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OBRIGADO POR SELECIONAR.
UM PRODUTO DE QUALIDADE
DA LINCOLN ELECTRIC.

MANTENHA SUA CABEÇA AFASTADA
DOS VAPORES.
NÃO se aproxime demais do arco.
Use lentes corretivas se necessário
para se manter a uma distância
razoável do arco.
EXAMINE IMEDIATAMENTE A CAIXA
LEIA e siga o Ficha de Dados de
E O EQUIPAMENTO QUANTO A DANOS.
Segurança (SDS) e a etiqueta de
Quando o equipamento for remetido, o título passa para
advertência exibida em todos os
o comprador no ato do recebimento pela transportadora.
recipientes de material de soldagem.
Consequentemente, as reclamações referentes a material
TENHA
UMA VENTILAÇÃO
danificado na remessa devem ser efetuadas pelo comprador
SUFICIENTE
ou um exaustor no arco, ou ambos, para afasta
diretamente à empresa de transporte no momento em que
vapores e gases da zona de respiração e da área geral.
a remessa é recebida.
EM UMA SALA GRANDE OU ÁREA EXTERNA, a ventilação natural
pode ser adequada se você mantiver a sua cabeça fora dos
vapores (veja abaixo).
A SEGURANÇA DEPENDE DE VOCÊ
USE CORRENTES NATURAIS ou ventiladores para manter os
vapores afastados do seu rosto.
O equipamento de soldadura em arco e corte da Lincoln foi
Se você apresentar sintomas incomuns, consulte seu
projetado e construído pensando na segurança. No entanto,
a sua segurança geral pode ser ampliada com uma instalação supervisor. Talvez a atmosfera de soldagem
e o sistema de ventilação devam ser verificados.
adequada...e a operação apropriada da sua parte. NÃO
INSTALE, OPERE OU FAÇA REPAROS ESTE EQUIPAMENTO
USE PROTEÇÃO ADEQUADA PARA
SEM LER ESTE MANUAL E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
OLHOS, OUVIDOS E CORPO.
CONTIDAS NA ÍNTEGRA. E, principalmente, pense antes
de agir e seja cuidadoso.
PROTEJA seus olhos e face com um capacete para
uso em soldagem devidamente ajustado a você
e com o tipo apropriado de placa de filtro
(Veja a ANSI Z49.1).
ADVERTÊNCIA
PROTEJA seu corpo de respingos de soldadura do
arco elétrico com roupas de proteção, incluindo roupa
Esta declaração aparece nos pontos em que as informações
de lã, avental à prova de chamas, luvas, perneiras de
precisam ser seguidas rigorosamente para evitar ferimentos
couro e botas altas.
graves ou morte.
PROTEJA as outras pessoas de respingos, faíscas e
luz escandescente com telas protetoras ou barreiras.
CUIDADO
EM ALGUMAS ÁREAS, pode ser recomendável ter proteção
contra ruído.
Esta declaração aparece nos pontos em que as informações
CERTIFIQUE-SE DE QUE o equipamento protetor esteja em
devem ser seguidas para evitar ferimentos menos graves ou
boas condições.
danos a este equipamento.

Use também óculos de proteção
SEMPRE QUE ESTIVER NA ÁREA
DE TRABALHO.
SITUAÇÕES ESPECIAIS

NÃO SOLDE OU CORTEcontêineres ou materiais que tenham
estado em contato com substâncias perigosas, a menos
que eles tenham sido devidamente limpas. Isso
é extremamente perigoso.
NÃO SOLDE OU CORTE peças pintadas ou galvanizadas, a menos
que tenham sido tomadas precauções especiais com ventilação.
Elas podem liberar vapores ou gases altamente tóxicos.

Medidas de precaução adicionais

PROTEJA cilindros de gás comprimido de calor excessivo,
choques mecânicos e arcos; aperte os cilindros de forma que eles
não possam cair.
CERTIFIQUE-SE DE QUE os cilindros nunca sejam aterrados ou
façam parte de um circuito elétrico.
REMOVA todos os riscos de incêndio em potencial da área
de soldagem.
SEMPRE TENHA O EQUIPAMENTO DE COMBATE AO INCÊNDIO
PRONTO PARA USO IMEDIATO E SAIBA COMO UTILIZÁ-LO.
Segurança 01 de 04 - 06/15/2016

SEGURANÇA

SEÇÃO A:
AVISOS
65 AVISOS DA PROPOSIÇÃO DA CALIFÓRNIA

AVISOS Respirar o gás de escape de motores
a diesel expõe você a produtos químicos
reconhecidos no Estado da Califórnia como
agentes causadores de câncer, defeitos congênitos
e outros defeitos reprodutivos.
• Sempre dê partida e opere o motor em uma área
bem ventilada.
• Se estiver em uma área exposta, direcione
o exaustor para uma área externa.
• Não modifique ou adultere o sistema do exaustor.
• Não coloque o motor em marcha lenta, a menos
que seja necessário.
Para mais informações, visite
www.P65 warnings.ca.gov/diesel
AVISOS Este produto, quando utilizado para solta
ou corte, produz vapores e gases que contêm
produtos químicos conhecidos no Estado da
Califórnia por provocarem defeitos congênitos
e, em alguns casos, a morte. (Lei de Segurança
e Saúde da Califórnia § 25249.5 et seq.)

1.c. Não abasteça perto de chamas, arcos de
solda ou com o motor em funcionamento.
Pare o motor e deixe que esfrie antes de
reabastecer o combustível, para evitar que
respingos de combustível vaporizem em
contato com partes quentes do motor, e peguem fogo. Não espirre
combustível durante o abastecimento. Caso aconteça de entornar
combustível, limpe-o e não dê a partida no motor até que os
vapores tenham sido eliminados.
1.d. Mantenha todas as proteções, tampas
e dispositivos do equipamento em posição
e em bom estado de funcionamento.
Mantenha as mãos, cabelo, roupas
e ferramentas longe de engrenagens,
ventiladores e outras peças móveis
durante a partida, operação ou reparos do equipamento.
1.e. Em alguns casos, pode ser necessário remover as proteções de
segurança para efetuar a manutenção necessária. Remova as
proteções apenas quando necessário e substitua-as quando
a manutenção que requer sua remoção estiver concluída.
Tome sempre o maior cuidado quando trabalhar perto de
peças móveis.
1.f. Não aproxime suas mãos do ventilador do motor. Não tente
contornar o controle do regulador ou da marcha lenta, pressionando
as hastes de controle da borboleta com o motor funcionando.
1.g. Para evitar dar partida acidental nos motores a gasolina, quando
girar o motor ou o gerador do soldador, durante um trabalho de
manutenção, desconecte os cabos das velas de ignição, o cabo
do distribuidor ou o cabo do magneto, o que for mais apropriado.
1.h. Evite se queimar, não remova a tampa de pressão
do radiador, enquanto o motor estiver quente.

AVISOS Câncer e Problemas Reprodutivos
www.P65warnings.ca.gov
A SOLDAGEM A ARCO PODE SER PERIGOSA. PROTEJA
VOCÊ E OS OUTROS DE POSSÍVEIS FERIMENTOS
GRAVES OU MORTE. MANTENHA LONGE DAS
CRIANÇAS. USUÁRIOS DE APARELHOS MARCA-PASSO
DEVEM CONSULTAR SEUS MÉDICOS, ANTES DE
OPERAR ESTA MÁQUINA.

Leia e entenda as seguintes informações de segurança. Para
informações adicionais de segurança recomenda-se que você
compre um exemplar do livreto a “Safety in Welding & Cutting
- ANSI Standard Z49.1” da Anerican Welding Society, P.O. Box
351040, Miami, Flórida 33135 ou CSA Standard W117.2-1974.
Um exemplar grátis do livreto E205 “Arc Welding Safety” (Segurança
em Soldagem a Arco) pode ser obtido na Lincoln Electric Company,
22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.
CERTIFIQUE-SE DE QUE TODA A INSTALAÇÃO,
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROCEDIMENTOS
DE REPAROS SÃO EFETUADOS APENAS POR
INDIVÍDUOS QUALIFICADOS.

PARA EQUIPAMENTOS
ACIONADOS POR MOTOR.
1.a. Desligue o motor antes dos trabalhos de
resolução de problemas e de manutenção,
a menos que tais trabalhos exijam
especificamente o motor ligado.
1.b. Opere os motores em locais abertos e bem ventilados, ou ventile
os gases de exaustão para o ambiente externo.

CAMPOS ELÉTRICOS
E MAGNÉTICOS PODEM
SER PERIGOSOS.
2.a. A corrente elétrica que flui por todos os condutores produz
campos magnéticos e elétricos (EMF) localizados.
A corrente de soldagem produz EMFs em torno dos cabos
e máquinas de soldagem.
2.b. Os campos EMF podem interferir com alguns aparelhos marcapasso, e operadores de soldagem que usem marca-passo devem
consultar seu médico, antes de executarem operações de soldagem.
2.c. A exposição a EMFs na soldagem poderá ter outros efeitos sobre
a saúde, que ainda são desconhecidos.
2.d. Todos os soldadores deveriam seguir os procedimentos a seguir
para minimizar sua exposição aos EMFs gerados pelo circuito
de soldagem:
2.d.1. Passe os cabos da peça de trabalho e do eletrodo juntos Prenda-os com fita, sempre que possível.
2.d.2. Nunca enrole a ponta do eletrodo em torno de seu corpo.
2.d.3. Não coloque seu corpo entre os cabos do eletrodo e da
peça de trabalho. Se o cabo do eletrodo estiver de seu
lado direito, o cabo da peça de trabalho também deve
ser colocado do seu lado direito.
2.d.4. Conecte o cabo da peça de trabalho no ponto da peça de
trabalho mais próximo possível do local a ser soldado.
2.d.5. Não trabalhe perto da fonte de alimentação de soldagem.
Segurança, 02 de 04 - 16/5/2018
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CHOQUE ELÉTRICO
PODE MATAR.
3.a. Os circuitos de eletrodo e operação (ou
terra) ficam eletricamente “quentes”
quando o soldador estiver ligado. Não toque nessas peças
“quentes” sem proteção ou com roupas molhadas. Use luvas
secas e sem furos para isolar as mãos.
3.b. Isole-se da operação e do aterramento usando um
isolamento seco. Certifique-se de que o isolamento seja
grande o suficiente para cobrir a área inteira de contato
físico com a operação e o aterramento.
Além das precauções normais de segurança, se
a soldagem tiver que ser realizada em
condições de risco elétrico (em locais úmidos
ou com roupas molhadas; em estruturas
metálicas como pisos, grades ou andaimes; em
posições apertadas como sentado, ajoelhado
ou deitado, se houver risco elevado de contato
inevitável ou acidental com a peça de trabalho
ou o terra), use o seguinte equipamento:
• Soldador (fio) de tensão constante CC semiautomático
• Soldador de manual CC (vara).
• Soldador de CA com controle de tensão reduzido.
3.c. Em soldagem de fios automática ou semiautomática,
o eletrodo, a bobina do eletrodo, a cabeça de soldagem,
o bocal ou a pistola de soldagem semiautomática também
são eletricamente “quentes”.
3.d. Sempre assegure-se de que o cabo de operação faça uma
boa conexão elétrica com o metal sendo soldado. A conexão
deve estar o mais perto possível da área que está
sendo soldada.
3.e. Aterre a peça ou o metal a ser soldado em um bom fio terra
elétrico (terra).
3.f. Mantenha o suporte de eletrodo, grampo de trabalho, cabo
de soldagem e máquina de soldagem em boas condições
de operação segura. Troque o isolamento danificado.
3.g. Nunca mergulhe o eletrodo na água para resfriar.
3.h. Nunca toque simultaneamente nas partes “quentes” dos
suportes de eletrodos conectados a dois soldadores porque
a tensão entre os dois pode ser o total da tensão de circuito
aberto dos dois soldadores.
3.i. Ao trabalhar acima do nível do piso, use um cinto de
segurança para se proteger de uma queda se você
sofrer um choque.
3.j. Veja também os Itens 6.c. e 8.

RAIOS DO ARCO
PODEM QUEIMAR.
4.a.

Use uma proteção com o filtro adequado e placas de
cobertura para proteger os olhos das faíscas e dos raios do
arco ao soldar ou observar a soldagem do arco aberto.
Proteção de capacete e lentes de filtros devem estar em
conformidade com os padrões ANSI Z87. Padrões I.

4.b.

Use roupa adequada de material resistente a chamas
durável, para proteger sua pele e a de seus auxiliares
dos raios de arco.

4.c.

Proteja outras equipes próximas com blindagem adequada
e não inflamável e/ou avise para eles não olharem para
o arco ou não se exporem aos raios do arco ou
a respingos de metal quente.

VAPORES E GASES
PODEM SER
PERIGOSOS.
5.a. A sondagem pode produzir vapores e gases perigosos para
a saúde. Evite respirar esses vapores e gases. Ao soldar,
mantenha a sua cabeça fora dos gases. Tenha ventilação e/ou
exaustão adequada no arco para manter os vapores e gases
distantes da área de respiração. Quando estiver
soldando em revestimentos (veja as instruções
no contêiner ou SDS) ou no aço cadmiado ou
chumbado e em outros metais ou revestimentos
que produzem vapores altamente tóxicos,
mantenha o nível de exposição o mais baixo
possível e dentro dos limites aplicáveis de OSHA
PEL e ACGIH TLV usando a exaustão local ou
ventilação mecânica, a menos que as avaliações
de exposição indiquem o contrário. Em espaços
confinados ou em algumas circunstâncias, em
áreas externas, um respirador pode ser
necessário. Também é preciso tomar as
medidas de precaução necessárias ao
soldar em aço galvanizado.
5. b. A operação do equipamento de controle de vapor de
soldagem é afetada por diversos fatores, incluindo o uso
inadequado e o posicionamento do equipamento,
a manutenção do equipamento e o procedimento de
soldagem específico e a aplicação envolvida. O nível de
exposição do trabalhador deve ser verificado na instalação
e periodicamente para assegurar que ele esteja dentro dos
limites OSHA PEL e ACGIH TLV aplicáveis.
5.c. Não solde em locais próximos de vapores de hidrocarboneto
clorado provenientes de operações de desengordurante,
limpeza e borrifamento. O calor e os raios do arco podem reagir
com vapores de solvente para formar fosgênio, um gás
altamente tóxico, e outros produtos que provocam irritação.
5.d. Os gases de proteção usados para soldagem em arco pode
provocar deslocamento de ar e causar ferimentos e morte.
Sempre assegure que haja ventilação suficiente, especialmente em
áreas confinadas, para assegurar que o ar respirado seja seguro.
5.e. Leia e entenda as instruções do fabricante para esse
equipamento e consumíveis a serem usados, incluindo a Ficha
de Segurança dos Dados (SDS) e siga as práticas de segurança
do funcionário. Os formulários SDS são fornecidos pelo
distribuidor de sondagem ou pelo fabricante.
5.f. Também veja item 1.b.
Segurança 03 de 04 - 15/06/2016
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SOLDAGEM E
FAÍSCAS DE CORTE
PODEM PROVOCAR
INCÊNDIO OU
EXPLOSÃO.
6.a. Remova os perigos de incêndio da área de soldagem. Se não
for possível, cubra-os para evitar que as faíscas da
soldagem provoquem um incêndio. Lembre-se de que as
faíscas de soldagem e materiais quentes da soldagem
podem facilmente passar por pequenas frestas e aberturas
para as áreas adjacentes. Evite a soldagem próxima das
tubulações hidráulicas. Prepare o extintor de incêndio.
6.b. Quando gases comprimidos forem utilizados no local de
trabalho, precauções especiais devem ser adotadas para
evitar situações de risco. Consulte “Segurança em Soldagem
e Corte” (ANSI padrão Z49.1) e as informações de operação
para o equipamento usado.
6.c. Quando não estiver soldando, garanta que nenhuma parte do
circuito de eletrodos esteja tocando na parte de operação ou
aterramento. Contato acidental pode provocar
superaquecimento e criar um risco de incêndio.
6.d. Não aqueça, corte ou solde tanques, tambores ou
contêineres até etapas adequadas terem sido tomadas para
garantir que tais procedimentos não provoquem vapores
tóxicos ou inflamáveis causados por substâncias internas.
Eles podem provocar uma explosão, embora tenham sido
“limpos”. Para informações, compre “Práticas de Segurança
Recomendadas para a Preparação para Soldagem e Corte de
Contêineres e Tubulação que Tenha Mantido Substâncias
Perigosas”, AWS F4.1 da American Welding Society
(veja o endereço acima).
6.e. Ventile fundições ocas ou contêineres antes de aquecer,
cortar ou soldar. Eles podem explodir.
6.f. O arco de soldagem produz centelhas e faíscas. Use roupas
protetoras sem óleo na composição, como luvas de couro,
camisa pesada, calças sem bainha, sapatos altos e um
capuz protegendo seus cabelos. Use protetores de ouvido
ao soldar fora da posição correta ou em espaços confinados.
Sempre use óculos de proteção com protetor lateral quando
estiver na área de soldagem.
6.g. Conecte o cabo de operação à operação o mais perto da
área de soldagem possível. Os cabos de operação
conectados à estrutura do edifício ou a outras localizações
fora da área de soldagem aumentam a possibilidade da
corrente de soldagem passar por correntes de suspensão,
cabos de guindaste ou outros circuitos alternativos. Isso
pode gerar riscos de incêndio ou superaquecer os cabos ou
as correntes de suspensão até eles apresentarem falhas.

CILINDRO PODE EXPLODIR
SE DANIFICADO.
7.a. Use apenas cilindros de gases
comprimidos contendo o gás de proteção
correto para o processo usado
e reguladores que estejam operando
corretamente projetados para o gás
e a pressão usados. Todas as mangueiras,
conexões, etc. devem ser adequadas para
a aplicação e mantidas em boas
condições.
7.b. Sempre mantenha os cilindros em uma posição reta
encadeados com segurança a um suporte fixo ou chassi.
7.c. Cilindros devem estar posicionados:
•

Fora das áreas em que eles possam ficar presos ou
sujeitos a danos físicos.

•

Uma distância segura das operações de soldagem por
arco ou corte e qualquer outra fonte de calor, faíscas
ou chamas.

7.d. Nunca permita que um eletrodo, suporte de eletrodo ou
qualquer outra peça eletricamente “quente” toque em
um cilindro.
7.e. Mantenha a sua cabeça e face afastados da saída da válvula
do cilindro ao abrir a válvula do cilindro.
7.f. As tampas de proteção das válvulas devem estar sempre no
lugar e ser apertadas manualmente, exceto quando o cilindro
estiver em uso ou conectado para uso.
7.g. Leia e siga as instruções sobre cilindros de gás comprimido,
equipamento associado e a publicação CGA P-l, “Precautions
for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders,”
fornecida pela Compressed Gas Association, 14501
George Carter Way Chantilly, VA 20151.

PARA EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS.
8.a. Desligue a força usando a chave de
desconexão na caixa de fusíveis antes
de trabalhar no equipamento.
8.b. Instale o equipamento de acordo com as Normas Elétricas
Nacionais dos Estados Unidos, todas as normas locais
e as recomendações do fabricante.
8.c. Aterre o equipamento de acordo com as Normas Elétricas
Nacionais dos Estados Unidos e as recomendações
do fabricante.

6.h. Veja também o item 1.c.
6.I. Leia e siga o NFPA 51B “Standard for Fire Prevention During
Welding, Cutting and Other Hot Work”, disponível do NFPA, 1
Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy, MA 022690-9101.
6.j. Não use a fonte de alimentação da sondagem para degelo
de tubulação.

Consulte
http://www.lincolnelectric.com/safety
para informações adicionais de
segurança.
Segurança 04 de 04 - 15/06/2016
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - VANTAGE® 500-I (K2805-1)
Fabricação/Model
PERKINS
(K2805-1)
404D-22

ENTRADA - MOTOR A DIESEL
Velocidade
(RPM)

Descrição

Cilindrada pol.
cu. (litros)

A-1
Partida
Sistema

Bateria de 12 VCC e
135,6 (2,2)
Marcha lenta
4 cilindros
Arranque
1880
alta
32,7 HP
34; 650
(Grupo
1800 RPM
Carga total 1800 Pol. (mm) diâm. x curso
corrente de
aspiração natural
partida a frio)
Marcha lenta
resfriado a água
3,43 X 3,64
Alternador de 65A
baixa 1400
Motor a diesel
c/ regulador interno
(87,1 x 92,5 mm)

SAÍDA NOMINAL @ 104° F (40° C) - SOLDADOR

Processo de soldagem
Corrente constante CC
Corrente de tubo CC
TIG Touch-Start™

Voltagem constante CC
Soldagem a arco

Saída elétrica da soldagem
Corrente/Voltagem/Ciclo de serviço
400A / 36V / 100%
450A / 34V / 60%
500A / 30V /40%
300A / 32V / 100%
250A / 30V / 100%
400A / 36V / 100%
450A / 34V / 60%
500A / 30V / 40%
400A / 36V / 100%

Faixa de saída
30 a 500 A

40 a 300 A
20 a 250 A

Capacidade

Combustível:
20 gal. (75,7 L)
Óleo: 8,45 Qts.
(8 L)
Refrigerante
do radiador:

Máx. Solda OCV
@Carga nominal RPM

60 Volts

14 a 36 VOLTS
90 a 450 A

SAÍDA NOMINAL @ 104° F (40° C).- GERADOR
Energia auxiliar (1)
19000 Watts pico, / 17000 Watts contínuos, 60 Hz, 240 Volts trifásico
3600 Watts pico(2), / 3600 Watts contínuos, 60 Hz, 240 Volts monofásico
2400 Watts pico(2), / 2400 Watts contínuos, 60 Hz, 120 Volts monofásico
1800 Watts pico(2), / 1800 Watts contínuos, 60 Hz, 120 Volts monofásico

ALTURA
35,94* pol.
913 mm

DIMENSÕES FÍSICAS

LARGURA
25,30 pol.
643 mm

LUBRIFICAÇÃO
EMISSÕES
Pressão do combustível EPA Tier 4
com filtro de fluxo total
Compatível
FILTRO DE AR

MARCHA LENTA
DO MOTOR

PROFUNDIDADE
60,00 pol.
1524 mm

MOTOR

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

PESO

1230 lbs. (559kg.)

Bomba mecânica de combustível,
provisório, Sangramento automático de ar Solenoide
de corte elétrico, Injetor de combustível indireto

SILENCIADOR

REGULADOR
Mecânico

PROTEÇÃO DO MOTOR

Silenciador de baixo ruído
Corte em óleo baixo
Saída superior pode ser girada.
pressão e motor alto
Fabricado em aço aluminizado
Temperatura do fluido
de vida útil longa
de resfriamento
GARANTIA DO MOTOR: 2 anos / 2000 horas, todos os componentes não elétricos, 3 anos para os principais
componentes não elétricos. Consultar a Garantia da Perkins para obter mais detalhes.
Elemento único

TOMADAS

Marcha lenta
automática

1 - 120 VCA Duplex NEMA (5-20R)- Proteção GFCI
1 - 120 VCA (IEC 309) Europa - Proteção GFCI
1 - 240 VCA (IEC 309) Europa
1 - 240 VCA Trifásico NEMA (15-50R)

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

DISJUNTOR DE ENERGIA AUXILIAR

1 - 20 A para 120 VCA Duplex (NEMA)
1 - 15 A para 120 VCA (IEC 309) Europa
1 - 15 A (2 polos) para 240 VCA (IEC 309) Europa
1 - 50 A (3 polos) para 240 VCA Trifásico (NEMA)

OUTROS DISJUNTORES

10 A para o circuito de carga da bateria

(1) A saída nominal em Watts é equivalente a volt-amperes no fator de potência unitário. A tensão de saída está dentro de ±

10% em todas as cargas até à capacidade nominal. Durante a soldagem, a potência auxiliar disponível será reduzida.

* Para o topo da caixa, adicionar 10,28” (261,1 mm) ao topo do tubo de exaustão. Adicionar 3,43”(87,1 mm) ao topo da barra
de elevação.

(2) Máximo por valor nominal de disjuntor.

VANTAGE® 500-I
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
AVISO

Não tente usar este equipamento até que tenha
lido completamente o manual do fabricante do
motor, fornecido com seu soldador. Ele inclui
precauções de segurança importantes, detalhes
sobre a partida do motor, instruções de operação
e manutenção e uma lista de peças.
————————————————————————
CHOQUES ELÉTRICOS podem matar.
• Não toque peças eletrificadas ou
o eletrodo com sua pele ou com
roupas molhadas.
• Isole a si mesmo(a) do trabalho
e do piso.
• Use sempre luvas isoladoras secas.
————————————————————————
O ESCAPAMENTO DO MOTOR pode
matar.
• Use-o em áreas bem ventiladas ou
expulse os gases de exaustão para
o ambiente externo.
————————————————————————
PEÇAS MÓVEIS podem ferir.
• Não opere o sistema com as portas
abertas ou com as proteções
desativadas.
• Pare o motor antes da manutenção.
• Mantenha-se longe de peças móveis.
————————————————————————

ELEVAÇÃO
O VANTAGE® 500-I pesa aproximadamente 1345 lbs.
(611 kg.) com o tanque cheio de combustível,
e 1230 lbs.(559kg) sem combustível. A máquina
possui uma barra de elevação que deve ser sempre
usada, quando for ser içada.

AVISO

• Eleve apenas com equipamento
que tenha a capacidade de
elevação adequada.

• Certifique-se de que a máquina
está estável, quando a levantar.
• Não erga esta máquina com uma
barra de elevação se estiver
equipada com algum acessório
pesado como um reboque ou
cilindro de gás.

QUEDA O
EQUIPAMENTO • Não erga a máquina se a barra de
provocar
elevação estiver pode danificado.
ferimentos.
• Não opere a máquina enquanto
estiver suspensa com a barra
de elevação.

————————————————————————

Consulte informações de advertência
adicionais na frente deste Manual
do Operador.

Este equipamento deve ser instalado,
usado e mantido apenas por pessoal
qualificado.
LOCALIzAÇÃO E VENTILAÇÃO
O soldador deve ser posicionado de modo que as
entradas do ar de resfriamento recebam um fluxo sem
restrições de ar limpo e frio, e de modo a evitar as saídas
do ar de resfriamento. Além disso, localize o soldador de
modo que os gases de exaustão do mesmo sejam transportados de forma apropriada para uma área externa.

EMPILHAMENTO
As máquinas VANTAGE® 500-I não podem ser
empilhadas.

ÂNGULO DE OPERAÇÃO
Os motores são concebidos para funcionarem com
a máquina nivelada, condição na qual ela apresenta
seu desempenho ótimo. O ângulo máximo de
operação contínua é de 25 graus em todas as direções
, 35 graus intermitentes (menos de 10 minutos
contínuos), em todas as direções. Caso o motor
precise trabalhar em um ângulo, devem ser tomadas
medidas para verificar e manter o nível de óleo na
capacidade normal (FULL), dentro do cárter.

A-2

Quando trabalhar com o soldador em ângulo,
a capacidade efetiva de combustível será ligeiramente
menor do que o valor especificado.
VANTAGE® 500-I
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OPERAÇÃO EM ALTITUDES ELEVADAS
Em altitudes elevadas, poderá ser necessário reduzir os valores
nominais. Reduza os valores nominais máximos de 2,5%
a 3,5%, a cada 1000 pés de altitude. (305 m). Devido aos novos
regulamentos legais referentes a EPA e outros regulamentos
referentes a emissões, as modificações no motor para adequá-lo
a altitudes elevadas, são restritas dentro dos Estados Unidos.
Para usos acima de 6000 pés (1828 m), deve-se entrar em
contato com uma Assistência Técnica Autorizada da Perkins
para se determinar se podem ser feitos ajustes nesses casos.
OPERAÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS
Testado em operação em temperaturas extremas de até 55°C.
Valor nominal da saída reduzido acima de 40°C.

Partida em tempo frio:

Com uma bateria totalmente carregada e com o óleo
correto, o motor deve partir satisfatoriamente em até -15°F
(-26°C). Caso seja necessário partir o motor com frequência
abaixo de 0°F (-18°C), poderá ser desejável instalar auxílios
de partida. O uso de combustível diesel no. 1D
é recomendado, em lugar do no. 2D, em temperaturas
abaixo de 23°F (-5°C). Deixe o motor aquecer antes de
aplicar carga ou colocá-lo em marcha lenta alta.

Nota: Partida em temperatura extremamente fria poderá
exigir uma operação mais longa das velas do motor.
Em nenhuma condição deve ser usado éter ou
qualquer outro fluido de partida neste motor!
————————————————————————

REBOQUE

AVISO

Use um reboque recomendado para puxar este equipamento
com outro veículo, seja em estrada, em pátio ou dentro de uma
fábrica. Caso o usuário adapte um reboque não fornecido pela
Lincoln, ele será o responsável por garantir que o método de
engate e o uso não resulte em perigos ou danos ao equipamento
de soldagem. Alguns fatores a serem considerados são:

1. A capacidade nominal do reboque vs. peso do equipamento
Lincoln e acessórios adicionais prováveis.
2. Fixação e suporte adequados da base do equipamento de
soldagem de forma a se evitarem estresses mecânicos
indevidos sobre a estrutura.
3. O posicionamento correto do equipamento sobre o reboque
para a garantir estabilidade entre lados e entre frente
e traseira, quando o equipamento é movido e quando está
parado, sob operação ou manutenção.
4. Condições típicas de uso, por ex., velocidade de deslocamento; aspereza da superfície sobre a qual o reboque
será operado; condições ambientais; como manutenção.
5. Conformidade com as leis locais, estaduais e federais.(1)

ARRUMAÇÃO
TRANSPORTE

EM

AVISO

VEÍCULO
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PARA

Cargas arrumadas de forma incorreta ou cargas
concentradas poderão provocar uma condução
instável do veículo de transporte, nos pneus ou
provocar a falha de outros componentes do veículo.

• Transporte este equipamento apenas em veículos
utilitários concebidos para o transporte de cargas
e com a carga nominal apropriada.
• Distribua, equilibre e prenda as cargas de modo
que o veículo permaneça estável nas condições
de uso.
• Não ultrapasse as cargas nominais máximas
dos componentes, tais como a suspensão,
eixos e pneus.
• Instale a base do equipamento em uma cama de
metal ou no chassi do veículo.
• Siga as instruções do fabricante do veículo.
————————————————————————

SERVIÇO DE PRÉ-OPERAÇÃO DO MOTOR

LEIA as instruções de operação e manutenção
fornecidas com esta máquina.

AVISO

• Pare o motor e deixe esfriar antes de abastecer
o combustível
• Não fume enquanto estiver abastecendo.
• Abasteça o tanque de combustível com uma
vazão moderada e não abasteça demais.
• Limpe o combustível derramado e aguarde que
os vapores de combustível se dissipem, antes
de dar partida no motor.
• Mantenha centelhas e chamas longe do tanque
de combustível.
————————————————————————

(1) Consulte as leis federais, estaduais e locais aplicáveis no que se refere a requisitos específicos para
uso em rodovias públicas.

NOTA: Esta máquina é fornecida com uma bateria molhada
e carregada; que, caso não seja usada por vários meses,
poderá requerer uma carga. Tome cuidado para carregar
a bateria com a polaridade correta. (Consulte Bateria na
seção “Manutenção”)
VANTAGE® 500-I
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Uma vez que este soldador acionado por um motor cria
sua própria energia elétrica, não é necessário
conectar o chassi a um terra, a menos que a
máquina seja conectada à fiação da instalação (casa,
oficina, etc).

Para evitar choques elétricos, todos os equipamentos
alimentados pela energia elétrica deste equipamento,
deverão:
• Ser aterrados ao chassi do soldador, usando um
plugue aterrado, ou ter isolamento duplo.
• Não aterrar a máquina a um tubo que transporte
material combustível ou explosivo.

AVISO

————————————————————————

Quando este soldador for instalado em um caminhão
ou reboque, seu chassi deverá ser conectado eletricamente ao chassi metálico do veículo. Use um fio de
cobre no. 8 ou maior entre o pino de aterramento da
máquina e o chassi do veículo. Quando este soldador
acionado por motor for conectado à fiação da
instalação, como a de um prédio ou oficina, o chassi
deverá ser conectado ao terra do sistema. Consulte
instruções de conexão adicionais na seção intitulada
“Conexões de energia de standby”, bem como
o artigo sobre aterramento que consta na versão mais
recente da National Electrical Code e as leis locais.

Normalmente, se a máquina tiver de ser aterrada,
deverá ser conectada com um fio no. 8, ou maior,
a um terra sólido como um cano de água metálico,
enterrado no solo pelo menos 10 pés, e que não
tenha juntas isoladas, ou à estrutura metálica de um
prédio, a qual esteja efetivamente aterrada.
A National Electrical Code lista uma variedade de
meios alternativos para se aterrar equipamento
elétrico. Na frente do soldador, existe um pino de
aterramento para a máquina, identificado com
o símbolo.

TERMINAIS DE SOLDAGEM
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A Tabela A.1 lista os tamanhos e comprimentos de
cabo recomendados para a corrente e ciclo de trabalho
nominais. O comprimento se refere à distância do
soldador ao trabalho e, de volta, ao soldador. Os
diâmetros do cabo aumenta, para comprimentos
longos, de modo a reduzir as quedas de tensão.
TABELA A.1

INSTALAÇÃO DOS CABOS

Instale os cabos de soldagem em seu VANTAGE®
500-I como descrito a seguir.

COMPRIMENTO TOTAL COMBINADO DE
DE ELETRODO E CABOS
Comprimento de cabo

0 a 100 pés. (0 a 30 metros)

100 a 150 pés. (30 a 46 metros)

Tamanho de cabo
para 400 A
60% de ciclo
de serviço
2 / 0 AWG

150 a 200 pés. (46 a 61 metros)

2 / 0 AWG
3 / 0 AWG

1. O motor deve estar DESLIGADO para se
instalarem os cabos.
2. Remova as porcas flangeadas dos terminais
de saída.
3. Conecte o suporte do eletrodo e os cabos de
trabalho aos terminais de saída do soldador.
Os terminais são identificados na frente da caixa.
4. Aperte firmemente as porcas flangeadas.
5. Cerifique-se de que a peça de metal que você está
soldando (seu “trabalho”) está conectada corretamente ao grampo de trabalho e ao cabo.
6. Verifique e aperte as conexões periodicamente.
• Conexões soltas farão com que os terminais de
saída superaqueçam. Os terminais poderão
eventualmente derreter.
• Não cruze os cabos de soldagem na conexão do
terminal de saída. Mantenha os cabos isolados

CUIDADO

O VANTAGE® 500-I com uma chave seletora que
determina se a máquina funciona como um terminal de
solda a “quente”, quando na posição “WELD
TERMINALS ON” (TERMINAIS DE SOLDA ATIVOS)
ou como um terminal de solda “frio”, quando na posição
“REMOTELY CONTROLLED” (CONTROLE REMOTO).

e afastados um do outro.
————————————————————————

Com o motor desligado, conecte o eletrodo e os
cabos de trabalho aos pinos de saída. O processo de
soldagem dita a polaridade do cabo do eletrodo.
Essas conexões devem ser verificadas
periodicamente e apertadas com uma chave 3/4”.

Ligue o motor e posicione a chave de controle “IDLER”
(MARCHA LENTA) no modo “High Idle” (Marcha lenta
alta). Agora, a voltagem estará correta nas tomadas de
energia auxiliar. Isto deve ser feito antes que um GFCI
desarmado possa ser rearmado corretamente. Consulte

CABOS DE SAÍDA DE SOLDAGEM

TOMADAS DE ENERGIA AUXILIAR

VANTAGE® 500-I
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a seção MANUTENÇÃO para obter informações mais
detalhadas sobre o teste e reinício de um GFCI.
A energia auxiliar do VANTAGE® 500-I consiste de
energia monofásica e trifásica de 60Hz. A tensão de saída
está entre +/- 10% em cargas até à capacidade nominal.

Monofásica:
Uma tomada duplex de 120 VCA NEMA (5-20R) 20 A,
protegida por um disjuntor de 20 A, que fornece
2400 Watts pico / 2400 Watts contínuos. Corrente
máxima de 20 A.

Uma tomada de 120 VCA (IEC 309) 16 A, protegida
por um disjuntor de 15 A que fornece 1800 Watts pico /
1800 Watts contínuos. Corrente máxima de 15 A.
Uma tomada de 240 VCA (IEC 309) 16 A, protegida
por um disjuntor de 15 A e 2 polos que fornece
3600 Watts pico / 3600 Watts contínuos. O disjuntor de
2 polos desconecta ambos os terminais quentes ao
mesmo tempo. Corrente máxima de 15 A.

Trifásica:
Uma tomada de 240 VCA NEMA (15-50R) 50 A,
protegida por um disjuntor de 50 A e 3 polos que
fornece 19000 Watts pico / 17000 Watts contínuos.
O disjuntor de 3 polos desconecta todas as 3 fases ao
mesmo tempo. Corrente máxima de 41 A.
TOMADAS DE 120 V

Um GFCI protege as duas tomadas de energia auxiliar
de 120V . Uma tomada GFCI (Ground Fault Circuit
Interrupter) é um dispositivo de proteção contra
choques elétricos, caso um equipamento defeituoso
conectado a ela desenvolva uma falha de terra. Caso
esta situação ocorra, o GFCI desarmará, retirando
a tensão da saída da tomada. Caso um GFCI
desarme, consulte a seção MANUTENÇÃO para obter
informações detalhadas sobre o teste e reinício do
mesmo. Os GFCIs devem ser testados corretamente
pelo menos uma vez por mês.

As tomadas de energia auxiliar de 120 V só devem ser
usadas com plugues aterrados de três pinos, ou
ferramentas de dois pinos, porém com isolamento duplo
aprovado. A capacidade de corrente nominal de qualquer
tomada usada com o sistema deve ser pelo menos igual
à capacidade de corrente da tomada associada.

PRONTO PARA DISPOSITIVO
CORRENTE RESIDUAL
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próprios para aceitar um RCD típico de 2 polos (RCD).
O orifício é coberto por uma tampa com a etiqueta
“RCD READY” (PRONTO P/ RCD) e prende um
suporte de fixação na parte de dentro. Consulte os
diagramas da seção F deste Manual do Operador para
obter instruções sobre a instalação de um RCD.
Nota: O RCD deve ter corrente nominal de 15 A.

CONEXÕES DE ENERGIA DE STANDBY

O VANTAGE® 500-I é apropriado para trabalhar com
alimentação temporária, de standby ou de
emergências, quando se segue o cronograma de
manutenção recomendado pelo fabricante.

O VANTAGE® 500-I pode ser instalado permanentemente como uma unidade de energia de standby de
240 VCA, 3 fios, monofásica, 50 A. As conexões
devem ser feitas por um eletricista certificado que
poderá determinar como a tensão 120/240 V pode ser
adaptada à instalação específica e atender todos os
regulamentos elétricos aplicáveis.
Tome as providências necessárias para garantir que
a carga é limitada à capacidade do VANTAGE® 500-I

• A máquina só pode ser instalada no sistema
elétrico de um prédio ou residência por um
eletricista treinado, certificado e autorizado.
Certifique-se de que:
• A instalação atende a National Electrical Code
e todas as demais leis elétricas aplicáveis.

AVISO

• A instalação está isolada e não pode haver
feedback para dentro do sistema da rede
elétrica. Algumas leis estaduais e locais exigem
que a instalação seja isolada antes do gerador
ser eletricamente conectado à mesma. Verifique
os requisitos de seu Estado e Município.
————————————————————————

DE

O Vantage 500-I é configurado para permitir o uso de
um Dispositivo de Corrente Residual (RCD), com
o objetivo de proteger a tomada monofásica de 240V.
A área de energia auxiliar no painel dianteiro do
Vantage 500-I possui um orifício com tamanho e forma
VANTAGE® 500-I

INSTALAÇÃO
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CONEXÃO DOS ALIMENTADORES DE
ARAME ELÉTRICOS DA LINCOLN

AVISO

Feche o soldador antes de efetuar quaisquer
conexões elétricas.
———————————————————————
Conexão do modelo LN-15 Across The-Arc ao
VANTAGE® 500-I
1. Feche o soldador.

2. Conecte o cabo do eletrodo positivo ao terminal
“+” do soldador e o cabo da peça até ao terminal
“-” do soldador. Conecte o cabo do eletrodo
negativo ao terminal “-” do soldador e o cabo da
peça até ao terminal “+” do soldador.

3. Prenda o cabo de ponta única da frente do LN-15
à peça, usando o grampo com mola na extremidade
da ponta. Esta é uma ponta de controle para levar
corrente ao motor do alimentador de arame; não
transporta corrente de soldagem.
4. Coloque a chave MODE (MODO) na posição
“CV-WIRE“.

5. Coloque a chave “WELD TERMINALS”
(TERMINAIS DE SOLDA) na posição
“WELD TERMINALS ON” (TERMINAIS DE
SOLDA ATIVOS).

6. Posicione o botão “ARC CONTROL” (CONTROLE
DE ARCO) em “0”, inicialmente, e depois ajuste.
7. Coloque a chave “IDLE” (MARCHA LENTA) na
posição “AUTO”.

8. Quando o gatilho da pistola está fechado, o circuito
sensor de corrente fará com que o motor do
VANTAGE® 500-I vá para velocidade de marcha
lenta alta, o arame começará a ser alimentado e
o processo de solda será iniciado. Quando
a soldagem for interrompida, o motor irá para
marcha lenta baixa aproximadamente 12 segundos
depois, a menos que a soldagem retome.

NOTA: O modelo de cabo do controle LN-15 não
funcionará com o Vantage 500-I.

1. Feche o soldador.

2. Conecte o cabo do eletrodo positivo do
Alimentador de arame no terminal “+” do soldador
e o cabo da peça no terminal “-” do soldador.
Conecte o cabo do eletrodo negativo do
Alimentador de arame no terminal “-” do soldador
e o cabo da peça no terminal “+” do soldador.

3. Prenda a ponta única da frente do Alimentador de
arame à peça usando o grampo com mola na
extremidade da ponta. Esta é uma ponta de
controle para levar corrente ao motor do alimentador
de arame; não transporta corrente de soldagem.
4. Coloque a chave MODE (MODO) na posição
“CV-WIRE“.

5. Posicione a chave “WELD TERMINALS”
(TERMINAIS DE SOLDA) em “WELD TERMINALS
ON” (TERMINAIS DE SOLDA ATIVOS).
6. Posicione o botão “ARC CONTROL” (CONTROLE
DE ARCO) em “0”, inicialmente, e depois ajuste.

7. Coloque a chave “IDLE” (MARCHA LENTA) na
posição “AUTO”. Quando não se estiver
soldando, o motor do o VANTAGE® 500-I
permanecerá em marcha lenta baixa. Caso você
esteja usando um LN-25 com um contator interno,
o eletrodo não será energizado até que o gatilho
da pistola seja fechado.

8. Quando o gatilho da pistola está fechado,
o circuito sensor de corrente fará com que o motor
do VANTAGE® 500-I vá para velocidade de
marcha lenta alta, o arame começará a ser
alimentado e o processo de solda será iniciado.
Quando a soldagem for interrompida, o motor irá
para marcha lenta baixa aproximadamente 12
segundos depois, a menos que a soldagem retome.

CUIDADO

Caso você esteja usando um LN-25 sem um
contator interno, o eletrodo será energizado
quando se der a partida no VANTAGE® 500-I.
————————————————————————

Conexão do LN-25 PRO ou LN-25 ao VANTAGE®
500-I

Tanto o LN-25 PRO como o LN-25 podem ser usados
VANTAGE® 500-I, com ou sem um contator interno.
Consulte o diagrama de conexões apropriado na
seção F.
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NOTA: O módulo de controle remoto do LN-25 (K431)
e o cabo remoto (K432) não são recomendados para
uso com o VANTAGE® 500-I.
VANTAGE® 500-I

B-1

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO

OPERAÇÃO

Não tente usar este equipamento até que tenha
lido completamente o manual do fabricante do
motor, fornecido com seu soldador. Ele inclui
precauções de segurança importantes, detalhes
sobre a partida do motor, instruções de operação
e manutenção e uma lista de peças.
———————————————————————
CHOQUES ELÉTRICOS podem matar.
• Não toque peças eletrificadas ou
o eletrodo com sua pele ou com
roupas molhadas.
• Isole a si mesmo(a) do trabalho e do
piso
• Use sempre luvas isoladoras secas.
• Opere o soldador sempre com a porta de
dobradiças fechada e com os painéis laterais em
seus lugares.
• Leia cuidadosamente a página de Precauções de
segurança, antes de operar esta máquina. Siga
sempre esses e outros procedimentos de
segurança incluídos nestes manual e no manual
de instruções do motor.
————————————————————————

DESCRIÇÃO GERAL

O VANTAGE® 500-I é uma fonte de alimentação CC
para soldagem multiprocesso acionada por motor a
diesel e um gerador de energia elétrica de 120 / 240 volt
CA. O motor aciona um gerador, que fornece energia
elétrica trifásica para o circuito de soldagem CC,
e energia monofásica e trifásica para as tomadas
auxiliares CA. O sistema de controle de soldagem usa
um conversor com tecnologia de última geração (CT™)
para oferecer um desempenho de soldagem superior.

AVISO
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ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

• Pare o motor para
abastecê-lo de combustível.
• Não fume enquanto estiver
abastecendo.
• Mantenha centelhas e chamas
longe do tanque.
• Não deixe o mecanismo de
COMBUSTÍV
abastecimento
sozinho,
EL DIESEL
enquanto
abastece.
Pode provocar
• Limpe
os
espirros
de
incêndios.
combustível e espere o vapor
de combustível se dissipar,
antes de ligar o motor.
• Não abasteça o tanque excessivamente,
expansão
de
combustível pode causar um
transbordamento.

APENAS DIESEL

————————————————————————
• Remova a tampa do tanque de combustível.

• Abasteça o tanque. NÃO ABASTEÇA ATÉ AO
PONTO DE TRANSBORDAMENTO.

• Troque a tampa de combustível e aperte
com firmeza.
• Consulte o manual do proprietário do motor para
saber as recomendações específicas para
o combustível.

PARA A ENERGIA AUXILIAR:

PERÍODO DE AMACIAMENTO

OPERAÇÃO DO MOTOR

Verifique o nível de óleo a cada quatro horas durante
o amaciamento. Troque o óleo depois das primeiras
50 horas de operação e a cada 200 horas, depois
disso. Troque o filtro de óleo a cada troca de óleo.

Dê partida no motor e posicione a chave de controle
IDLER no modo de operação desejado. Toda
a potência estará disponível independentemente da
posição dos controles de soldagem, desde que não
esteja sendo drenada nenhuma corrente de soldagem.
Antes de dar partida no motor:

• Assegure-se de que a máquina está em uma
superfície nivelada.
• Abra a porta lateral do motor, retire a
vareta de óleo e limpe-a com um pano
limpo. Reinsira a vareta até ao final e depois retirea novamente para verificar o nível de óleo.
• Acrescente óleo conforme necessário de modo que
o nível de óleo atinja a marca completo. Não
adicione óleo além da marca completo. Feche
a porta do motor.

O motor usará uma pequena quantidade de óleo
durante o período de amaciamento. O período
de amaciamento é de cerca de 50 horas
de funcionamento.

Durante o amaciamento, sujeite o soldador

CUIDADO

a cargas moderadas. Evite longos períodos de
funcionamento em marcha lenta. Antes de parar
o motor, remova todas as cargas e deixe que
o motor esfrie por vários minutos.
————————————————————————

VANTAGE® 500-I
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CONTROLES DE SOLDAGEM (Figura B.1)

1. CONTROLE DE SAÍDA- O botão OUTPUT (SAÍDA)
é usado para ajustar a corrente ou tensão de saída
exibida nos medidores digitais, nos cinco modos de
soldagem. Quando nos modos ARC GOUGING ou
CV-WIRE, e quando há um controle remoto conectado ao
conector de 6 pinos ou de 14 pinos, o circuito sensor
comuta automaticamente o CONTROLE DE SAÍDA, de
controle via soldador para controle remoto. Quando nos
modos CC-STICK ou DOWNHILL PIPE , e quando há um
controle remoto conectado ao conector de 6 pinos ou de
14 pinos, o controle de saída é usado para estabelecer
a máxima faixa de corrente do controle remoto.

EXEMPLO: Quando o CONTROLE DE SAÍDA do soldador
é ajustado em 200 A, a faixa de corrente no controle remoto
Min-200 A, ao invés da amperagem Min-Max total.
Qualquer faixa de corrente menor do que o fundo de
escala, proporcionará uma resolução de corrente mais fina,
permitindo um ajuste mais fino da saída.

6

16

Quando no modo TOUCH START TIG, e com um
Amptrol conectado ao conector de 6 pinos, o botão
OUTPUT (SAÍDA) é usado para ajustar a máxima faixa
de corrente do CONTROLE DE CORRENTE do Amptrol.

2. MEDIDORES DE SAÍDA DIGITAIS-Os medidores
digitais permitem que a tensão (modo CV-WIRE) ou
corrente (modos CC-STICK, DOWN HILL PIPE e TIG)
de saída seja definida antes da soldagem através do
botão de controle OUTPUT. Durante a soldagem,
o medidor exibe a tensão (VOLTS) e a corrente
(AMPERES) reais de saída. Um recurso de memória
mantém ambas as medições durante sete segundos
após a interrupção da soldagem. Isto permite que
o operador leia a tensão e corrente presentes imediatamente antes da interrupção da soldagem.
Durante os sete segundos de memorização o ponto
decimal mais à esquerda de cada mostrador permanece
piscando. A precisão dos medidores é de +/- 3%.

3. CHAVE SELETORA
SOLDAGEM

DE

MODO

No modo CV-WIRE, se o alimentador de arame estiver
(Permite a seleção de cinco modos de soldagem)
sendo usado como um controle de tensão quando o cabo de
CV-WIRE
controle do alimentador estiver conectado ao conector de
ARC GOUGING (SOLDAGEM A ARCO)
14 pinos, o circuito sensor torna, automaticamente,
DOWNHILL PIPE
o CONTROLE DE SAÍDA inativo e o controle de tensão do
CC-STICK
alimentador de arame, ativo. De outro modo, o CONTROLE
TOUCH START TIG
DE SAÍDA é usado para pré-definir a voltagem.
VANTAGE® 500-I
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OPERAÇÃO

4. CONTROLE DE ARCO - O botão ARC CONTROL
(CONTROLE DE ARCO) é habilitado nos modos CVWIRE, CC-STICK e DOWNHILL PIPE, porém têm funções
diferentes em cada um desses modos. Este controle fica
desabilitado nos modos TIG e ARC GOUGING.

Modo CC-STICK: Neste modo, o botão ARC CONTROL
estabelece a corrente de curto-circuito (potência do arco)
durante a soldagem com bastão, de modo a se obter um
arco intenso ou mais fraco. Mover o botão de –10 (suave)
para +10 (intenso) aumenta a corrente de curto-circuito
e impede que o eletrodo cole na placa durante a soldagem.
Isto também pode aumentar os espirros. Recomenda-se que
o botão ARC CONTROL seja posicionado no menor número
em que não ocorrem espirros. Comece com um valor de 0.

Modo DOWNHILL PIPE: Neste modo, o botão ARC
CONTROL define a corrente de curto-circuito o (potência do
arco) durante a soldagem com bastão, de modo a se obter
um arco mais fraco ou mais intenso. Mover o botão de
–10 (suave) até +10 (intenso) eleva a corrente de curtocircuito, o que resulta em um arco mais intenso. Tipicamente,
se prefere um arco mais intenso para passes quentes
e profundos. Um arco mais suave é preferível em passes de
preenchimento e cobertura, onde o controle de covas
e depósitos é essencial para a execução de velocidades de
soldagem rápidas. Recomenda-se que o botão ARC
CONTROL seja colocado inicialmente na posição 0.
Modo CV-WIRE: Neste modo, girar o botão ARC
CONTROL no sentido horário, de –10 (suave)
a +10 (intenso) muda o arco de suave e aberto para
intenso e estreito. Tem o mesmo efeito que um controle
de indutância/passo. O valor correto depende do
procedimento e da preferência do operador. Comece com
o botão na posição 0.

5. TERMINAIS DE SAÍDA DE SOLDA COM
PORCA FLANGEADA- Oferece um ponto de
conexão para o eletrodo e cabos de trabalho.

6. PARAFUSO TERRA-

Fornece um ponto de
conexão para conectar a caixa da máquina ao terra.

7. CONECTOR DE 6 PINOS Para conexão de
equipamento de controle remoto opcional. Inclui um
circuito de controle remoto com auto-sensoriamento.

8. CHAVE DE CONTROLE DOS TERMINAIS DE
SOLDA- Na posição WELD TERMINALS ON
(TERMINAIS DE SOLDA ATIVOS), a saída é eletricamente ´quente´ o tempo todo. Na posição REMOTELY
CONTROLED (CONTROLE REMOTO), a saída
é controlada por um alimentador de arame ou dispositivo
amptrol e fica eletricamente desligado até que uma
chave remota seja pressionada.
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CONTROLES DO MOTOR:
9. CHAVE RUN/STOP
(FUNCIONAR/PARAR) -

A posição RUN (FUNCIONAR) energiza o motor antes
da partida. A posição PARAR para o motor. A chave de
intertravamento com a pressão de óleo impede
a drenagem da bateria caso a chave seja deixada na
posição RUN e o motor não esteja funcionando.

10. BOTÃO DE VELA -

• Quando pressionado ativa as velas. A vela não deve
ser ativada por mais de 20 segundos continuamente.

11. BOTÃO DE PARTIDA - Energiza o motor de
arranque para dar partida no motor principal.

12. CHAVE IDLER- Tem duas posições:

1) Na posição HIGH
(ALTA), o motor funciona em
velocidade de marcha lenta alta, controlada pelo
regulador do motor.
2) Na posição AUTO,
o funcionamento
é o seguinte:
• Quando muda de HIGH para AUTO, ou imediatamente
depois da partida, o motor opera em velocidade plena
por aproximadamente 12 segundo e depois volta pra
marcha lenta baixa.
• Quando o eletrodo toca a peça de trabalho ou
a energia elétrica é drenada por luzes ou ferramentas
(aproximadamente, um mínimo de 100), o motor
acelera e opera em velocidade plena.
• Quando a soldagem é cessa, ou a carga CA é desligada,
inicia-se um atraso de tempo fixo de aproximadamente
12 segundos. Se a soldagem ou a carga CA não for
reiniciada antes do final do atraso de tempo, o motor
reduz a velocidade até marcha lenta baixa.
• O motor retornará automaticamente a marcha lenta alta
quando surgir uma carga de soldagem ou carga CA.

13. INDICADOR ELÉTRICO DE COMBUSTÍVELO indicador elétrico de combustível exibe de forma
precisa e confiável a quantidade de combustível
presente no tanque.
TABELA B.1
CONSUMO TÍPICO DE COMBUSTÍVEL DE UM

Marcha lenta baixa Sem carga 1400 R.P.M.
Marcha lenta alta - Sem
carga 1880 R.P.M.
Saída CC de solda
400 A @ 36 Volts
17000 Watts trifásica

PERKINS 404D-22
Gal./Hr (Liters/Hr)

Tempo de
funcionamento
para
20 galões / horas

0,42 (1,57)

47,62

0,26 (0,97)

1,18 (4,46)

1,24 (4,68)

76,92

16,95

16,13

NOTA: Estes dados são apenas para consulta.
O consumo de combustível é aproximado e pode ser
influenciado por muitos fatores, incluindo
a manutenção do motor, condições ambientais
e a qualidade do combustível.
VANTAGE® 500-I
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14. HORÍMETRO DO MOTOR- Exibe o tempo total
que o motor permaneceu funcionando. Este medidor
é útil para agendar manutenções preventivas.

15. MOTOR LUz DE PROTEÇÃO- Uma luz
indicadora de pressão de óleo baixa e/ou Temperatura
excessiva no fluido de resfriamento. A luz permanece
apagada quando os sistemas estão funcionando
corretamente. A luz acenderá e o motor se desligará
quando a pressão do óleo estiver baixa e/ou
a temperatura do fluido de resfriamento for excessiva.

Nota: A luz permanece apagada quando a chave RUNSTOP (FUNCIONAR / PARAR) está na posição “ON”
(LIGADO) antes de se dar partida no motor. Entretanto, se
o motor não for ligado dentro de 60 segundos, a luz se
acenderá. Se isto acontecer, a chave RUN-STOP deverá
ser retornada à posição “OFF” (DESLIGADO) para
reiniciar o sistema de proteção do motor e a luz.

16. LUz DE CARGA DA BATERIA- Uma luz

indicadora de carga de bateria Baixa/Inexistente.
A luz permanece apagada quando os sistemas estão
funcionando corretamente. A luz se acenderá, caso
exista uma condição de carga de bateria
Baixa/Inexistente e a máquina continue funcionando.

Nota:
A luz poderá se acender, ou não, quando a chave RUNSTOP estiver na posição “ON” (LIGADO). Ela se
acenderá quando o motor de arranque estiver
funcionando e se apagará assim que o motor partir. Após
a partida do motor e luz se apagará, a menos que exista
uma condição de carga de bateria Baixa/Inexistente.

17. INDICADOR DE TEMPERATURA DO
FLUIDO DE RESFRIAMENTO-Um indicador da
temperatura do fluido de resfriamento do motor.

18. INDICADOR DE PRESSÃO DO ÓLEOUm indicador da pressão do óleo do motor.

19. DISJUNTOR- Para proteção do circuito de carga
da bateria.

PARTIDA DO MOTOR
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NOTA: Caso a unidade não dê partida coloque
a chave Run/Stop na posição off (desligado)
e repita os passos de 3 a 7, após aguardar
30 segundos.

CUIDADO

• Não deixe que o motor de arranque funcione
continuamente por mais de 20 segundos.
• Não pressione o botão START com o motor em
funcionamento pois isso poderá danificar
o motor de partida e/ou sua coroa.
• Se as luzes de proteção do motor ou da carga de
bateria não apagarem logo depois da partida do
motor, desligue-o imediatamente e determine
a causa.
————————————————————————
NOTA: Quando se dá a partida pela primeira vez, ou
depois de um longo período sem operação, o motor
demorará um pouco mais do que o normal para
partir, porque a bomba de combustível precisa
encher o sistema de alimentação de combustível.
Para obter os melhores resultados, sangre o sistema
de combustível, conforme indicado, na seção
Manutenção deste manual.

DESLIGAMENTO DO MOTOR

Remova todas as cargas de soldagem e de energia
auxiliar e deixe a velocidade do motor cair até marcha
lenta baixa, durante alguns minutos para esfriar o motor.
PARE o motor, movendo a chave RUN-STOP para
a posição STOP.

NOTA: Existe uma válvula de corte de combustível no
pré-filtro de combustível.

OPERAÇÃO DO SOLDADOR
CICLO DE SERVIÇO

O ciclo de serviço é o percentual de tempo em que
a carga é aplicada em um período de 10 minutos. Por
exemplo, um ciclo de serviço de 60%, representa
6 minutes de carga e 4 sem carga, em um período com
10 minutos no total.

INFORMAÇÃO SOBRE ELETRODOS
1. Remova todas os plugues conectados a tomadas
de energia elétrica.
Os procedimentos devem ser mantidos dentro dos
2. Posicione a chave IDLER (MARCHA LENTA) em AUTO.
valores nominais da máquina para qualquer eletrodo.
3. Pressione o botão Glow Plug (Velas de ignição)
As informações sobre eletrodos e seus usos corretos
e mantenha-o pressionado por 15 a 20 segundos.
podem ser encontrados no site www.lincolnelectric.com,
4. Posicione a chave RUN/STOP em RUN.
ou em uma publicação da Lincoln específica.
5. Pressione o botão START (PARTIDA), por até
O VANTAGE® 500-I pode ser usado com uma ampla
10 segundos, até que o motor comece a funcionar.
gama de eletrodos em vareta de CC. A chave MODE
Continue pressionando o botão Glow Plug por até mais
(MODO) permite duas configurações de soldagem com
10 segundos adicionais.
vareta, conforme segue:
6. Solte o botão START imediatamente, assim que o motor
começar a funcionar.
SOLDAGEM DE CORRENTE CONTÍNUA (CC-STICK)
7. O motor funcionará em velocidade de marcha lenta alta
por aproximadamente 12 segundos e, então, reduzirá
A posição CC-STICK da chave MODE foi concebida
a velocidade para marcha lenta baixa. Deixe o motor
para soldagens horizontais e verticais ascendentes, com
aquecer em marcha lenta baixa por vários minutos, antes
todos os tipos de eletrodos, especialmente baixo
de aplicar uma carga e/ou colocá-lo em marcha lenta
hidrogênio. O botão CONTROL DE SAÍDA ajusta a faixa
alta. Em tempo frio, deixe aquecer por mais tempo.
total de saída da soldagem com vareta.
VANTAGE® 500-I
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O botão ARC CONTROL ajusta a corrente de curtocircuito (intensidade do arco) da soldagem com vareta
produzindo um arco suave ou intenso. Aumentar
a posição do botão de -10 (suave) para +10 (intenso)
aumenta a corrente de curto-circuito e impede que
o eletrodo adira à peça, durante a soldagem. Isto
também pode aumentar os espirros. Recomenda-se
que o botão ARC CONTROL seja posicionado no
menor número em que não ocorre aderência com
a peça de trabalho. Comece com o botão na posição 0.

Soldagem DOWNHILL PIPE

Este modo de descida controlada é usado nas
soldagens descendentes (down hill) em tubos, ou fora
de posição, onde o operador quer controlar o nível de
corrente mudando o comprimento do arco voltaico.
O botão CONTROL DE SAÍDA ajusta a faixa total
de saída para a soldagem de tubos.
O botão ARC CONTROL estabelece a corrente de
curto-circuito (intensidade do arco) durante
a soldagem com vareta, produzindo um arco mais
suave ou mais intenso. Aumentar a posição do
botão de -10 (suave) para +10 (intenso) aumenta
a corrente de curto-circuito e resulta em um arco
voltaico mais intenso e com maior poder de erosão.

Tipicamente, se prefere um arco mais intenso para
passes quentes e profundos. Arcos mais suaves
são preferidos quando se deseja dar passes de
solda para preenchimento de orifícios e rebaixo
e onde o controle de deposição é chave para
aumentar a velocidade de execução da soldagem.
Isto também pode aumentar os espirros.

ARC GOUGING (SOLDAGEM A ARCO)

O VANTAGE® 500-I pode ser usado na soldagem
a arco. Para ter um desempenho ótimo, posicione
a chave MODE em ARC GOUGING (SOLDAGEM
A ARCO).
Ajuste o botão OUTPUT CONTROL para estabelecer
a corrente de saída no valor desejado, adequado ao
eletrodo que será usado conforme os valores
nominais apresentados na Tabela B.2.
TABELA B.2
Diâmetro do carbono Faixa de corrente (CC,
eletrodo positivo)
1/8” (3,2 mm)

60 a 90 A

3/16”9 (4,8 mm)

200 a 250 A

5/32” (4,0 mm)
1/4” (6,4 mm)

5/16” (8,0 mm)

90 a 150 A

300 a 400 A
400 -Máx. A

O botão ARC CONTROL é desabilitado no modo
ARC GOUGING. ARC CONTROL é estabelecido
automaticamente no valor máximo, quando o modo
ARC GOUGING é selecionado, o que proporciona
o melhor desempenho na SOLDAGEM A ARCO.

Recomenda-se que o botão ARC CONTROL seja
posicionado no menor número em que não ocorre
aderência com a peça de trabalho. Comece com
o botão na posição 0.

SOLDAGEM COM ARAME-CV

Conecte um Alimentador de arame ao VANTAGE®
500-I, de acordo com as instruções presentes na
seção INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.

O modo CV-WIRE do VANTAGE® 500-I permite
o uso de uma ampla gama de eletrodos tubulares
com fluxo de solda (Innershield e Outershield)
e eletrodos sólidos, para soldagens MIG
(Soldagem por arco elétrico com gás de proteção).
A soldagem pode ser ajustada com precisão
usando o botão ARC CONTROL. Girar o botão
ARC CONTROL no sentido horário de –10 (suave)
a +10 (intenso) muda, respectivamente, a potência
do arco voltaico de suave a aberto para intenso
e estreito. Tem o mesmo efeito que um controle de
indutância/passo. O valor correto depende do
procedimento e da preferência do operador.
Comece com o botão na posição 0.
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ÓLEO

O VANTAGE® 500-I é enviado de fábrica com o cárter
cheio de óleo de alta qualidade, SAE 10W-30, que atende
à classificação CG-4 or CH-4 para motores diesel.
Verifique o nível de óleo, antes de dar partida no motor.
Caso não esteja atingindo a marca de cheio na vareta,
complete o óleo até atingir essa marca. Verifique o nível de
óleo a cada quatro horas de funcionamento, durante as
primeiras 50 horas de funcionamento. Consulte o manual
do operador para saber as recomendações específicas
sobre óleo e amaciamento do motor. O intervalo de troca
de óleo depende da qualidade do óleo usado e do
ambiente onde a máquina opera. Consulte o manual do
operador para saber mais detalhes sobre os intervalos
corretos de manutenção.

COMBUSTÍVEL

USE APENAS COMBUSTÍVEL DIESEL

AVISO

• Abasteça o tanque de combustível com
combustível novo e limpo. A capacidade do
tanque é de 20 galões. (75,7 litros). Quando
o indicador de combustível indica vazio,
o tanque ainda contém aproximadamente
2 galões. (7,6 litros) de combustível de reserva.
NOTA: Existe uma válvula de corte de
combustível localizada no pré-filtro/filtro
de sedimento. A qual deve ficar em
posição fechada quando o soldador ficar
inoperante por longos períodos.
————————————————————————

SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO MOTOR

CUIDADO

O ar de resfriamento do motor é aspirado nas
laterais e expulso através do radiador e parte
traseira da carcaça do motor. É importante que
a admissão e exaustão de ar não sejam
obstruídas. Mantenha objetos a pelo menos 1 pé
de distância desses bocais. (0,6m) da traseira da
carcaça do motor e 16 pol. (406 mm) de cada um
dos lados da base a uma superfície vertical.
————————————————————————

CONEXÕES DA BATERIA

CUIDADO

Tome cuidado porque o eletrólito é um ácido muito
forte que pode queimar a pele e ferir os olhos.
————————————————————————
O VANTAGE® 500-I é transportado com o cabo
negativo da bateria desconectado. Certifique-se de
que a chave RUN-STOP está na posição STOP.
Remova os dois parafusos da bandeja da bateria com
uma chave de fenda ou uma chave de boca de 3/8”.
Conecte o cabo negativo da bateria ao terminal
negativo da bateria e aperte usando uma chave de
boca de 1/2”, ou uma chave inglesa.

TUBO DE SAÍDA DO SILENCIADOR
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Usando a braçadeira fornecida, prenda o tubo de escape de
saída ao tubo de saída com o escape posicionado de forma
a dirigir os gases de escape na direção desejada. Aperte
usando uma chave inglesa ou chave soquete de 9/16”.

ABAFADOR DE FAÍSCAS

Algumas leis federais, estaduais e locais poderão exigir que
os motores a gasolina ou diesel sejam equipados com
abafadores de faísca no escapamento, quando usados em
certas localidades onde esse tipo de faísca possa representar
um perigo de incêndio. O silenciador padrão incluído com este
soldador não se qualifica como abafador de faíscas. Quando
exigido pelos regulamentos locais, deve ser instalado um
abafador de faíscas adequado, como por exemplo o K903-1,
devendo ser mantido apropriadamente.
Um abafador de faíscas incorreto poderá levar a danos ao
motor ou afetar o desempenho de modo adverso.
————————————————————————

CONTROLE REMOTO

AVISO

O VANTAGE® 500-I é equipado com um conector de 6 pinos.
Quando está operando nos modos ARC GOUGING ou
CV-WIRE, e quando existe um controle remoto inserido no
conector de 6 pinos, o circuito de sensoriamento automático
comuta o controle de SAÍDA do controle no soldador para
o controle remoto.

Quando em modo TOUCH START, e quando existe controle
Amptrol conectado ao conector de 6 pinos, o botão de SAÍDA
é usado para definir a faixa de corrente máxima do
CONTROLE DE CORRENTE do Amptrol.

Quando no modo CC-STICK ou DOWNHILL PIPE, e quando
existe um controle remoto conectado ao conector de 6 pinos,
o controle de saída é usado para definir a faixa de corrente
máxima do controle remoto.
EXEMPLO: Quando o CONTROLE DE SAÍDA do soldador
é ajustado em 200 A, a faixa de corrente no controle remoto Min200 A, ao invés da amperagem Min-Max total. Qualquer faixa de
corrente menor do que o fundo de escala, proporcionará uma
resolução de corrente mais fina, permitindo um ajuste mais fino
da saída.

CONEXÕES ELÉTRICAS

ATERRAMENTO DA MÁQUINA

VANTAGE® 500-I

OPERAÇÃO
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Soldagem TIG

A posição TOUCH START TIG da chave MODE
configura o soldador para soldagem TIG (Tungsten Inert
Gas) de CC. Para iniciar a soldagem, o botão
CONTROL DA SAÍDA, primeiro, é ajustado na corrente
desejada e depois o eletrodo de tungstênio deve tocar a
peça de trabalho. Enquanto o eletrodo de tungstênio
toca a peça de trabalho, há muito pouca tensão
ou corrente elétricas e, de modo geral, não ocorre
contaminação de tungstênio. Então, o tungstênio
é afastado suavemente da peça de trabalho em um
movimento de balanço que estabelece o arco.

Quando a máquina está no modo TOUCH START
TIG e existe um Amptrol conectado ao conector de
6 pinos, o botão CONTROL DE SAÍDA é usado para
definir a máxima faixa de corrente do controle de
corrente do Amptrol.
O botão ARC CONTROL é desabilitado no modo TIG.
Para interromper a soldagem, simplesmente afaste
o maçarico TIG da peça de trabalho.
Quando a voltagem do arco atingir aproximadamente
30 Volts, o arco será interrompido e a máquina
reiniciará a corrente para o nível inicial.

Para acionar o arco novamente, toque outra vez na
peça de trabalho com o eletrodo de tungstênio e o
erga. Alternativamente, a solda poderá ser interrompida por meio da chave do Amptrol ou da chave
de início de arco.

FAIXAS TÍPICAS DE

Eletrodo de tungstênio
Diâmetro em pol. (mm)

0,010
0,020
0,040

1/16

3/32
1/8

5/32
3/16
1/4

(0,25)
(0,50)
(1,0)

(1,6)

(2,4)
(3,2)

(4,0)
(4,8)
(64)

DCEN (-)

Toriado 1%, 2%
Tungstênio
2-15
5-20
15-80

70-150

150-250
250-400

400-500
500-750
750-1000
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O VANTAGE® 500-I pode ser usado em uma ampla
variedade de aplicações de soldagem TIG CC. De
modo geral, o recurso ‘Touch Start’ permite uma
partida sem contaminações e sem o uso de uma
unidade de alta frequência. Se desejado, o módulo
TIG K930-2 pode ser usado com o VANTAGE® 500-I.
Os valores de ajuste são apenas para consulta.
Valores de ajuste do VANTAGE® 500-I quando usado
com o módulo K930-2 TIG com uma chave Amptrol
ou Partida de arco:

• Coloque a chave MODE na posição TOUCH
START TIG.
• Coloque a chave “IDLER” na posição “AUTO”.

• Coloque a chave “WELDING TERMINALS”
(TERMINAIS DE SOLDA) na posição “REMOTELY
CONTROLLED” (CONTROLE REMOTO). Isto fará
com que o contator de “estado sólido” abra
e forneça um eletrodo “frio” até a chave Amptrol ou
Arc Start ser pressionada.

Quando se usa o módulo TIG, o botão CONTROL
DE SAÍDA do VANTAGE® 500-I é usado para
estabelecer a faixa máxima do CONTROLE DE
CORRENTE no módulo TIG, ou de um Amptrol, caso
conectado ao módulo TIG.

TABELA B.3
CORRENTE (1) PARA ELETRODOS

DCEP (+)

Toriado 1%, 2%
Tungstênio
(3)
(3)
(3)

10-20

15-30
25-40

40-55
55-80
80-125

Vazão aproximada de gás argônio
Vazão C.F.H. ( l /min.)
Alumínio toriado
3-8
5-10
5-10

5-10

13-17
15-23

21-25
23-27
28-32

Aço inoxidável

(2-4)
(3-5)
(3-5)

(3-5)

(6-8)
(7-11)

(10-12)
(11-13)
(13-15)

3-8
5-10
5-10

9-13

11-15
11-15

13-17
18-22
23-27

(2-4)
(3-5)
(3-5)

(4-6)

(5-7)
(5-7)

(6-8)
(8-10)
(11-13)

DE TUNGSTÊNIO(2)
MAÇARICO TIG
Tamanho do bico (4), (5)

#4, #5, #6
#5, #6

#6, #7, #8
#8, #10

(1) Quando usado com gás argônio. As faixas de corrente devem ser reduzidas quando se usa argônio/hélio, ou hélio puro, como gases de blindagem.
(2) Os eletrodos de tungstênio são classificados como a seguir pela American Welding Society (AWS):
Puro
EWP
Toriado 1%
EWTh-1

Toriado 2
EWTh-2
Embora ainda não seja reconhecido pela AWS, o tungstênio ceriado é atualmente aceito como substituto do tungstênio toriado 2%, nas soldagens CC e CA.
(3) DCEP não é normalmente usado nesses tamanhos.
(4) Os tamanhos de bocal de maçarico TIG são em múltiplos de 1/16 de polegada:
# 4 = 1/4 pol.
(6 mm)
# 5 = 5/16 pol.
(8 mm)
# 6 = 3/8 pol.
(10 mm)
# 7 = 7/16 pol.
(11 mm)
# 8 = _ pol.
(12,5 mm)
#10 = 5/8 pol.
(16 mm)
(5) Os bocais de maçaricos TIG são tipicamente feitos de cerâmica alumina. Aplicações especiais poderão requerer bocais lava, menos sujeitos a trincas, mas que porém não suportam
altas temperaturas e altos ciclos de serviço.

VANTAGE® 500-I
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ENERGIA AUXILIAR:

Dê partida no motor e posicione a chave de controle
IDLER no modo de operação desejado. Toda
a potência estará disponível independentemente da
posição dos controles de soldagem, desde que não
esteja sendo drenada nenhuma corrente de soldagem.

Cargas simultâneas de soldagem e energia auxiliar
Os valores nominais de energia auxiliar consideram
que a soldagem não está em uso simultaneamente.
A soldagem e cargas de energia simultâneas são
especificadas na tabela a seguir B.4.
TABELA B.4

Solda
gem
A
0
100 MAIS
200
300
400
500

Soldagem e cargas de energia simultâneas no VANTAGE® 500-I

MONOFÁSICA
(120V)
WATTS A
4200
35
4200
35
4200
35
4200
35
1700
14
0
-

MONOFÁSICA
(240V)
WATTS A
3600
15
OU
3600
15
3600
15
3600
15
1700
7
0

OU

TRIFÁSICA
WATTS
A
17000
41
15400
37
13000
31
9400
23
3400
8
0
0

MONOFÁSICA E
TRIFÁSICA
WATTS
A
50
OU
50
50
4700
1700
0
-

TABELA B.5

Recomendações de comprimento de cabos de extensão para o VANTAGE® 500-I
(Use um cabo de extensão com o menor comprimento possível, de acordo com a tabela a seguir.)

Corrente Tensão Carga
Comprimento máx. de cabo permitido em pés (m) por tamanho de condutor
14 AWG
12 AWG
10 AWG
8 AWG
6 AWG
4 AWG
(A)
Volts (Watts)
15
120
1800
30
(9)
40
(12)
75
(23)
125
(38)
175
(53)
300
(91)
20
120
2400
30
(9)
50
(15)
88
(27)
138
(42)
225
(69)
15
240
3600
60
(18)
75
(23)
150
(46)
225
(69)
350
(107)
600
(183)
20
240
4800
60
(18)
100
(30)
175
(53)
275
(84)
450
(137)
44
240
9500
50
(15)
90
(27)
150
(46)
225
(69)
O tamanho de condutor considera uma queda de tensão máxima de 2,0% da voltagem.
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ACESSÓRIOS

OPÇÕES/ACESSÓRIOS INSTALADOS
EM CAMPO

REBOQUE DE PÁTIO DE QUATRO RODAS K2641-2
COM DIREÇÃO
Para reboque em fábrica e pátio. Vem com o engate
Duo-Hitch™ padrão, um engate combinado de esfera
de 2” e olhal Lunette.

REBOQUE K2636-1 - Reboque de duas rodas com
pára-choques opcional e conjunto de lanternas. Para
uso em rodovias, consulte as leis federais, estaduais e
municipais aplicáveis, em busca de requisitos adicionais.
Vem com o engate Duo-Hitch™ padrão, um engate
combinado de esfera de 2” e olhal Lunette. Pedido:
Reboque K2636-1
Pára-choques K2639-1 e Kit de lanternas
Prateleira de armazenamento de cabos K2640-1

ABAFADOR DE FAÍSCA K903-1 - Inclui aço pesado,
abafador de faíscas autorizado, braçadeira e adaptador
para instalação no tubo de exaustão do silenciador.

CONJUNTO KIT DE ACESSÓRIOS K704 - Inclui
35 pés (10m) de cabo eletrodo e 30 pés (9,1m) de cabo
de trabalho, blindagem para a cabeça, braçadeira de
trabalho e suporte de eletrodo. Os cabos tem corrente
nominal de 400 A, 100% de ciclo de serviço.

K857 25 pés (7,6 m) ou K857-1 100 pés (30,4 m)
CONTROLE REMOTO
O controle portátil oferece a mesma faixa de saída
que o controle de saída do soldador. Possui um
plugue conveniente de 6 pinos que facilita a conexão
com o soldador.

Controle remoto de saída K2627-2 COM TOMADA
DE 120V CA-Caixa de controle remoto de saída com
duas tomadas de 120V CA e com proteção por GFCI
(Interrupção de circuito por falha de terra). Um cabo
para o controle remote e para a alimentação elétrica.
100 pés (30,5 m) de comprimento. Possibilita o ajuste
remoto da saída de soldagem e da potência para
ferramentas (como um esmeril, por ex.), no local de
trabalho. Capacidade de 20 A.

Kit Indicador de serviço K1858-1 - Oferece uma
indicação visual PASSA / NÃO PASSA da vida útil de
serviço do elemento do filtro de ar. O uso do filtro com
base nas leituras de restrição possibilita a vida útil
mais longa possível para o filtro e a melhor proteção
para o motor.

KIT DE LONA E AQUECEDOR DO MOTOR K2679-1
Para partida e operação do motor em condições de
extremo frio, de até -40ºF / -40ºC (com o uso de óleo
sintético OW40 e de óleo diesel ártico), inclui um
aquecedor do bloco do motor de 120VCA e uma lona
para a grade do radiador.
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Invertec V275-S
Obtenha um segundo arco voltaico para soldagem
com vareta, ou TIG CC, no gerador de energia CA
trifásico do Vantage 500-I. Drene 200 A do V275-S e
200 A do Vantage 500-I ao mesmo tempo. Requer
uma tomada trifásica T12153-10 Full-KVA. Consulte o
boletim E2.161 sobre os acessórios Invertec V275-S,
incluindo as opções de plugues.
Solicite K2269-1 (Aceita plugues Twist-Mate™)
Solicite K2269-3 (Aceita Tweco®)
Tweco® é uma marca registrada da Thermadyne.

OPÇÕES DE ALIMENTADOR DE ARAME

Alimentador de arame K2613-1 LN-25 PRO- Unidade
portátil CC/CV para soldagem a arco com arame tubular
e soldagem MIG com sistema de acionamento de
arame MAXTRAC®. Inclui um solenoide de gás e um
contactor interno.

K1870-1 LN-15 no Alimentador de arame.
Unidade portátil compacta CC/CV para soldagem
a arco com arame tubular e soldagem MIG. Inclui um
solenoide de gás, medidor de fluxo ajustável e contator
interno. Para bobinas de 10 a 15 lb. (4,5 a 6,8 kg).

Uma pistola Magnum e um Kit de conector de pistola
Magnum são necessários para a soldagem com gás
de proteção. A pistola Innershield é necessária na
soldagem sem gás.

K126-2 Pistola Innershield Magnum 350
K1802-1 Pistola MIG Magnum 300 MIG (para LN-25)
K470-2 Pistola MIG Magnum 300 (para LN-15, Inclui
kit conector)
K466-10 Kit conector (para LN-15, K470-2)
K1500-1 Bucha receptora de pistola (para LN-15 e K126-2)
Nota: Consulte os manuais do Alimentador de arame
IM para saber os roletes e tubos guia apropriados.

OPÇÕES TIG

K1783-9 Maçarico Pro -Torch® PTA-26V TIG
Maçarico de 200 A resfriado a ar (2 partes)
e equipado com válvula para controle da vazão de
gás. 25 pés (7,6 m) de comprimento.

KP509 Kit de peças Magnum para o maçarico
PTA-26V TIG
Kit de peças Magnum fornece todos os acessórios de
maçarico que você precisa para iniciar a soldagem.
O kit de peças tem engastes, corpos de engaste,
tampa, bocais de alumina e tungstênio em uma
variedade de tamanhos, tudo embalado em um saco
bolsa fácil de transportar.
K870 Pé Amptrol®
K963-3 Mão Amptrol®

CORTE A PLASMA

K1580-1 Pro-Cut 55
Corta metais usando a energia do gerador
CA trifásico do soldador.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
AVISO

• Todos os trabalhos de manutenção e resolução
de problemas devem ser efetuados por pessoal
qualificado.
• Desligue o motor antes de trabalhar ou efetuar
manutenção dentro da máquina.

• Remova as proteções apenas quando necessário
para realizar manutenção e reinstá-le-as, quando
o trabalho de manutenção que exigiu sua retirada,
for concluído. Se alguma proteção for perdida,
adquira uma peça de reposição no distribuidor
Lincoln. (Consulte o Manual de Operação para
ver a lista de peças.)
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Leia as precauções de segurança na frente deste
manual e o Manual do Proprietário do Motor, antes
de trabalhar com esta máquina.

Mantenha todas as proteções, tampas e dispositivos
do equipamento em posição e em bom estado de
funcionamento. Mantenha as mãos, cabelo, roupas
e ferramentas longe de engrenagens, ventiladores
e outras peças móveis, durante a partida, operação
ou reparos do equipamento.
————————————————————————

Manutenção de rotina

Ao final de cada dia de uso, reabasteça o tanque de
combustível para minimizar a condensação de umidade
no tanque. O motor tende a aspirar sujeira quando
trabalha com pouco combustível. Além disso, verifique
o nível de óleo no cárter e complete-o, se necessário.

MANUTENÇÃO DO MOTOR
DIARIAMENTE OU A CADA 8 HORAS
PRIMEIRA MANUTENÇÃO (20 / 50 HORAS)
A CADA 100 HORAS OU 3 MESES
A CADA 200 HORAS OU 6 MESES
A CADA 500 HORAS OU 12 MESES
A CADA 1000 HORAS OU ANUALMENTE
MANUTENÇÃO DO MOTOR (NOTA 2)

ITEM DE MANUTENÇÃO
I
I
C

I
R
R

R
R

I
I
C

I

R

I

ÈJXD(WLOHQRJOLFRO
TW/
TW/ LQFOXLQGR¿OWUR
3HUNLQV

(OHPHQWRVHSDUDGRUGHiJXD
$ORMDPHQWRGR¿OWURGHFRPEXVWtYHO

/LQFROQ0$
3HUNLQV

&RUUHLDGHDFLRQDPHQWRGRDOWHUQDGRU

3HUNLQV

7HQVmRGDFRUUHLDGHDFLRQDPHQWRGRDOWHUQDGRU
'HVJDVWHGDFRUUHLDGHDFLRQDPHQWRGRDOWHUQDGRU

R

I

TIPO OU QUANTIDADE

'UHQHRVHSDUDGRUGHiJXDHR¿OWURGHFRPEXVWtYH

R
R

R

1tYHOGRÀXLGRGHUHVIULDPHQWR
&RQFHQWUDomRGHDQWLFRQJHODQWH
)OXLGRGHUHVIULDPHQWR 127$
1tYHOGHyOHRGRPRWRU 127$
ÏOHRGRPRWRU 127$H
ÏOHRGRPRWRU

)LOWURGHDU SRGHUiVHUUHTXHULGDYHUL¿FDomRDQWHFLSDG

(OHPHQWRGR¿OWURGHDU
R
7URTXHRUHVSLURGRPRWRU
I
$SHUWHDFDEHoDGRFLOLQGUR
I
)ROJDVGDVYiOYXODV
I
6LVWHPDVHOpWULFRV
I $SHUWRGHWRGDVDVSRUFDVHSDUDIXVRV
'HVHPSHQKRGRLQMHWRU
9D]DPHQWRVRXGDQRVQRPRWRU
%DWHULD

'RQDOGVRQ3
$GPLVVmR´H[DXVWmR´
&RQWDWHD3HUNLQV

I = Inspecionar C = Limpar R = Rocar

Notas:
(1) Consulte o Manual do Operador do Motor para saber as
recomendações de óleo.
(2) Consulte o Manual do Operador do Motor para obter
informações adicionais sobre o cronograma de manutenção
(3) $EDႋHoDOHQWDPHQWH$VVHJXUHVHGHXVDUDTXDQWLGDGHFRUUHWD
As operações acima devem ser efetuadas por pessoal treinado com
FRQVXOWDVDRPDQXDOGDR¿FLQDVHPSUHTXHQHFHVViULR
.
Esses períodos de manutenção preventiva se aplicam para as condições
PpGLDVGHRSHUDomR6HQHFHVViULRXVHSHUtRGRVPDLVFXUWRV
O TRABALHO DE GARANTIA EFETUADO NO MOTOR DESTA
MÁQUINA, SE NÃO FOR COBRADO DO FABRICANTE DO MOTOR,
DEVERÁ SER PRÉ-APROVADO, LIGANDO-SE PARA A THE LINCOLN
ELECTRIC COMPANY ATRAVÉS DO NÚMERO: 888-935-3877

VANTAGE® 500-I
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TROCA DE ÓLEO DO MOTOR

MANUTENÇÃO

Drene o óleo do motor enquanto o motor está quente
para assegurar uma drenagem rápida e completa.
Recomenda-se que o filtro de óleo também seja
trocado cada vez que o óleo for trocado.

• Cerifique-se de que a unidade está desligada.
Desconecte o cabo negativo da bateria para garantir
a segurança.
• Localize a mangueira e válvula de drenagem de óleo
no fundo da base e empurre no furo, no painel de
acesso à bateria do soldador.

• Abra a válvula de drenagem de óleo erguendo
a alavanca com mola e gire 90° no sentido anti-horário.
Puxe para abrir e drenar o óleo em um recipiente
adequado, para descarte subsequente.

• Feche a válvula de drenagem girando a alavanca
90° no sentido horário.

• Reabasteça o cárter com o óleo recomendado (Consulte
o manual de operação do motor Ou o adesivo de itens
de serviço OU abaixo) até à marca de limite superior da
vareta. Reinstale e aperte com firmeza a tampa do bocal
de abastecimento de óleo.
• Empurre a mangueira e a válvula de drenagem de
óleo de volta para dentro da unidade, reconecte
o cabo negativo da bateria, fecha as portas e a tampa
superior do motor, antes de dar a partida novamente
na unidade. Lave suas mãos com sabão e água,
depois de manusear o óleo de motor. Descarte o óleo
de motor usado de forma adequada á preservação do
meio-ambiente. Sugerimos que o leve em um
recipiente selado até assistência técnica ou centro de
reciclagem. NÃO jogue o óleo no lixo comum; não
derrame no solo ou em um dreno comum.

Use óleo de motor específico para motores diesel
e que atenda os requisitos da classificação de serviço
API, CC/CD/CE/CF/CF-4/CG-4 ou CH-4.

ACEA E1/E2/E3. Verifique sempre a etiqueta de
serviço API no recipiente de óleo, para se assegurar
que ela possui as letras indicadas. (Nota: Um óleo de
grau S não deve ser usado em um motor a diesel ou
o motor sofrerá danos. È permitido o uso de óleos que
atendam as classificações de serviço de graus S e C.

Recomenda-se o SAE 10W30 para uso geral em todas
as temperaturas de 5F a 104F (-15C a 40C).

TROCA DO FILTRO DE ÓLEO

D-2

• Drene o óleo.

• Remova o filtro de óleo com uma chave de filtro de
óleo e drene o óleo para dentro de um recipiente
adequado. Descarte o filtro usado. Nota: Deve ser
tomado cuidado durante a remoção do filtro para não
danificar as linhas de combustível de forma alguma.

• Limpe a base de instalação do filtro e cubra
a gaxeta do filtro novo com óleo de motor limpo.
• Aparafuse o filtro novo com a mão até que a gaxeta
entre em contato com a base de instalação. Usando
uma chave de filtro de óleo, aperte o filtro mais
1/2 a 7/8 de volta.
• Reabasteça o cárter com a quantidade especificada
do óleo de motor recomendado. Reinstale a tampa
do filtro de óleo, apertando-a firmemente.

• Dê partida no motor e verifique se não aparecem
vazamentos.
• Pare o motor e verifique o nível de óleo. Se necessário,
complete o óleo até atingir a marca de limite superior
da vareta.

AVISO

• Nunca use gasolina ou solventes com baixo
ponto de inflamação para limpar o elemento do
filtro de ar. Isso poderia provocar uma explosão.

CUIDADO

• Nunca funcione o motor sem o filtro de ar. Isso
causaria o desgaste rápido do motor devido
à entrada de contaminantes, como pó e sujeira,
dentro do motor.
————————————————————————

FILTRO DE AR

O motor a diesel é equipado com um filtro de ar do tipo
seco. Nunca aplique óleo nele. Faça a manutenção do
filtro de ar como segue:

Substitua o elemento a cada 500 horas de operação.
Em condições poeirentas, faça a troca antes.

Consulte o manual do proprietário do motor para obter
informações mais específicas sobre as recomendações
de viscosidade do óleo.
VANTAGE® 500-I
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Instruções de Serviço

)LOWURVGHDUGRPRWRUGHXPHGRLVHVWiJLRV
5HPRYDR¿OWURGHDU

Desaperte ou destrave a tampa
GHVHUYLoR&RPRR¿OWURHQFDL[D
FRPSUHVVmRVREUHRWXERGHVDtGD
SDUDJDUDQWLUDYHGDomRKDYHUiXPDUHVLVWrQFLD
LQLFLDOVLPLODUjHQFRQWUDGDTXDQGRVHURPSH
5RWDWH*LUHR¿OWUR RVHORGHXPIUDVFR0RYDVXDYHPHQWHDSRQWD
enquanto puxa
GR¿OWURSDUDWUiVHSDUDDIUHQWHSDUDTXHEUDU
para fora.
RVHORHJLUHHQTXDQWRSX[DSDUDIRUD$YLWH
EDWHURILOWURFRQWUDDFDUFDoD
6HVHX¿OWURGHDUWLYHUXP¿OWURGHVHJXUDQoDWURTXHRDFDGDWHUFHLUD
WURFDGR¿OWURSULQFLSDO5HPRYDR¿OWURGHVHJXUDQoDFRPRIDULDFRP
R¿OWURSULQFLSDO$VVHJXUHVHGHFREULURWXERGHVDtGDGR¿OWURGHDU
SDUDHYLWDUTXHDOJXPFRQWDPLQDQWHFDLDGHQWURGRPRWRU

/LPSHDPEDVDVVXSHUItFLHVGRWXERGH
VDtGDHYHUL¿TXHDYiOYXOD9DFXDWRUTM

8VHXPSDQROLPSRSDUDODYDUDVXSHUItFLHGHYHGDomRGR¿OWURHRLQWHULRU
GRWXERGHVDtGD&RQWDPLQDQWHVQDVXSHUItFLHGHYHGDomRSRGHULDP
GL¿FXOWDUDYHGDomRHIHWLYDHFDXVDUYD]DPHQWRV$VVHJXUHVHGHTXH
WRGRVRVFRQWDPLQDQWHVVmRUHPRYLGRVDQWHVTXHR¿OWURQRYRVHMDLQVHULGR
6XMHLUDWUDQVIHULGDDFLGHQWDOPHQWHSDUDLQWHULRUGRWXERGHVDtGDDWLQJLUi
RPRWRUHFDXVDUiGHVJDVWH2VIDEULFDQWHVGHPRWRUHVGL]HPTXHVmR
QHFHVViULDVDSHQDVDOJXPDVJUDPDVGHSySDUDHPSRHLUDUXPPRWRU
7RPHFXLGDGRSDUDQmRGDQL¿FDUDiUHDGHYHGDomRGRWXER

,QVLUDFRUUHWDPHQWHRQRYR¿OWUR
GHYHGDomRUDGLDO

&DVRHVWHMDHIHWXDQGRPDQXWHQomRQR¿OWURGHVHJXUDQoDHOHGHYHVHU
DVVHQWDGRHPSRVLomRDQWHVGDLQVWDODomRGR¿OWURSULPiULR
,QVLUDRQRYR¿OWURFRPFXLGDGR$VVHQWH
R¿OWURFRPDPmRFHUWL¿FDQGRVHTXH
HVWiWRWDOPHQWHQRDORMDPHQWRGR¿OWUR
GHDUDQWHVGHSUHQGHUDWDPSDQROXJDU
$iUHDGHYHGDomRFUtWLFDHVWLFDUiOLJHLUDPHQWH
VHDMXVWDUiSRUVLPHVPDHGLVWULEXLUiDSUHVVmRGHYHGDomRXQLIRUPHPHQ 
3DUDDVVHJXUDUXPDYHGDomRDSHUWDGDDSOLTXHSUHVVmRFRPDPmRQD
ERUGDH[WHUQDGR¿OWURQmRQRFHQWURÀH[tYHO (YLWHSUHVVLRQDURFHQWUR
GDWDPSDGHXUHWDQRGDH[WUHPLGDGH 1mRpQHFHVViULDSUHVVmRQD
WDPSDSDUDSUHQGHURVHOR181&$XVHDWDPSDGHVHUYLoRSDUDHPSXUUDU
R¿OWURHPVHXOXJDU8VDUDWDPSDSDUDSUHVVLRQDUR¿OWURSRGHUiGDQL¿FDU
RDORMDPHQWRGR¿OWURRVHOHPHQWRVGH¿[DomRGDWDPSDHDQXODUiDJDUDQWLD

8PDYH]TXHR¿OWURHVWHMDHPVHXOXJDUSUHQGDDWDPSDGHVHUYLoR
%RUGDLQWHUQDGR
WXERGHVDtGD

6HVHX¿OWURGHDUHVWLYHUHTXLSDGRFRPXPDYiOYXOD9DFXDWRU
YHUL¿TXHYLVXDOPHQWHHDSHUWH¿VLFDPHQWHSDUDJDUDQWLUTXH
DYiOYXODHVWiÀH[tYHOQmRHVWiLQYHUWLGDQHPGDQL¿FDGD
HQHPREVWUXtGD

,QVSHFLRQHR¿OWURYHOKRHP
EXVFDGHVLQDLVGHYD]DPHQWR

,QVSHFLRQHYLVXDOPHQWHR¿OWURYHOKRHPEXVFD
GHVLQDLVGHYD]DPHQWR8PULVFRGHSRHLUDQR
ODGROLPSRGR¿OWURpXPVLQDOGHODWRU5HPRYD
WRGDVDVFDXVDVGHYD]DPHQWRVDQWHVGHLQVWDODU
XP¿OWURQRYR

,QVSHFLRQHRQRYR¿OWURFRPFXLGDGRSUHVWDQGR
DWHQomRQRLQWHULRUGDH[WUHPLGDGHDEHUWD
TXHpDiUHDGHYHGDomR181&$LQVWDOH
XP¿OWURGDQL¿FDGR8PQRYR¿OWURGH
YHGDomRUDGLDO'RQDOGVRQSRGHWHUXP
OXEUL¿FDQWHVHFRQRVHORSDUDDMXGDU
QDLQVWDODomR

6HDWDPSDGHVHUYLoRDWLQJLUR¿OWURDQWHVTXHHOHHVWHMDWRWDOPHQWHHPVH 
OXJDUUHPRYDDHHPSXUUHR¿OWUR FRPDPmR XPSRXFRPDLVSDUDGHQWUR
GR¿OWURGHDUHWHQWHQRYDPHQWH$WDPSDQmRGHYHDYDQoDUVHP
QHQKXPDIRUoDDGLFLRQDO

Limpe ambos os
ODGRVGRWXER
GHVDtGD

%RUGDH[WHUQDGR
WXERGHVDtGD

,QVSHFLRQHRQRYR¿OWUR
HPEXVFDGHGDQRV

Cuidado
181&$XVHDWDPSDGHVHUYLoRSDUD
HPSXUUDUR¿OWURHPVHXOXJDU8VDU
DWDPSDSDUDSUHVVLRQDUR¿OWURSRGHUi
GDQL¿FDURDORMDPHQWRGR¿OWURRV
HOHPHQWRVGH¿[DomRGDWDPSD
HDQXODUiDJDUDQWLD

9HUL¿TXHVHRVFRQHFWRUHV
HႋmRDSHUWDGRV

&HUWL¿TXHVHGHTXHWRGDVDVIDL[DVEUDoDGHLUDVSDUDIXVRVHFRQH[}HV
HPWRGRRVLVWHPDGH¿OWURGHDUHVWmRDSHUWDGDV9HUL¿TXHVHH[LVWHP
IXURVQDWXEXODomRHUHSDUHRVVHQHFHVViULR4XDLVTXHUYD]DPHQWRV
QDWXEXODomRGHDGPLVVmRHQYLDUmRSyGLUHWDPHQWHSDUDRPRWRU
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SISTEMA DE RESFRIAMENTO

AVISO

MANUTENÇÃO
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COMBUSTÍVEL

FLUIDO DE RESFRIAMENTO
QUENTE poderá queimar sua pele.

• Não retire a tampa, se o radiador
estiver quente.

————————————————————————
Verifique o nível do fluido de resfriamento observando
o nível no radiador e na garrafa de recuperação.
Adicione anticongelante 50/50 / solução de água se
o nível estiver próximo ou abaixo da marca “LOW”
(BAIXO). Não abasteça acima da marca “FULL“
(CHEIO). Remova a tampa do radiador e adicione
o fluido de resfriamento no radiador. Abasteça o topo
do tubo no pescoço de abastecimento do radiador,
que inclui uma mangueira de conexão que vem do
alojamento do termostato.
Para drenar o fluido de resfriamento, abra a válvula no
fundo do radiador. Abra a tampa do radiador e deixe
drenar até ao final. (Aperte a válvula e reabasteça
com anticongelante 50/50 / solução de água.) Use um
anticongelante etilenoglicol (baixo silicato) de grau
automotivo. A capacidade o sistema de resfriamento
é de 0,8 quartos (7,6 L). Aperte as mangueiras
superior e inferior do radiador enquanto abastece para
drenar o ar do fluido de resfriamento do motor. Reinstale
e aperte a tampa do radiador.

CUIDADO

Misture sempre o anticongelante com água de
torneira limpa, antes de adicioná-lo no radiador.
É muito importante que seja usada uma solução
precisa 50 / 50 neste motor. Isto garante
o resfriamento apropriado no tempo quente e uma
proteção contra congelamento a -34° F (-37° C).

Uma solução de fluido de resfriamento que tenha
mais de 50% de etilenoglicol poderá resultar em
superaquecimento do motor e danos ao mesmo.
A solução de fluido de resfriamento deve ser
misturada antes de ser adicionada no radiador.
————————————————————————
Remova periodicamente a sujeira das aletas do radiador.
Verifique periodicamente a correia do ventilador e as
mangueiras do radiador. Troque esses componentes,
se encontrar sinais de deterioração.

Ao final de cada dia de uso, reabasteça o tanque de
combustível para minimizar a condensação de
umidade e a contaminação por sujeira na linha de
combustível. Não abasteça excessivamente; deixe
espaço para o combustível se expandir.

Use apenas combustível diesel no. 2D, o uso de diesel
no. 1D é recomendado no lugar do no. 2D, em
temperaturas abaixo de 23°F (-5°C). Não use querosene.

Consulte o Manual do Operador do Motor para obter
as instruções de troca do filtro de combustível.

SANGRAMENTO
COMBUSTÍVEL

SISTEMA

DE

Poderá ser necessário expurgar o ar do sistema de
combustível, caso o filtro ou as linhas de combustível
tenham sido retiradas, o tanque tenha sido esvaziado
ou depois de longos períodos de armazenamento.
Recomenda-se que a válvula de corte de combustível
seja fechada durante períodos sem utilização.

AVISO

Para evitar ferimentos, não faça o sangramento
em um motor quente. Isto poderia fazer
o combustível espirrar em um distribuidor de
exaustão quente, criando um perigo de incêndio.
————————————————————————
Sangre o sistema de combustível como segue:

1. Abasteça o tanque de combustível.
2. Abra a válvula de corte.
3. Solte a conexão de sangramento no distribuidor do
injetor de combustível.
4. Acione a alavanca manual de injeção até que
o combustível comece a sair pelo parafuso de
sangria, no distribuidor do injetor. Isto poderia
demorar de 20 a 30 segundos acionando-se
a alavanca de injeção com rapidez. Aperte
a conexão de sangria no distribuidor do injetor.
5. Siga os procedimentos normais de PARTIDA até
o motor partir.

APERTO DA CORREIA DO VENTILADOR

Se a correia do ventilador estiver solta, o motor poderá
superaquecer e a bateria perder sua carga. Verifique
a tensão pressionando a correia no ponto equidistante
das polias. A correia deve defletir cerca de 0,25 pol.
(6,4 mm) com uma carga de 20 lbs.(9 Kg).

DO

VANTAGE® 500-I
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FILTRO DE COMBUSTÍVEL

MANUTENÇÃO

1. Verifique se o filtro de combustível e o pré-filtro
de combustível não contém acúmulo de água
ou sedimentos.
2. Troque o filtro de combustível, caso tenha excesso
de acúmulo de água ou sedimentos. Esvazie
o pré-filtro de combustível.

VELOCIDADE EXCESSIVA É PERIGOSA

A máxima velocidade permitida na marcha lenta
alta, para esta máquina, é de 1890 RPM, sem carga.
NÃO modifique os componentes do regulador ou
ajustes, ou faça outras modificações para aumentar
a velocidade máxima. Se esta máquina for operada
acima da velocidade máxima, poderão ocorrer
ferimentos graves ou danos à máquina.

AJUSTE DO MOTOR

Os ajustes no motor devem ser feitos apenas por um
Centro de Serviços da Lincoln, ou por uma loja de
assistência autorizada.

MANUTENÇÃO NA BATERIA

Para acessar a bateria, remova a bandeja de bateria
da frente da máquina com uma chave de porca de
3/8” ou com uma chave de fenda de cabeça chata.
Puxe a bandeja para fora da máquina o suficiente
para desconectar os cabos de bateria, o negativo
primeiro e depois o positivo. A bandeja poderá então
ser inclinada e erguida para que, então, possa ser
removida da máquina por inteiro juntamente com
a bateria, de modo a facilitar o serviço.

AVISO

A BATERIA PODE EXPELIR GASES
e pode explodir.
l Mantenha centelhas, chamas
e cigarros longe da bateria.

Para prevenir EXPLOSÃO, quando:
INSTALAR UMA BATERIA NOVA — desconecte
o cabo negativo da bateria velha, primeiro,
e conecte à bateria nova por último.
l CONEXÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA—
remova a bateria do soldador, desconectando
primeiro o cabo negativo e, então, o cabo positivo
e a garra da bateria. Na reinstalação, conecte
o cabo negativo por último. Mantenha o lugar
bem ventilado.
l USANDO UM BOOSTER —, conecte, primeiro,
a ponta positiva no terminal positivo da bateria
e, então, conecte a ponta negativa no terminal
negativo da bateria no pé do motor.
O ÁCIDO DE BATERIA poderá
queimar os olhos e a pele.
l Use luvas e proteção ocular,
e tome cuidado quando estiver
trabalhando perto da bateria.
l Siga as instruções impressas na bateria.
l

LIMPEzA DA BATERIA

D-5

Mantenha a bateria limpa, lavando-a com um pano
úmido, quando estiver suja. Se os terminais parecerem
corroídos, desconecte os cabos da bateria e lave-os
com uma solução de amônia, ou com uma solução de
111,3 g (1/4 lb) de bicarbonato de sódio e 0,9461 L de
água. Certifique-se de que os plugues de ventilação da
bateria (se equipada) estão bem apertados, de modo
que nenhuma solução entre nas células.
Depois da limpeza, lave a parte externa da bateria,
o compartimento e áreas em volta com água limpa.
Revista os terminais da bateria com uma camada leve de
vaselina ou graxa não condutora, para retardar a corrosão.
Mantenha a bateria limpa e seca. Acúmulo de umidade
na bateria pode levar a uma descarga mais rápida
e a falha precoce da bateria.

VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ELETRÓLITO

Se as células da bateria estão com nível baixo,
abasteça-as até ao pescoço do orifício de
abastecimento com água destilada e recarregue a
bateria. Se uma célula estiver com nível baixo,
verifique a presença de vazamentos.

CARGA DA BATERIA

Quando for fazer uma recarga, troca ou, de alguma
forma, conectar os cabos da bateria, assegure-se de
que as polaridades estão corretas. A polaridade
incorreta poderá danificar o circuito de carga.
O terminal positivo (+) da bateria do VANTAGE® 500I possui uma capa de terminal vermelha.

Caso precise recarregar a bateria com um carregador
externo, desconecte primeiro o cabo negativo e depois
o positivo, antes de prender os terminais do carregador.
Após a bateria ser carregada, reconecte primeiro o cabo
positivo da bateria e por último o negativo.
O descumprimento desta regra poderá resultar em
danos aos componentes internos do carregador.
Siga as instruções do fabricante do carregador de
baterias, para saber os ajustes corretos do carregador
e o tempo de carga.

MANUTENÇÃO NO ABAFADOR DE
FAÍSCA OPCIONAL
Limpe a cada 100 horas

AVISO

• O SILENCIADOR PODERÁ ESTAR QUENTE
• DEIXE O MOTOR ESFRIAR ANTES DE INSTALAR
O ABAFADOR DE FAÍSCAS!
• NÃO OPERE O MOTOR ENQUANTO ESTIVER
INSTALANDO O ABAFADOR DE FAÍSCAS!

VANTAGE® 500-I

MANUTENÇÃO
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MANUTENÇÃO DO SOLDADOR /
GERADOR

ARMAzENAMENTO: Armazene em áreas limpas,
secas e protegidas.

LIMPEzA: Sopre o gerador e os controles periodicamente
com ar de baixa pressão. Faça isto pelo menos uma vez
por semana em áreas particularmente sujas.

REMOÇÃO E TROCA DE ESCOVAS: É normal que
as escovas e anéis de deslizamento se desgastem
e fiquem ligeiramente escuras. Inspecione as escovas
quando for necessária uma revisão do gerador.

CUIDADO

• Não tente polir os anéis de deslizamento
enquanto o motor estiver funcionando.

AVISO

• A manutenção e reparos devem ser realizados
apenas por pessoal treinado pela Lincoln Electric.
Reparos não autorizados efetuados neste
equipamento poderão resultar em perigo
para o técnico e para o operador da máquina,
e anularão a garantia de fábrica. Para sua
segurança e para evitar choques elétricos, siga
todas as precauções e notas de segurança.
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PROCEDIMENTO DE TESTE E RESET
DO GFCI

O GFCI deve ser testado corretamente pelo menos
uma vez a cada mês ou sempre que desarmar. Para
testar e rearmar corretamente o GFCI:

• Se o GFCI houver desarmado, primeiro retire
a carga com cuidado e depois veja se sofreu danos.
• Se o equipamento houver sido desligado, deve
ser religado.
• O equipamento precisa estar operando em marcha
lenta alta com todos os ajustes necessários
realizados no painel de controle de forma que
o equipamento esteja fornecendo pelo menos
80 volts nos terminais de entrada da tomada.
• O disjuntor dessa tomada não deve estar
desarmado. Rearme, se necessário.
• Pressione o botão “Reset” (Rearmar) localizado no
GFCI. Isto garantirá uma operação normal do GFCI.
• Conecte uma luz noturna (com uma chave
“LIGA/DESLIGA”), ou outro produto, como por ex.
uma lâmpada, na tomada dupla e ligue-a(o).
• Empurre o botão “Test” (Teste) localizado no
GFCI. A luz noturna, ou o respectivo produto,
deverá desligar.
• Pressione o botão “Reset” (Rearmar), novamente.
A luz, ou outro produto, deverá religar.
Se a luz, ou o outro produto conectado, permanece
ligada(o), quando o botão “Test” é pressionado,
o GFCI não está funcionando corretamente, ou foi
mal instalado (fiação incorreta). Se seu GFCI não
estiver funcionando corretamente, contate um
eletricista qualificado e certificado que possa
diagnosticar a situação, refaça a fiação ou troque
o GFCI, se necessário.

VANTAGE® 500-I
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

COMO USAR O GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

E-1

AVISO

A manutenção e reparos devem ser realizados apenas por pessoal treinado pela Lincoln Electric.
Reparos não autorizados efetuados neste equipamento poderão resultar em perigo para o técnico
e para o operador da máquina, e anularão a garantia de fábrica. Para sua segurança e para evitar
choques elétricos, siga todas as precauções e notas de segurança, detalhadas neste manual.
__________________________________________________________________________

Este Guia de Resolução de problemas tem como
finalidade ajudar você a localizar e reparar possíveis
mal funcionamentos da máquina. Simplesmente, siga
o procedimento de três passos descrito abaixo.

Passo 1. LOCALIZAR O PROBLEMA (SINTOMA).
Consulte a coluna intitulada “PROBLEMA
(SINTOMAS)”. Esta coluna descreve possíveis
sintomas que a máquina possa exibir. Encontre
a listagem que melhor descreve o(s) sintoma(s) que
sua máquina apresenta.

Passo 3. CURSO DE AÇÃO RECOMENDADO
Esta coluna descreve um curso de ação para tratar
a possível causa. Normalmente pede que você entre
em contato com a Assistência Técnica Autorizada
Lincoln local.

Caso você não compreenda ou não consiga efetuar
de forma segura o curso de ação recomendado,
contate a Assistência Técnica Autorizada local.

Passo 2. CAUSA POSSÍVEL.
A segunda coluna, intitulada “CAUSA POSSÍVEL”
lista as possibilidades externas óbvias que podem
estar contribuindo para o(s) sintoma(s) da máquina.

CUIDADO

Se, por alguma razão, você não compreender os procedimentos de teste ou não conseguir executar os testes/reparos de
forma segura, contate a Assistência Técnica Autorizada Lincoln local para solucionar o problema, antes de continuar
a utilizar a máquina.

VANTAGE® 500-I
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Observe todas as orientações de segurança detalhadas ao longo deste manual.

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

Existe evidência de grandes danos 1. Contate a Assistência Técnica
físicos ou elétricos.
Autorizada Lincoln local.
O motor de arranque não funciona.

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

E-2

1. Bateria com pouca carga, Carregue
a bateria.
2. Conexões soltas do cabo de
bateria Inspecione, limpe e aperte
os terminais.
3. Motor de arranque defeituoso.
Contate a Assistência Técnica
Autorizada local da Lincoln.

O motor de arranque funciona, mas 1. A válvula de corte de combustível no
o motor principal não funciona.
filtro principal de combustível, está
na posição OFF. Abra a válvula
(posição vertical da manopla).
2. Filtros de combustível sujos
/obstruídos. Verifique e troque
o elemento do filtro principal e/ou
o filtro de combustível de linha.
3. Sem combustível. Encha o tanque
e faça a sangria do sistema de
combustível.
4. Alta temperatura do fluido de
resfriamento ou baixa pressão de
óleo. (luzes indicadoras acesas)
Verifique os níveis do óleo e do
fluido de resfriamento. Abasteça,
se necessário. Verifique se
a correia do ventilador não está
solta ou quebrada.
5. Solenoide de desligamento de
combustível defeituoso. Verifique
se o solenoide de desligamento
está funcionando corretamente
e não está colado / contate
a Assistência Técnica.
6. Bomba de combustível com
defeito. Verifique se o combustível
está fluindo através dos filtros.
Contate a Assistência Técnica
Autorizada local da Lincoln.

Se todas as áreas recomendadas de
possíveis desajustes houverem sido
verificadas e o problema persistir,
contate a Assistência Técnica
Autorizada Lincoln local.

O motor desliga pouco tempo depois 1. Alta temperatura do fluido de
resfriamento ou baixa pressão de
da partida.
óleo. (Luz indicadora acesa)
Troque o óleo e os filtros de óleo
e, depois, abasteça até ao nível
correto. Verifique o nível de fluído
de resfriamento e abasteça, se
necessário. Verifique se a correia
do ventilador não está solta ou
quebrada. Ligue o motor e
procure vazamentos.
2. Chave de pressão de óleo, ou
outro componente, defeituoso.
Contate a Assistência Técnica
Autorizada local da Lincoln.
3. Placa de proteção /Idler defeituoso.

CUIDADO

Se, por alguma razão, você não compreender os procedimentos de teste ou não conseguir executar os testes/reparos de
forma segura, contate a Assistência Técnica Autorizada Lincoln local para solucionar o problema, antes de continuar
a utilizar a máquina.
VANTAGE® 500-I
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Observe todas as orientações de segurança detalhadas ao longo deste manual.

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

O motor desliga sob carga.

O motor funciona irregular.

A bateria não segura a carga.
A luz de problema no alternador
acende com a máquina funcionando.

O motor não desacelera para baixa
velocidade.

O motor não acelera para marcha
lenta alta quando se tenta soldar.

POSSÍVEL
CAUSA

1. Temperatura alta do fluido de
resfriamento no radiador.
Reduza a carga, caso esteja
acima da carga máxima nominal
da máquina. Adicione fluido de
resfriamento, caso esteja com
nível baixo. Limpe as aletas do
radiador, caso estejam sujas.
Aperte a correia do ventilador,
se estiver solta. Remova os
objetos que bloqueiam ou estão
próximos a bocais de admissão,
em ambos os lados da base
e na extremidade de exaustão
(traseira da carcaça).

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO
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1. Combustível ou filtros de ar
sujos. Inspecione e limpe/troque
os filtros, conforme necessário.
Inspecione e limpe/troque os
filtros, conforme necessário.
2. Água no combustível. Se encontrar
água no tanque de combustível.
Esvazie o tanque, reabasteça
o combustível e purgue as linhas
de combustível.
Se todas as áreas possíveis de
desajuste houverem sido verificadas
1. Bateria defeituosa. Troque e o problema persistir, contate
a bateria.
a Assistência Técnica Autorizada
2. Conexões soltas na bateria ou local da Lincoln.
alternador. Limpe e aperte
as conexões.
3. Alternador ou módulo carregador
com defeito. Consulte a loja de
Assistência Técnica do motor.

1. Chave Idler na posição de
marcha lenta alta.
Coloque a chave em Auto.
2. Carga externa, ou energia
auxiliar, no soldador. Remova
todas as cargas externas.
3. Placa de PC ou solenoide idler
defeituoso(a).

1. Conexão ruim entre o terminal
da peça de trabalho e a peça.
Assegure-se de que a garra está
conectada com firmeza a metal
base limpo.
2. Chave “Contactor” na posição
errada. Coloque-a na posição
“Welding On” quando estiver
soldando sem um cabo de
controle. Consulte o capítulo
Operações para saber como
usar esta chave corretamente.
3. Placa de PC defeituosa. Marcha
lenta baixa ajustada em baixo.

CUIDADO

Se, por alguma razão, você não compreender os procedimentos de teste ou não conseguir executar os testes/reparos de
forma segura, contate a Assistência Técnica Autorizada Lincoln local para solucionar o problema, antes de continuar
a utilizar a máquina.
VANTAGE® 500-I

E-4

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Observe todas as orientações de segurança detalhadas ao longo deste manual.

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

O motor não vai para marcha lenta
alta, quando se usa energia auxiliar.

O motor não vai para marcha lenta
alta, sob soldagem ou carga auxiliar.
O motor não atinge potência plena.
O motor funciona irregular.

O motor não vai para marcha lenta
alta quando se tenta soldar ou usar
energia auxiliar. A comutação para
marcha lenta alta não funciona.
O motor não desliga.

POSSÍVEL
CAUSA

1. A carga de energia auxiliar
é menor do que 100 Watts.
A marcha lenta pode não responder
a uma carga menor do que
100 Watts. Coloque a marcha lenta
em “High” (Alta).
2. Placa de PC defeituosa.(Controle ou
marcha lenta).
1. Solenoide de marcha lenta defeituoso.
Verifique se existe um acoplamento
curvado ou mola quebrada.
2. Placa de PC defeituosa.(Controle ou
marcha lenta).

1. Filtro de combustível obstruído, Troque.
2. Filtro de ar obstruído, limpe ou troque.
3. Ajuste de marcha lenta alta incorreto,
verifique e ajuste, conforme necessário.
4. Válvulas fora de ajuste.
5. Combustível contaminado com
água ou sedimentos. Verifique
o pré-filtro de combustível, esvazie
a água e purgue o sistema de
combustível. Troque o combustível do
tanque, se necessário.

1. Mola do solenoide de marcha lenta
quebrada, emperramento no
acoplamento do solenoide, placa de
PC defeituosa (Controle ou Marcha
lenta), marcha lenta baixa com
ajuste muito baixo no solenoide de
marcha lenta.
1. O solenoide de corte de combustível
não funciona corretamente / emperramento do acoplamento. Pare
o motor com a válvula de corte
localizada no filtro de combustível
principal. Contate a Assistência
Técnica Autorizada local da Lincoln.

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

E-4

Se todas as áreas recomendadas
de possíveis desajustes houverem
sido verificadas e o problema
persistir, contate a Assistência
Técnica Autorizada Lincoln
local.

O motor não atinge potência plena. 1. Filtro de combustível sujo/entupido.
Troque a bateria.
Soldagem e saída auxiliar baixa.
2. Filtro de ar sujo/entupido. Troque
O motor funciona irregular.
o elemento do filtro de ar.
3. Injetor(es) de combustível entupido(s).
Contate a loja de Assistência Técnica
Autorizada.
4. Combustível contaminado com água.
Verifique se existe água no separador
de água. Limpe e troque, conforme
necessário. Troque o combustível
no tanque.
5. Mangueira de combustível trincada ou
solta. Troque a mangueira e aperte
as braçadeiras.
6. Válvula desajustadas. Contate
a Assistência Técnica Autorizada
local da Lincoln.

CUIDADO

Se, por alguma razão, você não compreender os procedimentos de teste ou não conseguir executar os testes/reparos de
forma segura, contate a Assistência Técnica Autorizada Lincoln local para solucionar o problema, antes de continuar
a utilizar a máquina.
VANTAGE® 500-I
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Observe todas as orientações de segurança detalhadas ao longo deste manual

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

Sem potência de saída de soldagem. 1. Conexão ruim no terminal da peça
de trabalho. Certifique-se que
o grampo da peça de trabalho está
firmemente conectada em uma
parte limpa da base de metal.
2. Cahve
“Weld
Terminals”
(Terminais de solda) em posição
incorreta. Coloque a chave na
posição “Weld Terminals On” sem
um cabo de controle.
3. Placa de PC ou alternador do
soldador defeituosa(o).

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

E-5

O soldador produz saída porém 1. Conexão ruim entre o cabo de
sem controle.
controle remoto e o conector de 6
ou 14 pinos. Verifique as conexões.
2. Cabo remoto, alimentador de
arame ou cabo do alimentador de
arame, defeituoso(s). Substitua,
se necessário.
3. Potenciômetro de controle ou
Se todas as áreas recomendadas de
placa de PC defeituoso(a).
possíveis desajustes houverem sido
Sem energia auxiliar.
1. Disjuntores abertos. Rearme os verificadas e o problema persistir,
disjuntores. Se os disjuntores contate a Assistência Técnica
continuarem desarmando, reduza
Autorizada Lincoln local.
o consumo de potência.
2. O GFCI pode ter desarmado. Siga
o “Procedimento de Teste e Rearme
do GFCI” na seção MANUTEN-ÇÃO
deste manual.
3. Conexões defeituosas com as
tomadas auxiliares. Verifique
as conexões.
4. Placa de PC ou alternador do
soldador defeituosa(o).

CUIDADO

Se, por alguma razão, você não compreender os procedimentos de teste ou não conseguir executar os testes/reparos de
forma segura, contate a Assistência Técnica Autorizada Lincoln local para solucionar o problema, antes de continuar
a utilizar a máquina.
VANTAGE® 500-I
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Observe todas as orientações de segurança detalhadas ao longo deste manual

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

O arco de solda está “frio”. O arco 1. Certifique-se de que a chave
de solda não está estável ou seletora de modo (MODE) está na
satisfatório e o motor funciona posição correta para o processo
normalmente. A energia auxiliar em uso. (Por exemplo, CV-WIRE,
está normal.
PIPE, CC-STICK.)
2. Certifique-se de que o eletrodo
(arame tubular, gás, tensão,
corrente, etc.) está correto para
o processo em uso.
3. Verifique se existem conexões
soltas ou defeituosas nos
terminais e nas conexões da
cabos de soldagem.
4. Se os cabos de soldagem podem
estar longos demais ou enrolados,
produzindo uma queda de
tensão excessiva.
5. Placa de controle defeituosa.
Sem saída no modo Tubo.

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

E-6

Se todas as áreas possíveis de
desajuste houverem sido verificadas
e o problema persistir, contate
a Assistência Técnica Autorizada
local da Lincoln.

1. Conexão ruim no terminal da peça
de trabalho. Certifique-se que
o grampo da peça de trabalho está
firmemente conectada em uma
parte limpa da base de metal.
2. Cahve
“Weld
Terminals”
(Terminais de solda) em posição
incorreta. Coloque a chave na
posição “Weld Terminals On” sem
um cabo de controle.
3. Placa de PC ou alternador do
soldador defeituoso.

CUIDADO

Se, por alguma razão, você não compreender os procedimentos de teste ou não conseguir executar os testes/reparos de
forma segura, contate a Assistência Técnica Autrizada Lincoln local para solucionar o problema, antes de continuar
a utilizar a máquina.
VANTAGE® 500-I
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NOTAS
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DIAGRAMAS

F-1

F-1

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE
CORRENTE RESIDUAL PARA PROTEÇÃO DA TOMADA
MONOFÁSICA DE 240 V
AVISO

CHOQUES
ELÉTRICOS
PODEM MATAR

Não opere a máquina com as
tampas removidas
Desconecte a energia de entrada antes
de efetuar manutenção
Não toque partes eletrificadas
Somente pessoas qualificadas devem
instalar, usar ou dar manutenção
neste equipamento

1.

DESLIGUE O MOTOR E DESCONECTE O CABO NEGATIVO DA BATERIA.

2.

REMOVA OS QUATRO PARAFUSOS QUE SEGURAM O PAINEL SUPERIOR
DE CONTROLE E ABRA O PAINEL.

3.

ENQUANTO SEGURA O SUPORTE DE INSTALAÇÃO DO RCD, REMOVA OS DOIS
PARAFUSOS QUE SEGURAM A TAMPA E O SUPORTE DE INSTALAÇÃO DO RCD.
COLOQUE O SUPORTE DE INSTALAÇÃO DO RCD E OS PARAFUSOS DE LADO,
E DESCARTE A TAMPA. (VEJA A FIGURA 1).

PAINEL SUPERIOR
DE CONTROLE

SUPORTE DE
INSTALAÇÃO
DO RCD

TAMPA

FIGURA 1
A

VANTAGE® 500-I
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DIAGRAMAS

F-2

F-2

4.

PASSE AS PONTAS 3C E 6D PELA ABERTURA, COMO MOSTRADO NA FIGURA
2. CORTE AMBAS AS PONTAS COMO MOSTRADO.

5.

DESCASQUE AS QUATRO PONTAS EM 13 MM (0,50”).

ABERTURA DO RCD

6D
3C

PONTA
CORTADA

6D

3C

FIGURA 2
6.

CONECTE AS PONTAS DOS DISJUNTORES AO RCD, COMO MOSTRADO NA FIGURA 3.
NOTE A CONFIGURAÇÃO DA PONTA.

7.

APERTE AS PONTAS COM 2,4 Nm (21 lb pol.) INSTALE O RCD NO PAINEL USANDO
O SUPORTE DE INSTALAÇÃO E OS PARAFUSOS DEIXADOS DE LADO NO PASSO 3.

DISJUNTORES

6D

3C

3C

6D

FIGURA 3
8.

PRENDA O PAINEL SUPERIOR DE CONTROLE .NO LUGAR.

9.

RECONECTE O CABO NEGATIVO DA BATERIA.

RCD

A UNIDADE AGORA ESTÁ PRONTA PARA OPERAÇÃO

R

THE
LINCOLN ELECTRIC COMPANY
Líder mundial na fabricação, vendas e serviços de produtos de Soldagem
e Corte com subsidiárias e distribuidores em todo o mundo.
Cleveland, Ohio 44117-1199 U.S.A.
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SOLDADOR
A MOTOR

PARA A PEÇA
DE TRABALHO

CONECTOR
DE 6 PINOS

CABO DO ELETRODO

PARA A PEÇA
DE TRABALHO

PONTA DO CLIPE DA
PEÇA DE TRABALHO

ALIMENTADOR DE ARAME LN-25 PRO,
LN-25 OU LN-15

CONTROLE
REMOTO OPCIONAL

Mantenha as proteções no lugar.
Mantenha-se longe de peças móveis.
Somente pessoal qualificado deve instalar,
usar e efetuar manutenção neste equipamento.

PEÇAS MÓVEIS podem causar ferimentos.

DIAGRAMAS

S24787-1

A

N.A. OS CABOS DE SOLDAGEM DEVEM TER A DIMENSÃO CORRETA PARA A CORRENTE E CICLO DE SERVIÇO DAS
APLICAÇÕES IMEDIATAS E FUTURAS. CONSULTE O MANUAL DE OPERAÇÃO.
N.B. CONECTE OS CABOS DE SOLDAGEM AOS PINOS DE SAÍDA NA POLARIDADE DESEJADA. POSICIONE A CHAVE DO
VOLTÍMETRO DO ALIMENTADOR DE ARAME PARA CORRESPONDER À POLARIDADE DO CABO DO ELETRODO.
N.C. COLOQUE A CHAVE MODE NA POSIÇÃO “CV-WIRE”.
N.D. COLOQUE A CHAVE WELDING TERMINALS NA POSIÇÃO “WELD TERMINALS ON”.
N.E. COLOQUE A CHAVE IDLER NA POSIÇÃO “AUTO” OU “HIGH”, CONFORME DESEJADO.

CONECTOR
DE 14 PINOS
(PODE NÃO
ESTAR PRESENTE
EM TODAS
AS MÁQUINAS).

Não opere com os painéis abertos.
Desconecte a ponta NEGATIVA (-) da bateria,
antes de efetuar manutenção.
Não toque em peças eletrificadas.

CHOQUES ELÉTRICOS podem matar

AVISO

DIAGRAMA DE CONEXÃO “ACROSS THE ARC” DOS SOLDADORES A MOTOR /LN-25 PRO, LN-25 OR LN-15, COM CONTROLE REMOTO OPCIONAL

F-3
F-3

VANTAGE® 500-I

PLACA
DE SOLDA VRD,
PCB1

VOLTÍMETRO

TERRA-B

CONTROL, SEL. DE MODO

MOTOR J2,
PERIFÉRICO

CONVERSOR J3,
ENERGIA, PWM, TÉRMICO

AMPERÍMETRO

NÃO USADO

PINO TERRA NO PAINEL SUPERIOR DE CONTROLE

AMPERÍMETRO

TERRA-J

VOLTÍMETRO

TERRA-M
TERRA-B

CHOKE L1

CHOKE B3
CHOKE B6

B4-NEG

B2-POS B5-POS

B1-NEG

TIG

CC

ENROLAMENTOS
SOLDADOS
DO ESTATOR

CCW

W1 E W6

NÃO USADO

VISTO
DE
TRÁS

CCW

CONTROLE DE ARC

NÃO USADO

PCB2 DE DESLIGAMENTO
MARCHA LENTA/MOTOR

VISTO
DE
TRÁS

W2 E W3

ENROLAMENTO DE 42 V
DO ESTATOR

W4 E W5

CONTROLE DE SAÍDA

CV
GOUGE
PIPE

PCB3 DO
CONVERSOR

B5-POS
B5-POS

B1-NEG
B4-NEG
SHUNT POSTERIOR

ESCOVA

PRESSÃO
DO ÓLEO

HORÍMETRO

1 FASE
(AZUL)

MÓDULO GFCI

PINO TERRA DE 12 VOLTS
NO PAINEL SUPERIOR DE CONTROLE

TEMPERATURA
DO FLUIDO DE
RESFRIAMENTO COMBUSTÍVEL

MOSTRADA NA POSIÇÃO “ALWAYS ON”

CHAVE DE CONTROLE DO
TERMINAL DE SOLDAGEM

ESCOVA POSITIVA CONECTADA AO
ANEL DE ESCORREGAMENTO
MAIS PRÓXIMO DA LAMINAGEM

ESCOVA

PINO NEUTRO DA
TOMADA DO PAINEL
DE ENERGIA AUXILIAR

TERRA-L

TERA-G

BOBINA

MÓDULO GFCI

1 FASE
(AMARELO)

MOSTRADA NA POSIÇÃO “RUN”

CHAVE
RUN/STOP

CHAVE
DE CONTROLE
DA MARCHA
LENTA

MOSTRADA
NA POSIÇÃO “HIGH”

BOBINA DE
TRAÇÃO

CHAVE

VERM BRAN
PRET

BOBINA DE
RETENÇÃO

SOLENOIDE DE
MARCHA LENTA

TERA-E

TERA-E
TERA-G

TERA-D

TERA-K

TERA-J

TERA-L

MOTOR
DE PARTIDA

BLOCO DO MOTOR

ALTERNADOR

SOLENOIDE
DE PARTIDA

SUPORTE DO GERADOR

BATERIA DE 12 V

SENSOR DE NÍVEL
DE COMBUSTÍVEL

SENSOR E CHAVE DA TEMP.
DO FLUIDO DE RESFRIAMENTO
CHAVE

PINO TERRA DA
TOMADA DO PAINEL
DE ENERGIA AUXILIAR

PRATA

TERA-D

SENSOR E CHAVE
DE PRESSÃO DO ÓLEO

BOTÃO DE PARTIDA

SOLENOIDE DE
VELAS BOTÃO DA VELA DESLIGAMENTO
DE IGNIÇÃO DE IGNIÇÃO

TERA-D

ENROLAMENTOS AUXILIARES
DO ESTATOR

DIAGRAMA DE FIAÇÃO

NOTA: Este diagrama é apenas para fins de consulta. Pode não ser preciso para todas as máquinas consideradas por este manual. O diagrama específico para
cada número de código particular, é entregue junto com cada máquina. Caso o diagrama tenha algum problema de legibilidade, peça o envio de uma cópia ao
Departamento de Serviços. Forneça o número de código do equipamento.

FERRITE EM
PAR
TRANÇADO
4 VOLTAS

TERRA

CONTRATANTE

CONTROLE
REMOTO

NOTA:
REMOTO DE
FERRITE NAS
PONTAS 75A E 76A 6 PINOS
(3 VOLTAS)

FERRITE

TERMINAL DE SAÍDA
DE SOLDAGEM

CONJUNTO
DE FILTRO
DE BYPASS

TERRA-M

ATERRADO PELA
INSTALAÇÃO

TERMINAL DE SAÍDA
DE SOLDAGEM

50MV = 400 A

SHUNT POSTERIOR

CARGA

TODOS OS COMPONENTES FRONTAIS VISTOS A PARTIR DA PARTE DE TRÁS

DE LINHA

PONTE RETIFICADORA

AS PONTAS DE ENERGIA AUXILIAR PASSAM ATRAVÉS
DO TOROIDE, TRÊS VEZES, NA DIREÇÃO INDICADA

CARGA

SÍMBOLOS ELÉTRICOS CONFORME A E1537

DIAGRAMA DE FIAÇÃO DO VANTAGE 500-I PARA O CÓDIGO 11576

DE LINHA

F-4
F-4

VANTAGE® 500-I

SHUNT
J6

PLACA DE SOLDA
VRD, PCB1

VOLTÍMETRO
J5

TERRA-B

AMPHENOL,
I.D. J1

CONTROLE J7
CONTROL, SEL. DE MODO

MOTOR J2,
PERIFÉRICO

CONVERSOR J3, ENERGIA,
PWM, TÉRMICO

AMPERÍMETRO

NÃO USADO

PINO TERRA NO PAINEL SUPERIOR DE CONTROLE

AMPERÍMETRO
J4

TERRA-J

VOLTÍMETRO

TERRA-B

TERRA-M

CHOKE L1

CHOKE B3
CHOKE B6

W4 E W5

ENROLAMENTOS
SOLDADOS
DO ESTATOR

W2 E W3

W1 E W6

PCB2 DE DESLIGAMENTO
MARCHA LENTA/MOTOR

VISTO
DE
TRÁS

CONTROLE DE SAÍDA
VISTO
DE
TRÁS

NÃO USADO

ENROLAMENTO DE 42 V DO ESTATOR

CHAVE SELETORA DE MODO
S5

PCB3 DO
CONVERSOR

SHUNT
POSTERIOR

ESCOVA

PINO TERRA DE 12 VOLTS NO
PAINEL SUPERIOR DE CONTROLE

COMBUSTÍVEL

HORÍMETRO

PRESSÃO TEMPERATURA DO
DO ÓLEO FLUIDO DE RESFRIAMENTO

MOSTRADA NA POSIÇÃO “ALWAYS ON”

CHAVE DE CONTROLE DO
TERMINAL DE SOLDAGEM

ESCOVA POSITIVA CONECTADA
AO ANEL DE ESCORREGAMENTO
MAIS PRÓXIMO DA LAMINAGEM

ESCOVA

PINO NEUTRO DA
TOMADA DO PAINEL
DE ENERGIA AUXILIAR

TERRA-L

240V/15A
1 FASE
(AZUL)

DE LINHA
TERRA-K

MOSTRADA NA POSIÇÃO “RUN”

CHAVE
RUN/STOP

CHAVE DE
CONTROLE DA
MARCHA LENTA

MOSTRADA NA
POSIÇÃO “HIGH”

BOBINA DE
RETENÇÃO

BOBINA DE
TRAÇÃO

TERRA-J

TERRA-L

TERRA-G

TERRA-E

TERRA-D

BLOCO DO MOTOR

ALTERNADOR

SOLENOIDE
DE PARTIDA

SUPORTE DO GERADOR

BATERIA DE 12 V

SENSOR DE NÍVEL
DE COMBUSTÍVEL

CHAVE

TERRA-K

PINO TERRA DA TOMADA
DO PAINEL DE ENERGIA
AUXILIAR

PRATA

SENSOR E CHAVE
DE PRESSÃO DO ÓLEO
CHAVE

BRAN
VERM
PRET

BOTÃO DE PARTIDA

BOBINA

BRANCO

QUENTE

TERRA-E

SOLENOIDE DE SOLENOIDE DE
VELAS DE BOTÃO DA VELA DESLIGAMENTO MARCHA LENTA
DE IGNIÇÃO
IGNIÇÃO

BRANCO

QUENTE

TERRA-G

120V/16A
1 FASE
(AMARELO)

ENROLAMENTOS AUXILIARES
DO ESTATOR

DIAGRAMAS

NOTA: Este diagrama deve ser usado apenas como referência. Pode não ser preciso para todas as máquinas consideradas por este manual. O diagrama específico para
cada número de código particular, é entregue junto com cada máquina. Caso o diagrama tenha algum problema de legibilidade, peça o envio de uma cópia ao.
Departamento de Serviços. Forneça o número de código do equipamento.

FERRITE EM
PAR TRANÇADO
4 VOLTAS

TERRA

CONTRATANTE

FERRITE NAS
PONTAS 75A
E 76A (3 VOLTAS)
CONTROLE
REMOTO

REMOTO DE
6 PINOS

TERMINAL DE
SAÍDA DE
SOLDAGEM

CONJUNTO DE
FILTRO DE
BYPASS

TERRA-M

ATERRADO PELA
INSTALAÇÃO

TERMINAL DE SAÍDA
DE SOLDAGEM

SHUNT
POSTERIOR

CARGA

SÍMBOLOS ELÉTRICOS CONFORME A E1537

CARGA

TODOS OS COMPONENTES FRONTAIS VISTOS A PARTIR DA PARTE DE TRÁS

DE LINHA

PONTE RETIFICADORA

AS PONTAS DE ENERGIA AUXILIAR PASSAM ATRAVÉS
DO TOROIDE, TRÊS VEZES, NA DIREÇÃO INDICADA

DIAGRAMA DE FIAÇÃO DO VANTAGE 500-I PARA OS CÓDIGOS 11954, 11961

F-5
F-5

N.A. CENTRO DE GRAVIDADE COM ÓLEO NO MOTOR, FLUIDO DE RESFRIAMENTO
NO RADIADOR E TANQUE DE COMBUSTÍVEL VAZIO.
N.B. OS DESENHOS DA FRENTE DA CARCAÇA PODERÃO NÃO CORRESPONDER
EM ALGUNS NÚMEROS DE CÓDIGO.

NOTAS:

F-6

IMPRESSÃO DAS DIMENSÕES

VANTAGE® 500-I

F-6

F-7

NOTAS
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F-7

F-8

NOTAS

VANTAGE® 500-I
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WARNING

AVISO DE
PRECAuCION

Spanish

l Do not touch electrically live parts or

l No toque las partes o los electrodos

bajo carga con la piel o ropa mojada.
l Aislese del trabajo y de la tierra.

French

l Ne laissez ni la peau ni des vête-

German

l Berühren Sie keine stromführenden

ATTENTION
WARNuNG

Portuguese

ATENÇÃO

Japanese

l Keep flammable materials away.

l Wear eye, ear and body protection.

l Mantenga el material combustible

l Protéjase los ojos, los oídos y el

electrode with skin or wet clothing.
l Insulate yourself from work and
ground.

ments mouillés entrer en contact
avec des pièces sous tension.
l Isolez-vous du travail et de la terre.

fuera del área de trabajo.

l Gardez à l’écart de tout matériel

inflammable.

l Entfernen Sie brennbarres Material!

Teile oder Elektroden mit Ihrem
Körper oder feuchter Kleidung!
l Isolieren Sie sich von den
Elektroden und dem Erdboden!
l Não toque partes elétricas e elec-

trodos com a pele ou roupa molhada.
l Isole-se da peça e terra.

cuerpo.

l Protégez vos yeux, vos oreilles et

votre corps.

l Tragen Sie Augen-, Ohren- und Kör-

perschutz!

l Mantenha inflamáveis bem guarda-

dos.

l Use proteção para a vista, ouvido e

corpo.

Chinese

Korean

Arabic

READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER’S INSTRUCTION FOR THIS EQUIPMENT AND THE CONSUMABLES TO BE
USED AND FOLLOW YOUR EMPLOYER’S SAFETY PRACTICES.
SE RECOMIENDA LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO Y LOS
CONSUMIBLES QUE VA A UTILIZAR, SIGA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU SUPERVISOR.
LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT EN CE QUI REGARDE CET EQUIPMENT ET LES PRODUITS A
ETRE EMPLOYES ET SUIVEZ LES PROCEDURES DE SECURITE DE VOTRE EMPLOYEUR.
LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DER ANLAGE UND DEN ELEKTRODENEINSATZ DES HERSTELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND EBENFALLS ZU BEACHTEN.

l Keep your head out of fumes.
l Use ventilation or exhaust to

l Turn power off before servicing.

l Do not operate with panel open or

guards off.

remove fumes from breathing zone.
l Los humos fuera de la zona de res-

piración.
l Mantenga la cabeza fuera de los
humos. Utilice ventilación o
aspiración para gases.
l Gardez la tête à l’écart des fumées.
l Utilisez un ventilateur ou un aspira-

l Desconectar el cable de ali-

mentación de poder de la máquina
antes de iniciar cualquier servicio.
l Débranchez le courant avant l’entre-

tien.

teur pour ôter les fumées des zones
de travail.
l Vermeiden Sie das Einatmen von

Schweibrauch!
l Sorgen Sie für gute Be- und
Entlüftung des Arbeitsplatzes!
l Mantenha seu rosto da fumaça.
l Use ventilação e exhaustão para

remover fumo da zona respiratória.

l Strom vor Wartungsarbeiten

l No operar con panel abierto o

guardas quitadas.

l N’opérez pas avec les panneaux

ouverts ou avec les dispositifs de
protection enlevés.
l Anlage nie ohne Schutzgehäuse

abschalten! (Netzstrom völlig öffnen; Maschine anhalten!)

oder Innenschutzverkleidung in
Betrieb setzen!

l Não opere com as tampas removidas.
l Desligue a corrente antes de fazer

l Mantenha-se afastado das partes

serviço.
l Não toque as partes elétricas nuas.

moventes.

l Não opere com os paineis abertos

ou guardas removidas.

WARNING

AVISO DE
PRECAuCION

Spanish

French

ATTENTION

German

WARNuNG

Portuguese

ATENÇÃO

Japanese

Chinese

Korean

Arabic

LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ESTE EQUIPAMENTO E AS PARTES DE USO, E SIGA AS
PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO EMPREGADOR.

ZPOLÍTICA DE ASSITÊNCIA AO CLIENTE
O negócio da Lincoln Electric Company é a fabricação e venda de
equipamentos de soldagem de alta qualidade, peças consumíveis
associadas e equpamento de corte. Nosso desafio é atender as
necessidades de nossos clientes e exceder suas expectativas. Em
tempo, os compradores podem solicitar orientações ou informações
à Lincoln Electric a respeito do uso de nossos produtos. Respondemos
a nossos clientes com as melhores informações que temos na época
da consulta. A Lincoln Electric não está em posição de garantir tais
orientações e não possui nenhuma responsabilidade em relação
a elas. Expressamente, recusamos qualquer responsabilidade
de qualquer tipo, incluindo adequação ao uso para qualquer fim
específico, no que se refere a tais informações e orientações.
Também, como consideração de cunho prático, não podemos
assumir qualquer responsabilidade de atualizar ou corrigir qualquer
informação ou orientação, uma vez que tenha sido fornecida, e nem
o fornecimento de qualquer informação ou orientação cria, expande
ou altera qualquer garantia associada à venda de nossos produtos.
A Lincoln Electric é uma empresa responsável, porém a seleção e uso
dos produtos específicos vendidos pela Lincoln Electric é controlada
e permanece uma responsabilidade exclusiva dos clientes. Muitas
variáveis além do controle da Lincoln Electric afetam os resultados
obtidos pelo uso destes tipos de métodos de fabricação e requisitos
de serviço.
Sujeito a alterações – Estas informações possuem a maior precisão
possível, permitida pelo melhor de nosso conhecimento, no momento
de sua impressão. Sugerimos consultar:
www.lincolnelectric.com para obter informações atualizadas.

Telefone:

