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  WAARSCHUWING - VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALGEMENE INSTRUCTIES

Voor het in gebruik nemen van het product moeten deze instructies gelezen en goed begrepen wor-
den.
Voer geen wijzigingen of onderhoud uit die niet in de handleiding vermeld staan.

Geen enkel lichamelijk letsel of schade, veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in deze handleiding, kan 
verhaald worden op de fabrikant van het apparaat.

installeren.

OMGEVING
-

gebruik kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.

-
baar gas of andere corrosieve substanties. Zorg voor voldoende luchtstroom tijdens het gebruik.

Gebruikstemperatuur :
Gebruik tussen -10 en +40°C (+14 en +104°F).
Opslag tussen -20 en +55°C (-4 en 131°F).
Luchtvochtigheid : 

Hoogte :
Tot 1000 m boven de zeespiegel (3280 voet).

PERSOONLIJKE BESCHERMING EN BESCHERMING VAN ANDEREN

Booglassen kan gevaarlijk zijn en ernstige en zelfs dodelijke verwondingen veroorzaken.
Tijdens het lassen worden de individuen blootgesteld aan een gevaarlijke warmtebron, aan de lichtstraling van de las-
boog, aan elektro-magnetische velden (waarschuwing voor dragers van een pacemaker), aan elektrocutie gevaar, aan 
lawaai en aan uitstoting van gassen.
Bescherm uzelf en bescherm anderen, respecteer de volgende veiligheidsinstructies :

omslagen, brandwerend en in goede staat, die het gehele lichaam bedekt.

Gebruik een lashelm of een beschermende lasbril met beschermtint 5 tot 9. Bescherm uw ogen tijdens 

Soms is het nodig om het lasgebied met brandwerende gordijnen af te schermen tegen stralingen, projec-
tie en wegspattende gloeiende deeltjes. 

aangepaste kleding te dragen die voldoende bescherming biedt.

Gebruik een bescherming tegen lawaai als het lassen een hoger geluidsniveau bereikt dan de toegestane 
norm (dit geldt tevens voor alle personen die zich in de las-zone bevinden).

Houd uw handen, haar en kleding op voldoende afstand van bewegende delen (ventilator).
Verwijder nooit de behuizing van het koelelement wanneer de las-installatie aan een elektrische voedings-

gehouden in geval van een ongeluk.

ervoor dat, tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de toorts of de elektrode-houder, deze voldoende afge-

moet in werking zijn tijdens het gebruik van een watergekoelde toorts, om te voorkomen dat de vloeistof 
brandwonden veroorzaakt.
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LASDAMPEN EN GAS

voldoende ventilatie, soms is toevoer van verse lucht tijdens het lassen noodzakelijk. Een lashelm met 
verse luchtaanvoer kan een oplossing zijn als er onvoldoende ventilatie is.

voldoet.
Waarschuwing: bij het lassen in kleine ruimtes moet de veiligheid op afstand gecontroleerd worden. Bovendien kan het 
lassen van materialen die bepaalde stoffen zoals lood, cadmium, zink, kwik of beryllium bevatten bijzonder schadelijk 
zijn. Ontvet de te lassen materialen voor aanvang van de laswerkzaamheden.

gehouden worden, in een houder of op een trolley.
Het lassen in de buurt van vet of verf is verboden.

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Scherm het lasgebied volledig af, brandbare stoffen moeten minimaal op 11 meter afstand geplaatst 
worden.
Een brandblusinstallatie moet aanwezig zijn in de buurt van laswerkzaamheden.

Pas op voor projectie van hete onderdelen of vonken, zelfs door kieren heen. Ze kunnen brand of explosies veroorzaken.
Houd personen, ontvlambare voorwerpen en containers onder druk op veilige en voldoende afstand.
Het lassen in containers of gesloten buizen moet worden verboden, en als ze open zijn dan moeten ze ontdaan worden 
van ieder ontvlambaar of explosief product (olie, brandstof, gas residuen....). 
Slijpwerkzaamheden mogen niet worden gericht naar de lasapparaat, of in de richting van brandbare materialen.

GASFLESSEN

veroorzaken (goed ventileren).

verticaal bewaard worden en door een ondersteuning rechtop gehouden worden, om te voorkomen dat 
ze omvallen.

een andere warmtebron of gloeiend voorwerp.

ventiel en controleer of het gas geschikt is om mee te lassen. 

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Het elektrische netwerk dat gebruikt wordt moet altijd geaard zijn. Gebruik het op de veiligheidstabel 
aanbevolen type zekering.
Een elektrische schok kan, direct of indirect, ernstige en zelfs dodelijke ongelukken veroorzaken.

Koppel, voor het openen van het lasapparaat, dit los van het stroom-netwerk en wacht 2 minuten totdat alle condensatoren 
ontladen zijn.

EMC CLASSIFICATIE VAN HET MATERIAAL

geleverd door een openbare laagspanningsnet. Het is mogelijk dat er problemen ontstaan met de 
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EN 61000-3-11

spanningsnetwerken, onder voorwaarde dat de impedantie van het openbare lagespanningsnetwerk 
op het aankoppelingspunt lager is dan Zmax = 0.45 Ohms. Het is de verantwoordelijkheid van de 
installateur of de gebruiker van het apparaat om zich er van te verzekeren, indien nodig in overleg 
met de beheerder van het stroomnetwerk, dat de impedantie van het netwerk conform is aan de 
beperkingen van de impedantie.

ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIES

-
troom wekt een elektromagnetisch veld op rondom de laszone en het lasmateriaal.

Veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden genomen voor mensen met medische implantaten. Bijvoorbeeld : 
toegangsbeperking voor voorbijgangers of een individuele risico-evaluatie voor de lassers.

Alle lassers zouden de volgende procedures moeten opvolgen, om een blootstelling aan elektromagnetische straling 
veroorzaakt door het lassen zo beperkt mogelijk te houden :

• niet lassen wanneer u het lasapparaat of het draadaanvoersysteem draagt.

Personen met een pacemaker moeten een arts raadplegen voor gebruik van het apparaat.

hebben die nog niet bekend zijn.

AANBEVELINGEN OM DE LASWERKPLEK EN DE INSTALLATIE TE EVALUEREN
Algemene aanbevelingen

van de fabrikant.  Als elektromagnetische storingen worden geconstateerd, is het de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker van het booglasmateriaal om het probleem op te lossen, met hulp van de technische dienst van de fabrikant. 

aanvaardbaar niveau.
Evaluatie van de las-zone
Voor het installeren van een booglas-installatie moet de gebruiker de mogelijke elektro-magnetische problemen in de 

a) de aanwezigheid boven, onder, of naast het booglasmateriaal van andere voedingskabels, van besturingskabels, 

g) de immuniteit van overig aanwezig materiaal.

h) het tijdstip waarop het lassen of andere activiteiten kunnen plaatsvinden.
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en van de overige activiteiten die er plaatsvinden. Het omliggende gebied kan groter zijn dan de begrenzing van de 
installatie.
Evaluatie van de lasinstallatie
Naast een evaluatie van de laszone kan een evaluatie van de booglasinstallaties elementen aanreiken om storingen vast 
te stellen en op te lossen. Bij het evalueren van de emissies moeten de werkelijke resultaten worden bekeken, zoals die 

AANBEVELINGEN BETREFFENDE METHODES OM ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIES TE REDUCEREN

a.  Openbare spanningsnet : het lasmateriaal moet aangesloten worden op het openbare net volgens de aanbevelingen 
van de fabrikant. Als er storingen plaatsvinden kan het nodig zijn om extra voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het 

er zeker van te zijn dat er een goed elektrisch contact is tussen de geleider en het omhulsel van de lasstroomvoeding.
b. Onderhoud van het booglasapparaat : onderhoud regelmatig het booglasmateriaal, en volg daarbij de 
aanbevelingen van de fabrikant op. Alle toegangen, service ingangen en kleppen moeten gesloten en correct 
vergrendeld zijn wanneer het booglasmateriaal in werking is. Het booglasmateriaal mag op geen enkele wijze veranderd 
worden, met uitzondering van veranderingen en instellingen zoals genoemd in de handleiding van de fabrikant. Let u 
er in het bijzonder op dat het vonkenhiaat van de toorts correct afgesteld is en goed onderhouden wordt, volgens de 
aanbevelingen van de fabrikant.
c. Laskabels :
gelegd worden  
d.  Aarding : Het is wenselijk om alle metalen objecten in en om de werkomgeving te aarden. Waarschuwing : 
de metalen objecten verbonden aan het te lassen voorwerp vergroten het risico op elektrische schokken voor de 
gebruiker, wanneer hij tegelijkertijd deze objecten en de elektrode aanraakt. Het wordt aangeraden de gebruiker van 
deze voorwerpen te isoleren.
e. Aarding van het te lassen voorwerp : wanneer het te lassen voorwerp niet geaard is, vanwege elektrische 
veiligheid of vanwege de afmetingen en de locatie, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij scheepsrompen of metalen 
structuren van gebouwen, kan een verbinding tussen het voorwerp en de aarde, in sommige gevallen maar niet altijd, 
de emissies verkleinen. Vermijd het aarden van voorwerpen, wanneer daarmee het risico op verwondingen van de 

aarden van het te lassen voorwerp rechtstreeks plaatsvindt, maar in sommige landen waar deze directe aarding niet 
toegestaan is is het aan te raden te aarden met een daarvoor geschikte condensator, die voldoet aan de reglementen 
in het betreffende land.
f. Beveiliging en afscherming : Selectieve afscherming en bescherming van andere kabels en materiaal in de 

toepassingen. 

TRANSPORT EN VERVOER VAN DE LASSTROOMVOEDING

La fonte di corrente di saldatura è fornita con una (delle) impugnatura(e) superiore(i) permettendo 
il trasporto manuale. Attenzione a non sottovalutare il peso. La (le) impugnatura(e) non è (sono) 
considerata(e) come un modo di imbragatura. Non usare i cavi o la torcia per spostare la fonte di 

nello stesso momento. Loro norme di trasporto sono distinte.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT
• Plaats de voeding op een ondergrond met een helling van minder dan 10°.
• Plaats het lasapparaat niet in de stromende regen, en stel het niet bloot aan zonlicht.

- het beveiligd is tegen toegang in gevaarlijke delen van solide voorwerpen waarvan de diameter >12.5 mm en,
- dat het beveiligd is tegen verticaal vallende waterdruppels.
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veroorzaakt door niet correct of gevaarlijk gebruik van dit materiaal.

ONDERHOUD/ADVIES

wordt aangeraden.
• Haal de stekker uit het stopcontact om de elektriciteitsvoorziening te onderbreken, en wacht twee minuten 

zijn hoog en gevaarlijk.
• Controleer regelmatig de staat van het elektrische snoer. Als dit snoer beschadigd is, moet het door de fabri-

-
tarten van motoren.

INSTALLATIE - WERKING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET MATERIAAL (AFBEELDING-1)

gelast kunnen worden.  Het lasapparaat kan synergetisch en handmatig bediend worden.

GYSPOT ARCPULL 200 las-generator
1- Bedieningsdisplay
2- Schakelaar ON/OFF
3- Positieve Texas aansluiting voor kabel pistool
4- Negatieve Texas aansluiting voor kabel pistool
5- Aansluiting kabel besturing pistool

6- Gasaanvoer voor pistoolkabel

8- Handvat voor transport

10- Netsnoer

Automatisch pistool GYSPOT ARCPULL 200
1- Trekker
2- Sluitring elektrode-houder

4- Aansluiting controle-kabel pistool
5- Positieve Texas aansluiting

6- Negatieve Texas aansluiting
7- Gasaansluiting

INTERFACE HUMAN MACHINE (IHM) (AFBEELDING-2)

1- Scherm
2- Knop G+
3- Knop G-

VOEDING EN INWERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Flexible Voltage » systeem en moet aangesloten worden op een geaarde elektrische installatie tussen 110 V en 240 V 
-

tandigheden. Controleer of de voeding en de beveiligingen (zekering en/of stroomonderbreker) geschikt zijn voor de 

• Het apparaat schakelt over op thermische beveiliging wanneer de voedingsspanning hoger is dan 265 Vac (de melding 
-

dingsspanning z’n normale bereik terugkrijgt.



63

GYSPOT ARCPULL 200 NL

AANSLUITING OP EEN GENERATOR

400V

Het is noodzakelijk deze gegevens te controleren, daar veel generatoren hoge spanningspieken genereren, die uw 
materiaal kunnen beschadigen.

BESCHERMGAS

-
ken.  

Aanhaalmoment bij het aanschroeven van een connector op de gastoe-
voer aan het apparaat : maximaal 5N.m.

ARCPULL 200 LASPROCEDURE VOOR HET LASSEN VAN OGEN EN BOUTEN

Fase Ontsteking Schuren Boog Vastklinken
T (ms) 0 tot 200 10 tot 500 0 tot 50ms

I (A) 10 tot 60A 0 tot 200A*

een elektrische boog.

verwijdert de onzuiverheden (vetten, olie, beschermlaag enz...).

LASSEN VAN DE RING EN DE BOUT 

• Bevestig een geschikte elektrode-houder op het pistool
(voor ringen of bouten)
• Plaats een elektrode (ring of bout) in de houder van het pistool

Controleer de polariteit van de kabels van het pistool :

Materialen Positieve aansluiting van de kabel (rood) Texas kabel negatief 
Staal Staal (Fe+) texas aansluiting Alu (Al-) texas aansluiting

Gegalvaniseerd Staal (Fe+) texas aansluiting Alu (Al-) texas aansluiting

Elektro-gegalvaniseerd Staal (Fe+) texas aansluiting Alu (Al-) texas aansluiting

Alu Alu (Al-) texas aansluiting Staal (Fe+) texas aansluiting

Alu (Al-) texas aansluiting Staal (Fe+) texas aansluiting

Alu (Al-) texas aansluiting Staal (Fe+) texas aansluiting
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-
delen van de massa-pinnen :

• Wijzig indien nodig de lasinstellingen (synergetische of handmatige module)

• Plaats het pistool op het plaatwerk
• Breng de elektrode (ring of bout) in contact met het plaatwerk. Zodra het pistool een

massa-pinnen met behulp van de draaiknop.

• Breng, wanneer het lassen beëindigd is, het pistool omhoog om de elektrode te verwijderen (ring 
of bout)
• Gebruik voor het lassen altijd nieuwe ringen, of ringen die geslepen zijn met een daarvoor ges-
chikt apparaat (GYS gereedschap art. code : 056763 voor stalen ringen).

NB 1 : Het lassen van ringen moet altijd gerealiseerd worden met nieuwe ringen, of met ringen die met daarvoor ges-
chikt gereedschap geslepen zijn (GYS slijp-gereedschap art. code 056763 voor stalen ringen).

LASSEN IN DE SYNERGETISCHE MODULE (STANDAARD MODULE)

zone de
message

   Ring      1.5mm
   Fe        Gas

+1      2.0
bericht
gebied

-
matisch door het apparaat ingesteld.  

Bij het opstarten van het apparaat wordt de synergetische module gelanceerd, met de 
laatst gebruikte instellingen.

 ), druk op de knoppen G+ en G-. 

Voor het verhogen of verlagen van de dikte van het plaatwerk (waarde 
Voor het wijzigen van de overige synergetische lasinstellingen (materiaal, type en afmeting elektrode, gas) verwijzen we 

LASSEN IN DE HANDMATIGE MODULE

  t ms    I A

 100      200
bericht
gebied

-
ten van de verschillende lasfases inbrengen.
  

t ms ), op de 
toetsen G+ en G-.

Voor het verhogen of verlagen van de stroom van de boog (waarde I A

Voor het handmatig wijzigen van de overige las-instellingen (stroom en duur van de las-etappes) verwijzen we u naar 

HOOFD MENU

.
Hoofdmenu

> Instellingen
  Handmatige module
  Configuratie

  

-

 te drukken.

(talen, gas, informatie enz.) 

, om terug te keren naar het scherm lassen.
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SYNERGETISCHE INSTELLINGEN

Synerg. Instelling

> Materiaal  > Fe
  Gas          ON
  Elektrode    Ring
  D. Elek.     1.5 mm

wilt wijzigen.

 bevestigt de instellingen van de synergie, en 
laat het apparaat terugkeren naar het scherm synergetisch lassen.

om deze instellingen niet te bevestigen en om terug te keren 

HANDMATIGE INSTELLINGEN

Handm. Instelling

Start-up    > Q = 0

-
ciënten van ontsteking en hechting, duur, stroom, hoogte) van de lasprocedure te wijzigen 
(zie hoofdstuk « Lasprocedure »).

-
ten, duur, stroom, hoogte).

 bevestigt de handmatige instellingen en laat u terugkeren naar het scherm 
met de handmatige las-instellingen.

module.
Commentaar

Ontsteking -5 tot 5 (standaard waarde 0)
het risico de boog tijdens het omhoogtrekken van de elektrode te 

 
Het verminderen van de ontsteking heeft als risico het onderbreken 
van de boog. Het vergroten van de ontsteking leidt tot een onnodig 
hoge kortsluitingsstroom.

Schuren 10 tot 60A  

0 tot 200 ms

Boog 0 tot 200A*

0 tot 500 ms

Vastklinken -5 tot 5 (standaard waarde 0)
elektrode aan het plaatwerk.0 tot 50ms

Hoogte 0,5mm tot 5mm

INSTELLINGEN

Configuratie

> Pregas   > 100ms
  Postgas    500ms
  Taal       NL
  Reset apparaat
  Info
  

Wanneer voor de items Pre-gas, Post-gas of Talen een pijltje staat, druk dan op de toetsen 

Commentaar

Pre-gas Nogas, en van 0,2s tot 3s Bij lassen met een beschermgas wordt een pre-gas van ten minste 0,2s 
aanbevolen, met een toevoer die ligt tussen 10 en 12L/min. 

Post-gas NoGas of van 0,2s tot 3s Wanneer gelast wordt met gasbescherming, wordt aanbevolen om een 
post-gas van ten minste 0,2s te respecteren. 

Taal
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Reset van het apparaat
Reset apparaat

  :3 sec om te
bevestigen

menu/bevestigen 

  om de reset van het apparaat te 
bevestigen.

Informatie-tabel
Info

Soft gene      V0.0
Hard gene      V0.0

Soft gun       V0.0
Hard gun       V0.0

generator en het pistool (als deze is aangesloten).

VERWISSELEN VAN DE MASSA-PINNEN VAN HET PISTOOL

Verwijderen van de pinnen

naar de voorkant van het pistool.
• Schroef voorzichtig de twee schroeven die de pinnen vasthouden los.  
• Verwijder de pinnen door er aan te trekken

Pinnen inbrengen
• Breng de pinnen in in hun houder
• Pas de lengte van de pinnen aan, zodat ze een lengte van 12cm hebben tussen 
het uiteinde en het begin.
• Schroef de twee schroeven die de pinnen op hun plaats houden vast
• Herplaats de behuizing
• Schroef de schroeven aan de voorzijde weer vast

NB : Bij het uitvoeren van deze handeling wordt aanbevolen om de elektrode-houder 
te verwijderen, door de borgring los te draaien.

Schroef aan de 
voorzijde :

Schroeven die de pinnen 
op hun plaats houden :

Houder massa-pinnen :       

12 cm

VERWISSELEN VAN EEN ELEKTRODE-HOUDER

Verwijderen van een elektrode-houder

Inbrengen van een elektrode-houder
• Positioneer de elektrode-houder in de loop van het pistool.
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AFSTELLEN VAN EEN BOUT-HOUDER

Instellen van de boutenhouder (049000 - 048157 - 048164)
• Schroef de borgmoer en de schroef van de bout-houder los 
• Breng de bout in in de houder.

• Blokkeer de borgmoer.
Borgmoer

Schroef

3 mm

Installeren van een boutenhouder (059634 - 059641)

• Breng de boutenhouder in in de daarvoor bestemde ruimte in de 
drager van de boutenhouder.

Boutenhouder

• Plaats de nozzle op de drager van de boutenhouder en schroef deze 
voorzichtig aan
• Herplaats de elektrode-houder in de loop van het pistool

Nozzle

• Plaats het beschermblok op het uiteinde van de massa-pinnen

massa-pinnen lichtjes contact maken, zodat een elektrisch contact 
wordt gemaakt.

Schroef
voor
beschermblok

Beschermblok

FOUTMELDING, AFWIJKINGEN, OORZAKEN, OPLOSSINGEN

Error code Betekenis Oorzaken Oplossingen

OVERVERHITTING

Thermische 
beveiliging van de 
generator

Overschrijden van de 
inschakelduur.

Wacht tot de melding verdwijnt, om het 
lassen te hervatten

NETWERK STORING

Storing in de 
netspanning

Netspanning valt buiten 
de tolerantie-grens, of er 
ontbreekt een fase.

Laat uw elektrische installatie controleren 

tussen fase en neutraal moet liggen tussen 
100V en 127Vac voor een netwerk van 110V 
en tussen 200V en 265Vac bij een net van 
230Vac.
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INGEDRUKTE TOETS

Storing bedie-
ningsdisplay

Een toets van het toetsen-
bord is ingedrukt tijdens 
het inwerkingstellen van 
het apparaat

Laat het toetsenbord nakijken door een 
bevoegd persoon.

COMMUNICATIE STORING

Storing in de com-
municatie met het 
pistool

het pistool en de genera-
tor verloopt niet goed.

Sluit het pistool opnieuw aan, en herstart 
het apparaat. Als de storing aanhoudt, laat 
dan het apparaat nakijken door een bevoegd 
persoon.

OVERVERHITTING

Thermische bevei-
liging van het 
pistool 

Overschrijden van de 
inschakelduur.

Wacht tot de melding verdwijnt, om het 
lassen te hervatten

MOTOR DEFECT

Storing motor 
pistool

Het mechanisme van het 
pistool is geblokkeerd

Sluit het pistool opnieuw aan, en herstart het 
apparaat. Als de storing aanhoudt, laat dan 
het pistool controleren door een bevoegd 
persoon.

NB : iedere interventie waarbij het nodig is de behuizing te verwijderen en de elektrische installatie te controleren moet 
uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.

GARANTIE
-

loon).

• Alle overige schade als gevolg van vervoer.

• Gebreken ten gevolge van de gebruiksomgeving (vervuiling, roest, stof).

- Een gedateerd aankoopbewijs (betaalbewijs, factuur ...).
- Een beschrijving van de storing.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / 

SPECIFICHE TECNICHE

GYSPOT ARCPULL 200

-
panning / Tensione di alimentazione

230 V 110 V

50 / 60 Hz

Fusibile disgiuntore 16 A

vuoto 100 V

2 2 2 2) / 
2 2 2)

10  200 A 10  100 A

Tension de sortie conventionnelle (U2) / Conventional voltage output (U2) / entsprechende Arbeitsspannung (U2

(U2)
20,4  28 V 20,4  24 V

Facteur de marche*
Norme EN60974-1.

Standard EN60974-1.
Einschaltdauer*
EN60974-1-Norm
Ciclo de trabajo*
Norma EN60974-1

Norm EN60974-1.
Ciclo di lavoro*
Norma EN60974-1.

Gebruikstemperatuur / Temperatura di funzionamento -10°C  +40°C

-
tuur / Temperatura di stoccaggio -20°C  +55°C

(Lxlxh) 205 x 250 x 330 mm

8,62 kg

kabel / Lunghezza fascicavi 3 m

2,73 kg

*Les facteurs de marche sont réalisés selon la norme EN60974-1 à 40°C et sur un cycle de 10 min.

*The duty cycles are measured according to standard EN60974-1 à 40°C and on a 10 min cycle.

Keep the machine’s power supply on, to enable cooling until thermal protection cancellation.

En uso intensivo (superior al ciclo de trabajo), la protección térmica se puede activar. En este caso, la soldadura en proceso se termina y el testigo se enciende.

El aparato describe una salida de característica descendente.

lampje dat de thermische beveiliging aangeeft gaan branden.
Laat het apparaat ingeschakeld staan, zodat het kan afkoelen totdat de thermische beveiliging stopt.
Het apparaat heeft een dalende karakteristiek.

L’apparecchio descrive una caratteristica di tipo cadente.
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1 51018

2 98050

3
24V

71542

4 Coupleur gaz BSP20 / Gas coupler BSP20 / Gasanschluss BSP20 / Electroválvula 2 vías 24V / 55090

5 51992

6 - 56175

7 56172

8 51961

9 Embase texas femelle 25 / Female dinse connector 25 / Texasbuchse 25 / Conector Texas 51524

10 93226ST

11 52460

12 43123

13 Printplaat / Scheda elettrica 97433C

14 63644

15
Cordon secteur 3P + Terre 1.5 mm² / Power supply cable 3P + Earth 1.5 mm² / Netzleitung 

21570

SCHÉMA ÉLECTRIQUE / CIRCUIT DIAGRAM /SCHALTPLAN/ DIAGRAMA ELECTRICO

97433C

71542

2157052460

51018

63644

51524
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51961
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1 71832

2 97458C

3 93069

4 55224

5 56029

6 90598

7 trekoog / Porta anello
93814

8 Face avant / Front case / Frontabdeckung / Frontal / Voorzijde / Frontale 56188

9
56159

10 Complete kabel / Fasciocavi completo
S81106

SCHÉMA ÉLECTRIQUE / CIRCUIT DIAGRAM /SCHALTPLAN/ DIAGRAMA ELECTRICO
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-

Source de courant de technologie onduleur délivrant un courant continu. - Undulating current technology based source deli-

gelijkstroom. - Fonte di corrente con tecnologia inverter che rilascia una corrente continua.

- Soudage à arc tiré

- Booglassen
- Saldatura ad arco tirato

toutefois pas être placée dans de tels locaux. - Adapted for welding in environments with increased risk of electrical shock. 

la saldatura in un ambiente con grandi rischi di scosse elettriche. La fonte di corrente non deve essere localizzata in tale posto.

Uo -Nullastspanning - Tensione nominale a vuoto

X(40°C)
minuten – 40°C). - Ciclo di lavoro conforme alla norma EN60974-1 (10 minuti – 40°C).

I2

A

U2
U2 : Tensions conventionnelles en charges correspondantes - U2 : conventional voltages in corresponding load - U2 : 

cariche corrispondenti

V
Hz

voeding 50Hz of 60Hz - Alimentazione elettrica monofase 50 o 60Hz

U1 -
dingsspanning - Tensione nominale d’alimentazione

I1max
effettivo)

I1eff
- Corrente di alimentazione massima effettiva

- Appareil conforme aux directives européennes. La déclaration de conformité est disponible sur notre site internet. - The device 

conformità è disponibile sul nostro sito internet.

EN60974-1
EN60974-10

Class A

- L’appareil respecte les normes EN60974-1, EN60974-10 et Class A - The device complies with EN60974-1, EN60974-10, Class A 
-
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- Ce matériel faisant l’objet d’une collecte sélective selon la directive européenne 2012/19/UE. Ne pas jeter dans une poubelle 

-

assume un ordine di smistamento

- Produit dont le fabricant participe à la valorisation des emballages en cotisant à un système global de tri, collecte sélective 
et recyclage des déchets d’emballages ménagers - The product’s manufacturer contributes to the recycling of its packaging by 

- Producto sobre el cual el fabricante participa mediante una valorización de los embalajes cotizando a un sistema global de 

aan een globaal sorteer en recycle systeem van huishoudelijk verpakkingsafval. - Prodotto con cui il fabbricante partecipa alla 
valorizzazione degli imballaggi in collaborazione con un sistema globale di smistamento, raccolta differenziata e riciclaggio degli 
scarti d’imballaggio.

Telecomando a distanza.
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