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GYSMI E200 FV

  ADVARSEL - SIKKERHEDSREGLER

GENERELLE INSTRUKTIONER

Læs og forstå følgende sikkerhedsanbefalinger, før du bruger eller servicerer enheden.
Enhver ændring eller service, der ikke er specificeret i brugsanvisningen, må ikke udføres.

Producenten er ikke ansvarlig for skader eller skader forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne i denne 
manual.
I tilfælde af problemer eller usikkerheder, kontakt venligst en kvalificeret person for at håndtere installationen korrekt.

MILJØ
Dette udstyr må kun bruges til svejseoperationer i overensstemmelse med grænserne angivet på det beskrivende panel 
og/eller i brugervejledningen. Operatøren skal respektere de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for denne type sve-
jsning. I tilfælde af utilstrækkelig eller usikker brug kan producenten ikke holdes ansvarlig for skader eller kvæstelser.

Dette udstyr skal bruges og opbevares på et sted beskyttet mod støv, syre eller andre ætsende stoffer. Betjen maskinen 
i et åbent eller godt ventileret område.

Driftstemperatur:
Brug mellem -10 og 40°C (14 og 104°F).
Opbevares mellem -20 og 55°C (-4 og 131°F).
Luftfugtighed:
Lavere eller lig med 50 % ved 40°C (104°F).
Lavere eller lig med 90 % ved 20°C (68°F).
Højde:
Op til 1000 meter over havets overflade (3280 fod).

INDIVIDUELLE BESKYTTELSER OG ANDRE
Buesvejsning kan være farlig og kan forårsage alvorlige og endda dødelige kvæstelser.
Svejsning udsætter brugeren for farlig varme, lysbuestråler, elektromagnetiske felter, støj, gasdampe og elektriske stød. 
Personer, der bærer pacemakere, rådes til at rådføre sig med deres læge, før de bruger denne enhed.
For at beskytte dig selv såvel som den anden skal du sørge for, at følgende sikkerhedsforanstaltninger er taget:

For at beskytte dig mod forbrændinger og stråling skal du bære tøj uden manchetter. Dette tøj skal være 
isoleret, tørt, brandsikkert og i god stand og dække hele kroppen.

Bær beskyttelseshandsker, som garanterer elektrisk og termisk isolering. 

Brug tilstrækkeligt svejsebeskyttelsesudstyr til hele kroppen: hætte, handsker, jakke, bukser... (varierer 
afhængigt af anvendelsen/operationen). Beskyt øjnene under rengøring. Betjen ikke, mens du bærer 
kontaktlinser.
Det kan være nødvendigt at installere brandsikre svejsegardiner for at beskytte området mod lysbues-
tråler, svejsesprøjt og gnister.
Informer folk omkring arbejdsområdet om aldrig at se på lysbuen eller det smeltede metal og at bære 
beskyttelsestøj.

Sørg for, at operatøren bærer høreværn, hvis arbejdet overskrider den tilladte støjgrænse (det samme 
gælder for enhver person i svejseområdet).

Hold dig væk fra bevægelige dele (f.eks. motor, ventilator...) med hænder, hår, tøj osv...
Fjern aldrig sikkerhedsdækslerne fra køleenheden, når maskinen er tilsluttet - Producenten er ikke ans-
varlig for nogen ulykke eller personskade, der opstår som følge af ikke at følge disse sikkerhedsforans-
taltninger.
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De stykker, der lige er blevet svejset, er varme og kan forårsage forbrændinger, når de manipuleres. Un-
der vedligeholdelsesarbejde på brænderen eller elektrodeholderen, bør du sørge for, at det er koldt nok 
og vente mindst 10 minutter, før der foretages indgreb. Køleenheden skal være tændt, når der bruges en 
vandkølet brænder for at sikre, at væsken ikke forårsager forbrændinger.
Sørg ALTID for, at arbejdsområdet efterlades så sikkert og sikkert som muligt for at forhindre skader eller 
ulykker.

SVEJSERØG OG GAS

Røg, gasser og støv, der dannes under svejsning, er farlige. Det er obligatorisk at sikre tilstrækkelig 
ventilation og/eller udsugning for at holde røg og gasser væk fra arbejdsområdet. En lufttilført hjelm 
anbefales i tilfælde af utilstrækkelig lufttilførsel på arbejdspladsen.
Kontroller, at luftindtaget er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne.

Der skal udvises forsigtighed ved svejsning i små områder, og operatøren skal have opsyn fra sikker afstand. Svejsning 
af visse metalstykker, der indeholder bly, cadmium, zink, kviksølv eller beryllium, kan være ekstremt giftigt. Brugeren 
skal også affedte emnet før svejsning.
Gasflasker skal opbevares i et åbent eller ventileret område. Cylindrene skal være i lodret position fastgjort til en støtte 
eller vogn.
Svejs ikke i områder, hvor fedt eller maling opbevares.

BRAND- OG EKSPLOSIONSRISICI

Beskyt hele svejseområdet. Trykgasbeholdere og andet brændbart materiale skal flyttes til en sik-
kerhedsafstand på mindst 11 meter. 
En ildslukker skal være let tilgængelig.

Vær forsigtig med sprøjt og gnister, selv gennem revner. Det kan være kilden til en brand eller en eksplosion. 
Hold personer, brændbare genstande og beholdere under tryk på sikker afstand.
Svejsning af forseglede beholdere eller lukkede rør bør ikke foretages, og hvis de åbnes, skal operatøren fjerne alle 
brændbare eller eksplosive materialer (olie, benzin, gas...). 
Slibeoperationer bør ikke rettes mod selve enheden, strømforsyningen eller andre brændbare materialer.

GASFLASKE
Gas, der lækker fra cylinderen, kan føre til kvælning, hvis den er til stede i høje koncentrationer omkring 
arbejdsområdet.
Transport skal foregå sikkert: Cylindre lukket og produktet slukket. Hold altid cylindrene i opretstående 
stilling sikkert lænket til en fast støtte eller vogn.
Luk flasken efter enhver svejseoperation. Vær på vagt over for temperaturændringer eller udsættelse 
for sollys.
Cylindre skal placeres væk fra områder, hvor de kan blive ramt eller udsat for fysisk skade.
Hold altid gasflasker på sikker afstand fra buesvejsning eller skæreoperationer og enhver varmekilde, 
gnister eller flammer.
Vær forsigtig, når du åbner ventilen på gasflasken, det er nødvendigt at fjerne spidsen af ventilen og 
sørge for, at gassen opfylder dine svejsekrav.

ELEKTRISK SIKKERHED

Maskinen skal tilsluttes en jordet strømforsyning. Brug den anbefalede sikringsstørrelse.
En elektrisk udladning kan direkte eller indirekte forårsage alvorlige eller dødelige ulykker.

Rør ikke ved nogen strømførende del af maskinen (indvendig eller udvendig), når den er tilsluttet (brændere, jordkabel, 
kabler, elektroder), fordi de er forbundet til svejsekredsløbet.
Før du åbner enheden, er det bydende nødvendigt at koble den fra lysnettet og vente 2 minutter, så alle kondensatorerne 
er afladet.
Rør ikke ved brænderen eller elektrodeholderen og jordklemmen på samme tid.
Beskadigede kabler og brændere skal udskiftes af en kvalificeret og fagmand. Sørg for, at kabeltværsnittet er tilstrækkeligt 
til brugen (forlænger- og svejsekabler). Bær altid tørt tøj i god stand, for at være isoleret fra det elektriske kredsløb. 
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Brug isolerende sko, uanset hvilket miljø du arbejder i.

EMC-KLASSIFIKATION

Disse klasse A-enheder er ikke beregnet til at blive brugt på et boligområde, hvor den elektriske 
strøm forsynes af det offentlige netværk med lavspændingsstrømforsyning. Der kan være potentielle 
vanskeligheder med at sikre elektromagnetisk kompatibilitet på disse steder på grund af interferenser 
såvel som radiofrekvenser.

Dette udstyr overholder IEC 61000-3-12-standarden.

Dette udstyr overholder IEC 61000-3-11, hvis strømforsyningsnetværkets impedans ved den elektriske 
installations tilslutningspunkt er ringere end netværkets maksimalt tilladelige impendans Zmax = 
0,281 Ohm.

ELEKTROMAGNETISKE FORSTYRRELSER

De elektriske strømme, der strømmer gennem en leder, forårsager elektriske og magnetiske felter 
(EMF). Svejsestrømmen genererer et EMF-felt omkring svejsekredsløbet og svejseudstyret.

EMF-felterne kan forstyrre nogle medicinske implantater, såsom pacemakere. Der bør træffes beskyttelsesforanstaltninger 
for personer, der bærer medicinske implantater. For eksempel adgangsbegrænsninger for forbipasserende eller en 
individuel risikovurdering for svejserne.

Alle svejsere bør tage følgende forholdsregler for at minimere eksponeringen for de elektromagnetiske felter (EMF) 
genereret af svejsekredsløbet:
• Anbring svejsekablerne sammen – fastgør dem om muligt;
• Hold dit hoved og din torso så langt fra svejsekredsløbet som muligt;
• træk aldrig kablerne rundt om din krop;
• Placer aldrig din krop mellem svejsekablerne. Hold begge svejsekabler på samme side af din krop;
• tilslut jordklemmen så tæt som muligt på det område, der skal svejses;
• Arbejd ikke for tæt på, læn dig ikke og sæt dig ikke på svejsemaskinen
• svejs ikke, når du bærer svejsemaskinen eller dens trådfremfører.

Personer, der bærer pacemakere, rådes til at konsultere deres læge, før de bruger denne enhed.
Udsættelse for elektromagnetiske felter under svejsning kan have andre sundhedseffekter, som endnu 
ikke er kendt.

ANBEFALINGER TIL VURDERING AF SVEJSEAREALET OG SVEJSEMONTERING
Oversigt
Brugeren er ansvarlig for at installere og bruge lysbuesvejseudstyret i overensstemmelse med producentens anvisninger. 
Hvis der opdages elektromagnetiske forstyrrelser, er det brugeren af lysbuesvejseudstyrets ansvar at løse situationen 
med producentens tekniske assistance. I nogle tilfælde kan denne afhjælpende handling være så simpel som at 
jorde svejsekredsløbet. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at konstruere et elektromagnetisk skjold omkring 
svejsestrømkilden og rundt om hele emnet ved at montere inputfiltre. I alle tilfælde skal elektromagnetiske interferenser 
reduceres, indtil de ikke længere er generende.

Vurdering af svejseareal
Inden maskinen installeres, skal brugeren vurdere de mulige elektromagnetiske problemer, der kan opstå i det område, 
hvor installationen er planlagt.
. Den bør især overveje følgende:
a) tilstedeværelsen af andre strømkabler (strømforsyningskabler, telefonkabler, kommandokabel osv...) over, under og 
på siderne af lysbuesvejsemaskinen.
b) fjernsynssendere og -modtagere;
c) computere og anden hardware;
d) kritisk sikkerhedsudstyr såsom beskyttelse af industrielle maskiner;
e) sundhed og sikkerhed for mennesker i området, såsom mennesker med pacemakere eller høreapparater;
f) kalibrerings- og måleudstyr
g) Isolering af udstyret fra andre maskiner.
Brugeren skal sikre sig, at enheder og udstyr, der er i samme rum, er kompatible med hinanden. Dette kan kræve ekstra 
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forholdsregler;
h) Sørg for det nøjagtige tidspunkt, hvor svejsningen og/eller andre operationer vil finde sted.
Overfladen af det område, der skal tages i betragtning omkring enheden, afhænger af bygningens struktur og andre 
aktiviteter, der finder sted der. Det areal, der tages i betragtning, kan være større end de af virksomhederne fastsatte 
grænser.

Vurdering af svejseareal
Udover svejseområdet kan vurderingen af selve installationen af lysbuesvejsesystemer bruges til at identificere og løse 
tilfælde af forstyrrelser. Vurderingen af emissioner skal omfatte in situ målinger som specificeret i artikel 10 i CISPR 11. 
In situ målinger kan også bruges til at bekræfte effektiviteten af afværgeforanstaltninger.

ANBEFALING OM METODER TIL REDUKTION AF ELEKTROMAGNETISK EMISSION
en. Nationalt elnet: Buesvejsemaskinen skal tilsluttes det nationale elnet i overensstemmelse med producentens 
anbefaling. Hvis der opstår interferens, kan det være nødvendigt at træffe yderligere forebyggende foranstaltninger, 
såsom filtrering af strømforsyningsnetværket. Det bør overvejes at afskærme strømforsyningskablet i et metalrør. Det 
er nødvendigt at sikre afskærmningens elektriske kontinuitet i hele kablets længde. Afskærmningen bør forbindes til 
svejsestrømmens kilde for at sikre god elektrisk kontakt mellem ledningen og svejsestrømskildens kappe.
b. Vedligeholdelse af lysbuesvejseudstyret: Buesvejsemaskinen skal underkastes en rutinemæssig 
vedligeholdelseskontrol i henhold til producentens anbefalinger. Alle adgange, servicedøre og dæksler skal være 
lukket og korrekt låst, når lysbuesvejseudstyret er tændt.. Buesvejseudstyret må ikke ændres på nogen måde, 
bortset fra de ændringer og indstillinger, der er beskrevet i producentens instruktioner. Gnistgabet på lysbuestart- og 
lysbuestabiliseringsanordningerne skal justeres og vedligeholdes i henhold til producentens anbefalinger.
c. Svejsekabler: Kabler skal være så korte som muligt, tæt på hinanden og tæt på jorden, hvis ikke på jorden. 
d. Elektrisk binding: Det bør overvejes at lime alle metalgenstande i det omkringliggende område. Men metalgenstande 
forbundet med emnet øger risikoen for elektrisk stød, hvis operatøren rører ved både disse metalelementer og elektroden. 
Det er nødvendigt at isolere operatøren fra sådanne metalgenstande. 
e. Jording af den svejste del: Når delen ikke er jordet - på grund af elektriske sikkerhedsmæssige årsager eller 
på grund af dens størrelse og placering (hvilket er tilfældet med skibsskrog eller metalliske bygningskonstruktioner), 
kan jordingen af delen i nogle tilfælde, men ikke systematisk, reducere emissionerne Det er at foretrække at undgå 
jordforbindelse af dele, der kan øge risikoen for personskade eller beskadigelse af andet elektrisk udstyr. Hvis det er 
nødvendigt, er det hensigtsmæssigt, at delens jording udføres direkte, men i nogle lande, der ikke tillader en sådan 
direkte forbindelse, er det hensigtsmæssigt, at forbindelsen foretages med en kondensator valgt i henhold til nationale 
regler.
f. Beskyttelse og plettering: Den selektive beskyttelse og plettering af andre kabler og enheder i området kan 
reducere forstyrrelsesproblemer. Beskyttelse af hele svejseområdet kan overvejes til specifikke situationer.

TRANSPORT OG TRANSIT AF SVEJEMASKINEN

Maskinen er udstyret med håndtag for at lette transporten. Pas på ikke at undervurdere maskinens 
vægt. Håndtaget(e) kan ikke bruges til at slynge.
Brug ikke kablerne eller brænderen til at flytte maskinen. Svejseudstyret skal flyttes i opretstående 
stilling.
Anbring/bær ikke enheden over personer eller genstande.
Løft aldrig maskinen, mens der er en gasflaske på støttehylden. En fri sti er tilgængelig, når du flytter 
varen.

INSTALLATION AF UDSTYR
• Sæt maskinen på gulvet (maksimal hældning på 10°.)
• Sørg for, at arbejdsområdet har tilstrækkelig ventilation til svejsning, og at der er let adgang til kontrolpanelet.
• Maskinen må ikke bruges i et område med ledende metalstøv.
• Maskinen skal placeres i et beskyttet område væk fra regn eller direkte sollys.
• Maskinbeskyttelsesniveauet er IP21, hvilket betyder:
- Beskyttelse mod adgang til farlige dele fra faste legemer med en diameter på ≥12,5 mm og,
- Beskyttelse mod lodret faldende fald.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader på både genstande og personer som følge af forkert 
og/eller farlig brug af maskinen.
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VEDLIGEHOLDELSE / ANBEFALINGER

• Vedligeholdelse bør kun udføres af en kvalificeret person. Årlig vedligeholdelse anbefales.
• Sørg for, at maskinen er taget ud af stikkontakten, og vent i to minutter, før du udfører vedligehol-
delsesarbejde. FARE Høj spænding og strøm inde i maskinen.
• Fjern kabinettet 2 eller 3 gange om året for at fjerne overskydende støv. Benyt lejligheden til at få de 
elektriske forbindelser kontrolleret af en kvalificeret person med et isoleret værktøj.
• Kontroller jævnligt strømforsyningskablets tilstand. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes 
af producenten, dennes eftersalgsservice eller en lige så kvalificeret person.
• Sørg for, at enhedens ventilationshuller ikke er blokeret for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation.

• Brug ikke dette udstyr til at tø rør op, til at oplade batterier eller til at starte en motor.

    INSTALLATION – BETJENING AF PRODUKTET

Kun kvalificeret personale autoriseret af producenten bør udføre installationen af svejseudstyret. Under opsætningen 
skal operatøren sikre, at maskinen er taget ud af stikkontakten. Det er forbudt at forbinde generatorer i serie eller 
parallelkreds. Det anbefales at bruge de svejsekabler, der følger med enheden, for at opnå de optimale 
produktindstillinger.

HARDWARE BESKRIVELSE
Disse svejsninger er, Inverter, bærbar svejser, til overdækket elektrode og TIG Lift i DC. Det tillader svejsning med rutiler, 
basic, rustfrit stål. I TIG giver det mulighed for at svejse de fleste metaller undtagen aluminium og legeringer. Den er 
beskyttet til brug på elektriske generatorer (Alim 100V-240 V AC).

STRØMFORSYNING – START OP
• Disse maskiner leveres med en 230V stikkontakt /16A stik type EEC7/7. GYSMI E200 FV integrerer et "fleksibel 
spænding"-system. Den skal være på en strømforsyning variabel mellem 100V og 240V (50 – 60 Hz) MED jord. Den 
absorberede effektive strøm (I1eff) vises på maskinen, for maksimale brugsforhold. Kontroller, at strømforsyningen 
og dens beskyttelse (sikring og/eller afbryder) er kompatibel med den nødvendige strøm under brug. I nogle lande 
kan udskiftningen af stikket være nødvendigt for at tillade brug under maksimale forhold. Svejseren skal monteres, så 
hovedstikket er tilgængeligt.
• Opstarten sker ved at trykke på «  »
Enheden skifter til beskyttelsestilstand, hvis forsyningsspændingen er over 265V for de enfasede produkter (skærmen 
viser  ).
Normal drift genoptages, når spændingen er vendt tilbage til dets nominelle område.

TILSLUTNING PÅ EN GENERATOR
Maskinen kan arbejde med generatorer, så længe hjælpestrømmen matcher disse krav:
- Spændingen skal være AC, altid indstillet som specificeret, og spidsspændingen under 400V,
- Frekvensen skal være mellem 50 og 60 Hz.
Det er bydende nødvendigt at kontrollere disse krav, da flere generatorer genererer højspændingstoppe, der kan bes-
kadige disse maskiner.

MMA SVEJSNING (ELEKTRODE)

FORBINDELSE OG RÅD
• Lad maskinen være tilsluttet til forsyningen efter svejsning for at lade den køle af.
• Termisk beskyttelse: Termisk beskyttelsesindikator tænder, og afkølingstiden er ca. 2 til 5 minutter afhængigt af eks-
tern temperatur.

• Din maskine er udstyret med 3 specifikke funktioner til invertere:
 - Hot Start øger strømmen ved begyndelsen af svejsningen.
 - Arc Force øger strømmen for at undgå klæbning, når elektroden trænger ind i smeltet metal. 
 - Anti Sticking giver dig mulighed for nemt at trække din elektrode tilbage uden at beskadige den i tilfælde af 
at den sætter sig fast.

Valg af MMA-tilstand og intensitetsindstilling:
- Vælg MMA-positionen (2) med vælgeren (5).
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(Tryk 3 sekunder for at skifte fra TIG til MMA)
- Indstil den ønskede strømstyrke (display (1)) med tasten (4).

E200 FV
VARMT START 0 > 90 %
ARC FORCE Automatisk

Råd: : 
Low Hot Start: til tynde metalplader 
High Hot Start til metaller, der er svære at svejse (snavsede eller oxiderede dele)

Følg disse trin for at indstille Hot Start:

 

OK

OK

0 - 90 %

Tryk på kontakten (5).

«HS» (Hot Start) blinker, og et tal vises.

Indstil den ønskede procentdel (display (1)) ved hjælp af (4) tasterne.

Bekræft ved at trykke på kontakten (5).

TUNGSTEN ELEKTRODE SVEJSNING MED INERT GAS (TIG MODE)
DC TIG-svejsning kræver en beskyttelsesgas (argon)
                                       
Følg trinene som nedenfor:

1. Tilslut jordklemmen på den positive pol ( ).
2. Tilslut en brænder «ventil» negativ polaritet (-).(Ref. 044425)
3. Tilslut rørgasbrænderen på gasflasken
4. Vælg TIG-positionen (3) ved hjælp af vælgerknappen (5) (tryk og hold nede i 3 
sek.). 
5. Indstil den ønskede strømstyrke (display (1)) med tasterne (4).
 Råd: Tag 30A/mm som standardindstilling og juster i henhold til den del, der skal 
svejses.
6. Indstil gasflowet på gascylinderens flyvemåler, og åbn derefter brænderens ventil.
7. For at starte: Rør ved elektroden på svejsedelen
8. Ved afslutning af svejsning: Op 2 gange buen (op-ned-op-ned) for at udløse den 
automatiske fading (se afsnittet nedenfor). Denne bevægelse skal udføres på mindre 

end 4 sek. i en højde på 5 til 10 mm. Luk derefter ventilen for at stoppe brændergassen efter afkøling af elektroden.

Automatisk buehældning med justerbar tid 
Funktionsaktivering:
Dette svarer til slutningen af den svejsetid, der kræves for det gradvise fald i svejsestrømmen, indtil lysbuens stop. 
Denne funktion hjælper med at undgå revner og kratere ved afslutningen af svejsningen.

(OFF)

 

OK

1. Tryk på vælgerkontakten (5) 

2. Indstil den ønskede automatiske buehældning fra 1 til 10 sek (display(1)) med tasten

3. Bekræft det ønskede tal ved at trykke på vælgerknappen (5).
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Anbefalede kombinationer / Elektrodeslibning

Nuværende (A)
Ø Elektrode (mm)

= Ø ledning
(fyldmetal)

Ø Dyse (mm)
Strømningshasti-

ghed
(Argon L/min)

0,5-5 10-130 1,6 9,8 6-7
4-8 130-200 2,4 11 7-8

For at optimere arbejdet skal du bruge en elektrode slebet som nedenfor:

L = 2,5 x d.                     
L

d

FEJLFINDING

Anomalier Årsager Retsmidler

M
M

A-
TI

G

Apparatet leverer ingen strøm, og 
den gule kontrollampe for termisk 

defekt (6) lyser.
Svejserens termiske beskyttelse er 

slået til.
Vent til slutningen af afkølingsti-

den, omkring 2 minutter. Indikator-
lampen (7) slukker.

Displayet er tændt, men enheden 
leverer ingen strøm.

Kablet til jordklemmen eller 
elektrodeholderen er ikke forbun-

det til svejseren.
Kontroller forbindelserne.

Hvis du, når enheden er tændt, og 
du lægger hånden på svejseen-
hedens krop, føler en prikkende 

fornemmelse.

Svejseenheden er ikke korrekt 
forbundet til jorden.

Tjek stikket og jorden på dit 
elektriske netværk.

Displayet er tændt, men enheden 
leverer ingen strøm.

Kablet til jordklemmen eller 
elektrodeholderen er ikke forbun-

det til svejseren.
Kontroller forbindelserne.

Ved opstart, 
displayet viser   .

Spændingen er ikke inkluderet i 
området (100V-240V AC)

Få den elektriske installation tjek-
ket.
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TI

G

Ustabil bue

Standard kommer fra wolframe-
lektroden

Brug en wolframelektrode med 
passende størrelse

Brug en velforberedt wolframe-
lektrode 

For vigtig gasstrøm Reducer gasstrømningshastighe-
den

Wolframelektroden bliver oxideret 
og tinder ved slutningen af svejs-

ningen.

Svejsezone Beskyt svejsezonen mod 
luftstrømme

Standard kommer fra post-gas, 
eller gassen er blevet stoppet for 

tidligt. 

Kontroller og spænd alle gastils-
lutninger. Vent, indtil elektroden er 

afkølet, før du stopper gassen.

Elektroden smelter Polaritetsfejl Kontroller, at jordklemmen virkelig 
er tilsluttet   

RESERVEDELE

DESIGNATION  E200 FV
1 Stik 51469
2 Skærm 51914
3 Elektronisk kort 97143C
4 Strømkabel 21480
5 Ventilator 51021
6 Beskyttende skærm 51010
7 Fødder 71140
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KREDSLØBSDIAGRAM 

51021

51469

51469

21480

L1
N

KEYBOARD

51914

POWER PCB

97143

GRÆNSEFLADE 

1

4

2 3

5 6

7

1 Skærm 

2 Tilstandsindikator «elektrodesvejsning» (MMA)

3 Tilstandsindikator «ikke-forbrugselektrodesvejsning» (TIG)

4 Vælg knap « eller – » 

5 Validering af knapvalg 

6 Termisk beskyttelsesindikator 

7 Knap på stand by
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GYSMI E200 FV DA

GARANTI
Garantien dækker fabrikationsfejl i 2 år fra købsdatoen (reservedele og arbejde).
Garantien dækker ikke:
• Transportskader.
• Normalt slid på dele (f.eks.: kabler, klemmer osv.).
• Skader på grund af forkert brug (strømforsyningsfejl, tab af udstyr, adskillelse).
• Miljørelaterede fejl (forurening, rust, støv).
I tilfælde af fejl returneres enheden til din forhandler sammen med:
- Købsbeviset (kvittering osv ...)
- En beskrivelse af den rapporterede fejl
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GYSMI E200 FV DA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

GYSMI E200 FV
Primær 

Strømforsyningsspænding 230 V /- 15 % 110 V /- 15 %

Netfrekvens 50/60 Hz

Antal faser 1

Sikring 16 A 20 A

Maksimal effektiv forsyningsstrøm I1eff 16 A 20 A

Maksimal forsyningsstrøm I1max 33 A 35 A

Netledningssektion 3 x 2,5 mm²

Maksimal aktiv effekt forbrugt 6,3 kW

Tomgangsforbrug 6,55 W

Effektivitet ved I2max 85 %

Effektfaktor ved I2max (λ) 0,92

EMC klasse EN

Sekundær MMA TIG MMA TIG

Ingen belastningsspænding 96 V

Type svejsestrøm DC

Svejsetilstande MMA, TIG (løft)

Minimum svejsestrøm  10 A

Normal strømudgang (I2) 10  200 A 10  200 A 10  130 A 10  130 A

Konventionel spændingsudgang (U2) 20.4  28 V 10,4  18 V 20,4  25,2 V 10,4  15,2 V

Driftscyklus ved 40°C (10 min)*
Standard EN60974-1.

Imax 20 % 27 % 39 % 58 %

60 % 120 A 140 A 95 A 125 A

100 % 90 A 115 A 80 A 100 A

 Funktionstemperatur -10°C   40°C

Opbevaringstemperatur -20°C   55°C

Beskyttelsesniveau IP21

Minimum spoleisoleringsklasse B

Dimensioner (Lxlxh) 27 x 21 x 14 cm

Vægt 5,5 kg

*Duty cycles er målt i henhold til standard EN60974-1 à 40°C og på en 10 min cyklus.
Under intensiv brug (> til driftscyklus) kan den termiske beskyttelse tændes, i så fald slukker lysbuen og indikatoren  tænder.
Hold maskinens strømforsyning tændt for at aktivere køling, indtil termisk beskyttelse annulleres.
Svejsestrømkilden beskriver en ekstern hængende karakteristik.
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SYMBOLER 

 Advarsel ! Læs brugermanualen. 

Enfaset inverter, omformer-ensretter

Elektrodesvejsning (MMA – Manuel Metal Arc)

svejsning (wolfram inert gas) 

Tilpasset til svejsning i miljøer med øget risiko for elektrisk stød. Svejsemaskinen bør dog ikke placeres sådanne steder. 

Svejse jævnstrøm 

Uo Nominel ubelastet spænding 

X(40°C) X : arbejdscyklus ved … % 

I2 I2: tilsvarende konventionel svejsestrøm 

EN ampere 

U2 U2 : konventionelle spændinger i tilsvarende belastning 

V Volt 

Hz Hertz

Enfaset strømforsyning 50 eller 60Hz 

U1 nominel forsyningsspænding

I1max Nominel maksimal forsyningsstrøm (effektiv værdi) 

I1eff Maksimal effektiv forsyningsstrøm  

Enheden overholder det europæiske direktiv. Overensstemmelsescertifikatet er tilgængeligt på vores hjemmeside. 

EN60974-1
EN60974-10

Klasse A
Enheden overholder EN60974-1, EN60974-10, Klasse A-standard i forhold til svejseenheder 

Separat indsamling påkrævet – Smid ikke i en husholdningsaffaldsspand 

Overensstemmelsesmærke EAC (Eurasian Economic Commission)

CMIM: Marokkansk certificering

Materialet overholder britiske krav. Den britiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på vores hjemmeside (se forside). 

  
Termisk beskyttelsesinformation 

standby/Til 

Netafbrydelsesmidlet er netstikket i kombination med husets installation. Tilgængeligheden af stikket skal garanteres af brugeren. 
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  (GYS)
Antal standardiserede elektroder, der kan svejses over 1 times kontinuerligt arbejde, divideret med antallet af elektroder, der kan svejses under samme forhold uden 
termisk afbrydelse. 

Antal standardiserede elektroder, der kan svejses i 1 time ved 20°C, med en forsinkelse på 20 s. mellem hver elektrode. 

Ventileret 

Produktets producent bidrager til genanvendelsen af dets emballage ved at bidrage til et globalt genbrugssystem. 
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GYS SAS
1, rue de la Croix des Landes 

CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex 

Frankrig


