroden, diffusoren eller dysen.
Når arbejdet er afsluttet skal man slukke for maski-
nen.

3.2  SKÆRING PÅ RISTER (SELF-RESTART AR-
BEJDSMODALITET)

For at skære hullede eller plader med riste skal man aktivere 
denne funktion.  Ved skæringens slut, skal man holde tryk-
knappen nede, og pilotlysbuen vil automatisk tændes igen. 
Brug kun denne funktion hvis det er nødvendigt for at 
forhindre et unødvendigt slid på elektroden og dysen.
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3.3  FLAMMEHØVLING (“GOUGE” ARBEJDSMO DA-
LITET). kun for brænder CP161.

Denne operation gør det muligt at fjerne defekte sam-
mensvejsninger, adskille sammensvejsede stykker, for-
berede kanter osv. Man skal til denne operation bruge en 
dyse ø 3 mm. 
Strømværdien der skal bruges varierer fra 60 til 100A alt 
afhængigt af tykkelsen og mængden af materialet man vil 
fjerne. Operationen skal foretages ved at holde brænde-
ren skråt (fig.4) og gå frem mod det smeltede materiale 
således at gassen der kommer ud fra brænderen fjerner 
det. Brænderens hældning i forhold til stykket afhænger 
af den indtrængen man vil opnå. Eftersom at det smel-
tede affald har en tendens til at sætte sig fast på dysens 
holder og beskyttelse under proceduren, er det klogt at 
gøre dem hyppigt rent for at undgå at disse fænomener 
skulle opstå (dobbelt lysbue) der kan ødelægge dysen i 
løbet af få sekunder. 

Fig. 4

Pga. den store stråleudsendelser (infrarøde og ultravio-
lette) under denne procedure, anbefales det at bruge en 
nøjsom beskyttelse til operatøren og til personerne der 
befinder sig i nærheden af arbejdsstedet. 
Når arbejdet er endt, skal maskinen slukkes.

 4  SKÆREFEJL

4.1 UTILSTRÆKKELIG INDTRÆNGNING

Årsagerne til denne fejl kan være følgende:
•  Høj hastighed. Sørg for at lysbuen trænger helt igen-

nem det emne der skal skæres, og at den aldrig har 
en hældning i fremdriftsretningen på over 10 -15°. På 
denne måde undgås ukorrekt slid på dysen og for-
brændinger på dyseholderen.

•  Emnet har for stor tykkelse.
•  Stelklemmen er ikke i korrekt elektrisk kontakt med 

emnet.
•  Slidt dyse og elektrode.
•  For lav skærestrøm.
N.B. : Når lysbuen ikke trænger igennem vil slagger af 
smeltet metal tilstoppe dysen.

4.2 SKÆRELYSBUEN SLUKKER

Årsagerne til denne fejl kan være følgende:
• slidt dyse, elektrode eller diffusoren
• for højt lufttryk
• for lav tilslutningsspænding

4.3 SKRÅ SKÆRING

Hvis skæringen viser sig at være skrå skal man slukke 
apparatet og udskifte dysen.
Når skærestrømmen overskrider 45 A skal man undgå at 
dysen kommer i elektrisk kontakt med det emne, der skal 
skæres (også gennem slagger af smeltet metal); denne 
tilstand vil medføre en hurtig - til tider øjeblikkelig - øde-
læggelse af dysehullet, som herefter forårsager skæring 
af 
meget lav kvalitet.

4.4 FOR STORT SLID PÅ SLIDDELENE

Årsagerne til dette problem kan være følgende:
a) for lav trykluft i forhold til det anbefalede niveau.
b) for store forbrændinger i enden af dyseholderen.
  
 5  PRAKTISKE RÅD

• Hvis luften i anlægget indeholder en stor mængde fug-
tighed og olie, vil det være hensigtsmæssigt at anvende 
et tørrefilter for at undgå for stor oxydering og slid på slid-
delene, beskadigelse af brænderen, samt at hastigheden 
og skæringens kvalitet sænkes.
• De urenheder, der er til stede i luften, medfører oxy-
dering af elektroden og dysen og kan gøre det svært at 
tænde pilotlysbuen. Hvis denne tilstand opstår skal man 
rengøre enden af elektroden og indersiden af dysen med 
fint slibepapir.
• Sørg for at den nye elektrode og den nye dyse, der skal 
monteres, er korrekt rengjorte og affedtede.
• Brug altid originale reservedele for at undgå beska-
digelse af brænderen.

 6  VEDLIGEHOLDELSE 

Afbryd altid forsyningen til apparatet ved ethvert ind-
greb der altid skal udføres af kvalificeret personale.

6.1  VEDLIGEHOLDELSE AF STRØMKILDEN

I tilfælde af vedligeholdelse inde i apparatet skal man 
sørge for, at kontakten C er stillet på "O" og at netled-
ningen er afbrudt fra nettet.
Kontrollér endvidere, at der ikke er spænding i enderne af 
IGBT-enhedens kondensatorer. 
Også selvom apparatet er udstyret med en automatisk 
anordning til afløb af kondens, der aktiveres hver gang 
man lukker lufttilførslen, vil det være hensigtsmæssigt 
jævnligt at kontrollere, at der ikke er kondensrester i ven-
tilens vandudskiller I (fig.1).
Man skal endvidere jævnligt sørge for at rengøre det indre 
af apparatet for ophobet metalstøv ved hjælp af trykluft.
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6.1.1 Fejlfinding 

Lysdioden S tændes, når følgende tilstande er til stede:
LYSDIO-
DE

TILSTAND RETTELSE

Tændt 
fast

Ved tænding af ap-
paratet

Vent 5 sekunder

Tændt 
fast

Trykket knap under 
tænding af apparatet

Slip knappen

Tændt 
fast

Manglende tilstede-
værelse af sikkerheds-
skærmen R

Montér skærmen

Tændt 
fast

IGBT'ernes styre-
spænding er ikke 
korrekt

Ret henvendelse til 
servicecentret

Tændt 
fast

Reed-afbryder lukket 
under tænding af ap-
paratet

Ret henvendelse til 
servicecentret

Tændt 
fast

For lav forsynings-
spænding

Kontrollér forsynings-
spændingen

Tændt 
fast

Der mangler en fase 
på forsyningslinjen

Kontrollér forsynings-
linjen. Bemærk: i 
nogle tilfælde vil en 
manglende fase ikke 
medføre tænding 
af lysdiode S; dette 
betyder at man ved 
manglende funktion 
under alle omstændig-
heder skal kontrollere 
forsyningslinjens faser.

Tændt 
blinkende

Kortslutning mellem 
elektroden og dysen 
under tænding af 
apparatet eller under 
skæring

Udskift elektroden og 
dysen og eventuelt 
også diffusoren 

6.2 VEDLIGEHOLDELSE AF PLASMABRÆNDEREN

MSom det ses i fig. 5 og 6 er delene, der udsættes for 
slitage, elektroden A, sprederen B, dysen C og dysebe-
skyttelsen E. Løsn dyseholderen D for at udskifte delene.
Elektroden A skal udskiftes, når krateret i midten er ca. 
1,2 mm dybt.
PAS PÅ: ved afskruning af elektroden må man ikke for-
cere i ryk, men derimod anvende vedvarende kraft, indtil 
gevindet løsnes. Den nye elektrode skal skrues i gevindet 
og spændes let.
Dysen C skal udskiftes, når midterhullet er ødelagt eller 
blevet større end en ny komponent. For sen udskiftning 
af elektroden eller dysen medfører for stor opvarmning 
af komponenterne, således at diffusorens B holdbarhed 
reduceres.
Sørg for at dyseholderen D strammes tilstrækkeligt efter 
udskiftningen.
ADVARSEL: Fastspænd kun dyseholderen D på svejse-
slangen, når elektroden A, sprederen B, dysen C og dy-
sebeskyttelsen E (kun for CP 161) er monteret.
Hvis disse enkeltdele ikke er til stede, kan apparatet 
ikke fungere korrekt, og operatørens sikkerhed sæt-
tes på spil.

Fig. 5 Fig. 6

A

A

B

B

D

D

E

C

C

6.3  FORHOLDSREGLER DER SKAL OVERHOLDES 
EFTER ET REPARATIONSINDGREB.

Efter at man har foretaget en reparation skal man være 
omhyggelig med at genplacere kabelføringen på en så-
dan måde, at der er en sikker isolering mellem maskinens 
primære og sekundære side. Undgå at ledningerne kan 
komme i kontakt med komponenter i bevægelse, eller 
dele der opvarmes under funktionen. Påsæt alle bånde-
ne som ved apparatets originale tilstand, således at man 
undgår, at der kan opstå forbindelse mellem den primære 
og den sekundære del, hvis lederen ødelægges eller af-
brydes.
Sørg endvidere for at genmontere stjerneskiverne som i 
den originale tilstand.
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 TABELLE DI TAGLIO
CUTTING CHARTS

CODIFICA COLORI 
CABLAGGIO ELETTRICO

WIRING DIAGRAM 
COLOUR CODE

A NERO BLACK
B ROSSO RED
C GRIGIO GREY
D BIANCO WHITE
E VERDE GREEN
F VIOLA PURPLE
G GIALLO YELLOW
H BLU BLUE
K MARRONE BROWN
J ARANCIO ORANGE
I ROSA PINK

CODIFICA COLORI 
CABLAGGIO ELETTRICO

WIRING DIAGRAM 
COLOUR CODE

L ROSA-NERO PINK-BLACK
M GRIGIO-VIOLA GREY-PURPLE
N BIANCO-VIOLA WHITE-PURPLE
O BIANCO-NERO WHITE-BLACK
P GRIGIO-BLU GREY-BLUE
Q BIANCO-ROSSO WHITE-RED
R GRIGIO-ROSSO GREY-RED
S BIANCO-BLU WHITE-BLUE
T NERO-BLU BLACK-BLUE
U GIALLO-VERDE YELLOW-GREEN
V AZZURRO BLUE

Art. 359-361 - CP101 - 60 A

Acciaio dolce 
Mild steel

Acciaio inossidabile  
Stainless steel

Alluminio 
Aluminium

Corrente di taglio
Cutting current

Spessore
Thickness

Velocità di taglio
Cutting speed

Spessore
Thickness

Velocità di taglio
Cutting speed

Spessore
Thickness

Velocità di taglio
Cutting speed

(A) (mm) (m/min) (mm) (m/min) (mm) (m/min)
60 3 5,20 4 3,20 4 4,00
60 6 2,20 5 2,30 6 2,30
60 8 1,60 6 1,80 8 1,60
60 10 1,10 8 0,90 12 0,90
60 12 0,85 12 0,40 15 0,70
60 15 0,50 15 0,25 20 0,50
60 20 0,26 20 0,15 25 0,40
60 25 0,17
60 30 0,07

Art. 1765
(3110232)

Art. 1958
(5710248)

Art. 1877
(5710661)

Art. 1911
(5710668)

Ugello
Nozzle

Diffusore
Swirl ring

Elettrodo
Electrode

Porta ugello
Nozzle holder

Art. 1404
(3080821)

MAR

Distanziale
Spacer
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Art. 359-361 - CP161 - 40 A

Art. 1757 
(3110242)

Art. 1970 
(3160396)

Art. 1876 
(5710660)

Art. 1904 
(5710681)

Ugello
Nozzle

Diffusore
Swirl ring

Elettrodo
Electrode

Porta ugello
Nozzle holder

Protezione Ugello
Shield

Art. 1997 
(5710267)

DAR

MAR

Corrente di  
taglio

Cutting current

Spessore 
Thickness

Tensione d’arco 
(qualità)

Arc voltage 
(quality)

Velocità di taglio
Cutting speed Altezza di lavoro

Cutting height

Altezza di  
sfondamento
Pierce height

Ritardo di  
sfondamento
Pierce delay

Solco di taglio 
(qualità)

Kerf width 
(quality)

Qualità
Quality

Produzione
Production

(A) (mm) (V) (m/min) (mm) (mm) (s) (mm)
40 1 87 8,00 10,00 1,5 3,0 0,1 0,6
40 2 92 6,00 6,60 1,5 3,0 0,1 0,9
40 3 98 3,30 4,00 1,5 3,0 0,2 1,2
40 5 101 1,50 2,00 1,5 5,0 0,4 1,5
40 6 106 1,00 1,50 1,5 5,0 0,5 1,7

40 1 92 8,00 10,00 1,5 3,0 0,1 1,4
40 2 96 4,80 5,50 1,5 4,0 0,4 1,6
40 3 98 2,80 3,40 1,5 4,0 0,4 1,9
40 5 101 1,30 1,80 1,5 5,0 0,4 2,0
40 6 105 0,70 0,90 1,5 5,0 0,5 2,1

40 1 100 8,10 10,00 1,5 3,0 0,2 1,4
40 2 105 6,00 7,00 1,5 4,0 0,3 1,5
40 3 106 2,70 3,70 1,5 4,0 0,4 1,7
40 5 110 1,60 2,20 1,5 4,0 0,5 1,9
40 6 112 1,10 1,70 1,5 5,0 0,5 2,0

ACCIAIO DOLCE - MILD STEEL

ACCIAIO INOSSIDABILE - STAINLESS STEEL

ALLUMINIO - ALUMINIUM
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Art. 1760 
(3110227)

Art. 1970 
(3160396)

Art. 1876 
(5710660)

Art. 1904 
(5710681)

Ugello
Nozzle

Diffusore
Swirl ring

Elettrodo
Electrode

Porta ugello
Nozzle holder

Protezione Ugello
Shield

Art. 1988 
(3053345)

Art. 1620

Art. 1701

Art. 1989 
(5710264)

MAR

DAR

Distanziale
Spacer

Art. 359-361 - CP161 - 60 A

Corrente di  
taglio

Cutting current

Spessore 
Thickness

Tensione d’arco 
(qualità)

Arc voltage 
(quality)

Velocità di taglio
Cutting speed Altezza di lavoro

Cutting height

Altezza di  
sfondamento
Pierce height

Ritardo di  
sfondamento
Pierce delay

Solco di taglio 
(qualità)

Kerf width 
(quality)

Qualità
Quality

Produzione
Production

(A) (mm) (V) (m/min) (mm) (mm) (s) (mm)
60 3 136 5,50 6,25 4,0 5,0 0,3 1,7
60 6 139 2,30 2,70 4,0 7,0 0,5 1,8
60 8 140 1,70 1,90 4,0 7,0 0,5 1,8
60 10 141 1,30 1,51 4,0 7,0 0,6 1,9
60 12 146 0,90 1,02 4,0 7,0 0,7 2,1
60 15 155 0,45 0,51 4,0 8,0 1,0 2,3
60 20 158 0,30 0,42 4,0

Partenza dal bordo
(Edge start)

2,6
60 25 169 0,15 0,19 4,0 3,2
60 30 183 0,07 0,08 4,0 4,0

60 3 141 5,50 6,10 4,0 5,0 0,2 1,7
60 4 145 4,20 5,40 4,0 5,0 0,3 1,8
60 5 134 2,50 3,10 4,0 6,0 0,4 1,9
60 6 136 1,70 2,05 4,0 6,0 0,4 1,9
60 8 144 1,00 1,45 4,0 6,0 0,4 2,0
60 12 146 0,59 0,74 4,0 7,0 0,5 2,2
60 15 157 0,32 0,40 4,0

Partenza dal bordo
(Edge start)

2,4
60 20 158 0,21 0,27 4,0 2,7
60 25 160 0,15 0,17 4,0 3,2

60 3 129 6,50 7,10 4,0 4,0 0,2 1,7
60 4 134 5,40 6,50 4,0 4,0 0,3 1,8
60 6 142 2,80 4,00 4,0 4,0 0,4 1,9
60 8 150 2,00 2,45 4,0 5,0 0,7 1,9
60 12 157 1,10 1,35 4,0 7,0 1,1 2,1
60 15 162 0,70 0,80 4,0

Partenza dal bordo
(Edge start)

2,2
60 20 170 0,35 0,42 4,0 2,5
60 25 178 0,15 0,18 4,0 3,1

ACCIAIO DOLCE - MILD STEEL

ACCIAIO INOSSIDABILE - STAINLESS STEEL

ALLUMINIO - ALUMINIUM
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Art. 1761 
(3110228)

Art. 1970 
(3160396)

Art. 1876 
(5710660)

Art. 1904 
(5710681)

Ugello
Nozzle

Diffusore
Swirl ring

Elettrodo
Electrode

Porta ugello
Nozzle holder

Protezione Ugello
Shield

Art. 1988 
(3053345)

Art. 1620

Art. 1701

Art. 1989 
(5710264)

MAR

DAR

Distanziale
Spacer

Art. 361 - CP161 - 100 A

Corrente di  
taglio

Cutting current

Spessore 
Thickness

Tensione d’arco 
(qualità)

Arc voltage 
(quality)

Velocità di taglio
Cutting speed Altezza di lavoro

Cutting height

Altezza di  
sfondamento
Pierce height

Ritardo di  
sfondamento
Pierce delay

Solco di taglio 
(qualità)

Kerf width 
(quality)

Qualità
Quality

Produzione
Production

(A) (mm) (V) (m/min) (mm) (mm) (s) (mm)
100 3 131 6,50 9,00 4,0 4,0 0,2 1,7
100 6 132 4,20 5,80 4,0 7,0 0,5 1,7
100 8 132 3,00 3,80 4,0 7,0 0,6 2,0
100 10 134 2,20 2,70 4,0 7,0 0,7 2,1
100 12 136 1,80 2,10 4,0 7,0 0,8 2,3
100 15 138 1,00 1,40 4,0 7,0 0,9 2,2
100 20 143 0,80 0,91 4,0 7,0 1,2 2,8
100 25 149 0,50 0,60 4,0

Partenza dal bordo
(Edge start)

2,9
100 30 155 0,30 0,40 4,0 3,2
100 35 160 0,25 0,30 4,0 3,3
100 40 166 0,15 0,19 4,0 3,4

100 4 124 6,50 8,50 4,0 4,0 0,3 1,7
100 5 124 4,80 6,20 4,0 4,0 0,4 1,7
100 6 133 3,40 5,10 4,0 5,0 0,5 1,8
100 8 134 2,20 3,30 4,0 5,0 0,5 2,1
100 12 140 1,10 1,60 4,0 6,0 0,7 2,2
100 15 144 0,80 1,10 4,0 7,0 0,7 2,3
100 20 148 0,55 0,78 4,0 7,0 1,2 3,0
100 25 149 0,41 0,50 4,0 Partenza dal bordo

(Edge start)
3,1

100 30 153 0,28 0,34 4,0 3,3

100 4 125 7,80 9,50 4,0 3,0 0,3 1,6
100 6 133 5,00 7,00 4,0 4,0 0,3 1,7
100 8 137 3,60 5,20 4,0 5,0 0,3 1,9
100 12 143 1,70 2,30 4,0 6,0 0,4 2,3
100 15 148 1,30 1,59 4,0 7,0 0,4 2,4
100 20 156 0,86 1,12 4,0 7,0 0,8 2,8
100 25 158 0,60 0,67 4,0

Partenza dal bordo
(Edge start)

2,9
100 30 165 0,50 0,58 4,0 3,1
100 35 167 0,32 0,36 4,0 3,2
100 40 168 0,21 0,23 4,0 3,4

ACCIAIO INOSSIDABILE - STAINLESS STEEL

ALLUMINIO - ALUMINIUM

ACCIAIO DOLCE - MILD STEEL
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