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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
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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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Compatibilidade Eletromagnética (EMC)
Conformidade
Os Produtos que possuem a marca CE estão em conformidade com a Diretiva da Comunidade Europeia de
15 de dezembro de 2004, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros sobre a compatibilidade eletromagnética 2004/108/EC. Foi fabricado em conformidade com a norma nacional que implementa
uma norma harmonizada: Norma EN 60974-10 Compatibilidade Eletromagnética (EMC) do produto para
equipamento de soldagem com arco. É para uso com outros equipamentos Lincoln Electric. Criado para
uso industrial e profissional.
Introdução
Todo equipamento eléctrico gera pequenas quantidades de emissão eletromagnética. A emissão elétrica
pode ser transmitida através de linhas de alimentação ou irradiada através do espaço, semelhante a um
transmissor de rádio. Quando as emissões são recebidas por outros equipamentos, pode resultar interferência elétrica. Emissões elétricas podem afetar muitos tipos de equipamentos elétricos como recepção de
equipamentos de soldagem nas proximidades, rádio e TV, máquinas de comando numérico, sistemas de
telefonia, computadores, etc. Esteja ciente de que pode haver interferência e podem ser exigidas precauções extras quando uma fonte de energia de soldagem é usada em um estabelecimento doméstico.
Instalação e Uso
O usuário é responsável pela instalação e utilização do equipamento de soldagem de acordo com as
instruções do fabricante. Se forem detectados distúrbios eletromagnéticos, em seguida, será responsabilidade do usuário do equipamento de soldagem resolver a situação com a assistência técnica do fabricante.
Em alguns casos, essa ação corretiva pode ser tão simples como a ligação à terra (aterramento) do circuito
de soldagem, ver Nota. Em outros casos, pode envolver a construção de uma tela eletromagnética envolvendo a fonte de alimentação e o trabalho completo com filtros de entrada associados. Em todos os casos,
as perturbações eletromagnéticas devem ser reduzidas ao ponto onde não causem mais problemas.
Nota: O circuito de soldagem pode ou não ser aterrado por razões de segurança, de acordo com
os códigos nacionais. A mudança nas instalações de aterramento só deve ser autorizada por
uma pessoa que tem competência para avaliar se as mudanças vão aumentar o risco de ferimentos, por exemplo, ao permitir caminhos de retorno da corrente de soldagem paralela, o
que pode danificar os circuitos de aterramento de outros equipamentos.
Valiação da Área
Antes de instalar equipamentos de soldagem o usuário deverá fazer uma avaliação dos possíveis problemas eletromagnéticos na área circundante. Serão levados em conta:
a)

outros cabos de alimentação, cabos de controle, cabos de sinalização e telefonia, acima, abaixo e
adjacentes ao equipamento de soldagem;

b)

transmissores e receptores de rádio e televisão;

c)

computador e outros equipamentos de controle;

d)

equipamentos de segurança essenciais, por exemplo, proteção de equipamentos industriais;

e)

a saúde das pessoas ao redor, por exemplo, o uso de marca-passos e aparelhos auditivos;

f)

equipamento usado para calibração ou medição

g)

imunidade de outros equipamentos no ambiente. O usuário deve assegurar que os outros equipamentos usados no ambiente sejam compatíveis. Isso pode exigir medidas de proteção adicionais;

h)

a hora do dia em que a soldagem ou outras atividades serão realizadas

v
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Compatibilidade Eletromagnética (EMC)
O tamanho da área circundante a ser considerada dependerá da estrutura do edifício e outras atividades
sendo realizadas. A área circundante pode estender-se até além dos limites das instalações.
Métodos De Redução Das Emissões
Fonte de Alimentação
O equipamento de soldagem deve ser ligado à fonte de alimentação de acordo com as recomendações do
fabricante. Se houver interferência, pode ser necessário tomar precauções adicionais, como a filtragem da
fonte de alimentação. Deve ser dada atenção a blindar o cabo do equipamento de soldagem instalado permanentemente no fornecimento, em conduto metálico ou equivalente. A blindagem deve ser eletricamente
contínua ao longo do seu comprimento. A blindagem deve ser conectada à fonte de solda para que um bom
contato elétrico seja mantido entre o conduto e o gabinete de fonte de energia de soldagem.
Manutenção do Equipamento de Soldagem
O equipamento de soldagem deve receber manutenção de rotina de acordo com as recomendações do fabricante. Todas as portas e tampas de acesso e de serviços devem estar fechadas e devidamente apertadas
quando o equipamento de solda estiver em operação. O equipamento de solda não deve ser modificado de
forma alguma, exceto pelas mudanças e ajustes descritos nas instruções do fabricante. Em particular, a
abertura dos centelhadores de escorvamento do arco e os dispositivos de estabilização devem ser ajustados e mantidos de acordo com as recomendações do fabricante.
Cabos de Soldagem
Os cabos de soldagem devem ser mantidos os mais curtos possíveis e devem ser posicionados próximos,
funcionando no ou perto do nível do chão.
Ligação Equipotencial
A ligação de todos os componentes metálicos na instalação de soldagem e adjacentes à ela deve ser considerada. No entanto, componentes metálicos ligados à peça de trabalho irão aumentar o risco de que o
operador possa receber um choque ao tocar esses componentes metálicos e o eletrodo ao mesmo tempo.
O operador deve ser isolado de todos esses componentes metálicos ligados.
Aterramento da Peça de Trabalho
Sempre que a peça de trabalho não estiver ligada com a terra para obter segurança elétrica, ou não estiver
ligada com a terra por causa de seu tamanho e posição, por exemplo, em cascos de navios ou estruturas
de edifícios, uma conexão ligando a peça de trabalho com a terra poderia reduzir as emissões em alguns,
mas não em todos os casos. Cuidados devem ser tomados para evitar que o aterramento da peça de trabalho aumente o risco de ferimentos nos usuários ou danos a outros equipamentos elétricos. Sempre que
necessário, a conexão da peça de trabalho com a terra deve ser feita por uma conexão direta com a peça
de trabalho, mas em alguns países onde a conexão direta não for permitida, a ligação deve ser obtida pela
capacitância adequada, selecionada de acordo com os regulamentos nacionais.
Proteção e Blindagem
A proteção seletiva e blindagem de outros cabos e equipamentos na área circundante pode atenuar os
problemas de interferência. A proteção de toda a instalação de soldagem pode ser considerada para aplicações especiais1.
_________________________
1 Partes do texto anterior são parte de EN 60974-10: “Compatibilidade Eletromagnética (E<C) padrão do
produto para equipamento de soldagem com arco.”

vi

POWER WAVE® C300

Page

Instalação ..........................................................................................................................Seção A
Especificações Técnicas ..............................................................................................A-1, A-2
Precauções de Segurança ...................................................................................................A-3
Localização / Levantamento .........................................................................................A-3
Empilhamento ...............................................................................................................A-3
Inclinação ......................................................................................................................A-3
Entrada e Conexões de Terra.......................................................................................A-3
Aterramento da Máquina...............................................................................................A-3
Proteção de Alta Frequência.........................................................................................A-3
Conexão de Entrada ............................................................................................................A-4
Fusível de Entrada e Fio de Alimentação .....................................................................A-4
Seleção de Voltagem de Entrada .................................................................................A-4
Substituição do cabo de alimentação ...........................................................................A-4
Diagrama de Conexão ..................................................................................................A-5
Tamanhos de Cabo de Trabalho Recomendados ........................................................A-5
Monitoramento Remoto Especificações do Conector, Soldagem Semiautomática ......A-5
Polaridade .....................................................................................................................A-5
Conexões de cabos..............................................................................................................A-6
Indutância do Cabo e seus efeitos na soldagem ..........................................................A-6
Conexões de Gás de Proteção. ...........................................................................................A-7
Carregando Arame do Carretel ............................................................................................A-8
Configuração do Acionador de Arame .................................................................................A-9
Procedimento para instalar rolos de movimentação e guias de arame ........................A-9
Pistola Utilizada ..................................................................................................................A-10
Eletrodo de Alimentação e Ajuste do Freio.................................................................A-10
Ajuste de Pressão do Rolete.......................................................................................A-10
Soldagem TIG ....................................................................................................................A-11
Soldagem SMAW ........................................................................................................A-11
________________________________________________________________________________

Operação ...........................................................................................................................Seção B
Precauções de Seguranca ...................................................................................................B-1
Símbolos Gráficos .........................................................................................................B-1
Sequência de Energização ...........................................................................................B-1
Ciclo de Serviço ............................................................................................................B-1
Descrição do Produto...........................................................................................................B-2
Processos e Equipamento Recomendados .........................................................................B-2
Limitações do Equipamento .................................................................................................B-3
Pacotes de Equipamento Comuns................................................................................B-3
Características do Modelo ............................................................................................B-3
Controles na Parte Frontal da Caixa ....................................................................................B-4
Controles na Parte Traseira da Caixa ..................................................................................B-5
Controles Internos ................................................................................................................B-6
Fazendo uma Solda com Fontes de Alimentação de Tecnologia em Forma de Onda...........B-7 a B-16
Procedimento/Operação do Painel de Memória.....................................................B-17 a B-19
Disparo de 2 passos – 4 passos Operação e Gráficos ..........................................B-20 a B-25
Alimentação Fria/Interruptor de Purga de Gás...................................................................B-26
Operação da Pistola do Carretel ............................................................................B-26 a B-27
Configurar Menu de Recursos................................................................................B-28 a B-35
________________________________________________________________________________

Acessórios .........................................................................................................Seção C

Opções Gerais / Acessórios.................................................................................................C-1
Operações com Eletrodo Revestido ....................................................................................C-1
Opções TIG / Acessórios .....................................................................................................C-1
Opções de Alimentação de Arame.............................................................................C-2 a C-3

________________________________________________________________________

vii

ÍNDICE

POWER WAVE® C300

Page

Manutenção........................................................................................................Seção D

Precauções de Segurança...................................................................................................D-1
Manutenção de Rotina .........................................................................................................D-1
Manutenção Periódica .........................................................................................................D-1
Especificações de Calibração ..............................................................................................D-1
________________________________________________________________________________

Resolução de Problemas ..................................................................................Seção E

Precauções de Seguranca ...................................................................................................E-1
Como Usar Guia de Resolução de Problemas ....................................................................E-1
LED de Estado de Uso e Códigos de Erros de Falha ..................................................E-2, E-4
Guia de Resolução de Problemas ..............................................................................E-2 a E-5
Códigos de Erros de Falha ...........................................................................................E-6, E-7
________________________________________________________________________________

Diagrama de Fiação e Impressão de Dimensões............................................Seção F
________________________________________________________________________
Lista de Partes ...............................................................................................parts.lincolnelectric.com

Conteúdo / detalhes podem ser alterados ou atualizados sem aviso prévio. Para a maioria dos manuais de
instruções atuais, visite parts.lincolnelectric.com.
_______________________________________________________________________________

viii

ÍNDICE

POWER WAVE® C300

NOTAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - POWER WAVE® C300
POWER WAVE® C300

INSTALAÇÃO

FONTE DE ENERGIA-TENSÃO E CORRENTE DE ENTRADA

Tensão de Entrada ± 10% Amperes de Entrada
Fator de potência
Potência
(1 Fase em
na
Marcha Lenta
parênteses)
Saída Nominal
30/28/16/14/11
40% nominal 208/230/400*/460/575
(53/48/NA/NA/NA)
.95
300 Watts Max.
1/3 fase 50/60 Hz
23/21/12/11/9
100% nominal
(ventilador
ligado)
(* inclui 380V a 415V)
(41/37/NA/NA/NA)

Modelo

Ciclo de
Serviço

K3288-2
Processo

GMAW
GMAW-PulsO
FCAW
SMAW
GTAW-DC

SAÍDA NOMINAL

Ciclo de Serviço

Volts (RMS) em Amperes Nominais

Amperes (RMS)

100%

26.5

250

100%

29

40%
40%

29

31.2

40%

280
225

22

100%

300

300

20

250

ARAME DE ENTRADA E TAMANHOS DE FUSÍVEIS RECOMENDADOS 1

TENSÃO
DE ENTRADA /
FASE/
FREQUÊNCIA
208/1/50/60
208/3/50/60
230/1/50/60
230/3/50/60
400/3/50/60
460/3/50/60
575/3/50/60

AMPERAGEM
NOMINAL DE
ENTRADA NA
PLACA
53
30
48
28
16
14
11

TAMANHO DOS
3
CABOS
TAMANHO AWG
(mm2)

FUSÍVEL DE RETARDO DE
TEMPO OU TAMANHO DO
DISJUNTOR (AMPS)

6 (16)
8 (10)
6 (16)
8 (10)
12 (4)
14 (2.5)
14 (2.5)

70
40
70
40
25
20
15

2

1 Tamanhos do arame e fusíveis baseados no Código Nacional de Eletricidade dos EUA e saída máxima em ambiente de 40°C (104°)
2 Também chamados de disjuntores de "tempo inverso" ou "magnéticos/térmicos"; disjuntores que possuem um atraso na ação de disparo
que diminui na medida em que a magnitude da corrente aumenta.
3 Cabo tipo SO ou similar em temperatura ambiente de 30°C.
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FAIXA DE VELOCIDADE DA ALIMENTAÇÃO DE ARAME – TAMANHO DO ARAME

.025 – .045"
(0.6 – 1.1mm)

OCV (Uo)

40 - 300

40-70 VDC média, 100V pico

FAIXA DE VELOCIDADE DO ARAME

ALTURA

18.8in (478mm)

50 – 700 IPM

DIMENSÕES FÍSICAS
LARGURA

14.00in (356mm)

24 VDC média, 100V pico
60 VDC média, 100V pico

(1.27 – 17.8 m/minuto)

PROFUNDIDADE
27.4in (697mm)

FAIXAS DE TEMPERATURA

FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL
Ambientalmente Endurecido: -4°F a 104°F (-20C a 40C)

IP23
155º(F) Classe de isolamento
* O peso não inclui cabo de entrada.

.035 – .052"
(0.9 – 1.4mm)

INTERVALO DE SAÍDA (AMPERES)

5 – 300
5 – 280

Velocidade Do Arame

K3288-2

FCAW

.030 – 3/64"
.035 – .045"
(0.8 – 1.2mm) (0.9 – 1.1mm)

PROCESSO DE SOLDAGEM

PROCESSO

MODEL

GMAW

ALUMÍNIO INOXIDÁVEL
AÇO DOCE
TAMANHOS DO ARAME TAMANHOS DO ARAME TAMANHOS DO ARAME TAMANHOS DO ARAME

50 – 700 ipm
(1.3 – 17.8 m/min)

GMAW
GMAW-Pulso
FCAW
GTAW-DC
SMAW

GMAW

GMAW

FAIXA WFS

PESO

100.0lbs (47.6kg)*

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
Ambientalmente endurecido: -40°F a 185°F (-40C a 85C)
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LEVANTAMENTO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia esta seção instalação inteira antes de

Ambas as alças devem ser usadas ao levantar o POWER
WAVE® C300. Ao usar um guindaste ou dispositivo de
sobrecarga uma cinta de elevação deve ser ligada a
ambas as alças. Não tente levantar o POWER WAVE®
C300 com acessórios conectados a ele.

começar a instalação.

AVISO

O CHOQUE ELÉTRICO pode matar.

Não soldar com o POWER WAVE ® C300 enquanto a
máquina estiver suspensa pelas alças.

• Apenas pessoal qualificado deve
realizar esta instalação.

• Desligue a alimentação de entrada

AVISO

no interruptor de corte ou caixa de fusíveis antes de
trabalhar neste equipamento. Desligue a alimentação
de entrada de qualquer outro equipamento ligado ao
sistema de soldagem no interruptor de corte ou caixa
de fusíveis antes de trabalhar no equipamento.
• Não toque em partes energizadas.

A QUEDA DE
EQUIPAMENTO
pode causar
ferimentosa

• Sempre conecte o terminal de aterramento do POWER
WAVE® C300 (localizado dentro da porta de acesso de
entrada de reconexão) a um aterramento de segurança adequado (Terra).

• Levante apenas com equipamento de capacidade de elevação
adequada.
• Certifique-se de máquina está
estável quando levantar.
• Não utilize a máquina enquanto
suspensa ao levantar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

SELECIONE O LOCAL ADEQUADO

EMPILHAMENTO

O POWER WAVE® C300 irá operar em ambientes adversos. Mesmo assim, é importante que medidas preventivas
simples sejam seguidas como o fim de garantir uma vida
longa e operação confiável
.
• A máquina deve estar localizada onde há a circulação
livre de ar limpo para que o movimento de ar na parte
traseira, para fora nos lados e no fundo não será restrito.

O POWER WAVE® C300 não pode ser empilhado.

INCLINAÇÃO

Colocar o aparelho diretamente sobre uma superfície
segura, plana, ou em um chassis recomendado. A
máquina pode tombar se este procedimento não for
seguido.

ENTRADA E CONEXÕES DE TERRA

• Sujeira e poeira que possam ser arrastados para dentro
da máquina devem ser mantidos a um mínimo. O uso de
filtros de ar na entrada de ar não é recomendado porque
o fluxo normal de ar pode ficar restrito. A não observância destas precauções pode resultar em temperaturas de
operação excessivas e desligamento inconveniente.

Somente um eletricista qualificado deve conectar o
POWER WAVE® C300. A instalação deve ser feita de acordo com o código Nacional Elétrico apropriado, todos os
códigos locais, e as informações contidas neste manual.

• Mantenha máquina seca. Proteja da chuva e da neve.
Não coloque em terreno molhado ou em poças.

A estrutura do soldador deve ser aterrada. Um terminal de
aterramento marcado com um símbolo de terra está localizado ao lado do bloco de ligação da alimentação.

ATERRAMENTO DA MÁQUINA

• Não instalar o POWER WAVE® C300 sobre superfícies
combustíveis. Sempre que houver uma superfície combustível diretamente sob equipamentos elétricos estacionários ou fixos, a superfície deverá ser coberta com
uma placa de aço de pelo menos 0,060 "(1,6 milímetros)
de espessura, que deve estender-se, pelo menos, 5,90"
(150 milímetros) além do equipamento em todos os
lados.

Veja os códigos elétricos locais e nacionais para métodos
de aterramento adequados.

PROTEÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA

A classificação EMC do POWER WAVE® C300 é Industrial,
Científica, e Médica (ISM) grupo 2, classe A. O POWER
WAVE® C300 é somente para uso industrial. (Veja a Seção
de Segurança de Compatibilidade Eletromagnética
EMC).

• Este equipamento é somente para uso industrial e não
serve para uso em locais residenciais, onde a eletricidade é fornecida pelo sistema de fornecimento público
de baixa voltagem. Podem existir dificuldades potenciais em locais residenciais, devido a perturbações de
radiofrequência irradiadas e também conduzidas. A
classificação de EMC ou RF do presente equipamento é
Classe A.

Coloque o POWER WAVE® C300 longe de máquinas controladas por rádio. O funcionamento normal do POWER
WAVE® C300 pode afetar negativamente o funcionamento
de equipamento controlado por RF, o que pode resultar
em ferimentos ou danos ao equipamento.
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CONEXÃO DE ENTRADA

AVISO

AVISO

O interruptor ON/OFF do POWER
WAVE ® C300 não foi criado para ser
uma desconexão de serviço para este
equipamento. Somente um eletricista
qualificado deve conectar as ligações
de entrada ao POWER WAVE® C300. As
ligações devem ser feitas em conformidade com todas
as normas locais e nacionais e o diagrama de conexão
localizado na parte interna da porta de acesso de reconexão da máquina. Não fazer isso pode resultar em ferimentos ou morte.

Somente um eletricista qualificado
deve conectar os conectores de
entrada ao POWER WAVE ® C300.
As ligações devem ser feitas em
conformidade com todas as leis
locais e nacionais dos códigos de eletricidade e o
diagrama de ligação localizado na parte interna da
porta de acesso de reconexão da máquina. Não
fazer isso pode resultar em ferimentos ou morte.

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Um cabo de alimentação de 15 pés/4.5 metros é fornecido e ligado dentro da máquina. Siga as instruções
de ligação do cabo de alimentação.

AVISO

Somente um eletricista qualificado
deve conectar as ligações de entrada
ao POWER WAVE® C300. As ligações
devem ser feitas em conformidade com
todas as leis locais e nacionais dos
códigos de eletricidade e o diagrama de
ligação localizado na parte interna da
porta de acesso de reconexão da máquina. Não fazer
isso pode resultar em ferimentos ou morte.

Para Entrada Monofásica

Ligue o fio verde à terra conforme o Código de
Eletricidade Nacional.
Conecte os fios preto e branco na energia.

Enrole o fio vermelho com fita para fornecer isolamento 600V.
Para Entrada Trifásica

-----------------------------------------------------------------------Se o cabo de alimentação de entrada está danificado
ou precisa ser substituído, o bloco de conexão de
energia de entrada está localizado no painel de acesso sob o carretel de arame.

Ligue o fio verde à terra conforme o Código de
Eletricidade Nacional.

Conecte os fios pretos, vermelhos e brancos na energia.

SEMPRE CONECTAR O BORNE DE ATERRAMENTO POWERWAVE (LOCALIZADO NO INTERIOR DO
PAINEL DE ACESSO) A UM ATERRAMENTO DE
SEGURANÇA ADEQUADO (TERRA).

CONSIDERAÇÕES SOBRE O FUSÍVEL DE
ENTRADA E ALIMENTAÇÃO DE ARAME

Consulte a Seção Específica para tamanhos dos arames e fusível recomendado, e tipo de fios de cobre.
Fundir o circuito de entrada com o fusível de atraso
recomendado ou disjuntores do tipo de atraso (também chamado de "tempo inverso" ou disjuntores "térmicos/magnéticos"). Escolher entrada e tamanho do
fio terra em conformidade com os códigos elétricos
locais ou nacionais. Usar tamanho de cabos de entrada, fusíveis ou disjuntores de circuito menores do que
o recomendado pode resultar em desligamentos
inconvenientes de correntes de energização do soldador, mesmo se a máquina não estiver sendo usado
em altas correntes.

IMAGEM A.1

PRETO

VERMELHO

BRANCO
VERDE

SELEÇÃO DA VOLTAGEM DE ENTRADA

PAINEL DE ACESSO

O POWER WAVE® C300 se ajusta automaticamente
para funcionar com diferentes voltagens de entrada.
Não é necessário ajustar os interruptores de reconexão.

A-4

BORNE DE
ATERRAMENTO

CABO DE
ALIMENTAÇÃO

POWER WAVE® C300

INSTALAÇÃO

TAMANHOS RECOMENDADOS DE
CABOS DE TRABALHO PARA
SOLDAGEM COM ARCO

POLARIDADE DA SOLDAGEM
SEMIAUTOMÁTICA

A maioria dos procedimentos de soldagem GMAW
usam soldagem com eletrodo positivo. Para estas
aplicações, conecte o bloco de ligação do acionador
de arame ao terminal de saída positivo (+) e conecte
o condutor elétrico de trabalho ao terminal de saída
negativo (-).

Um cabo de trabalho 15 pés é fornecido com o
POWER WAVE® C300. Este cabo é do tamanho adequado para todos os procedimentos de soldagem do
POWER WAVE® C300. Se o cabo de trabalho precisar ser substituído, deve ser usado um cabo de qualidade semelhante já que quedas de tensão excessivas
causadas por cabos de soldagem subdimensionados
podem resultar em um desempenho de soldagem
insatisfatório. Sempre use cabos de trabalho do maior
tamanho adequado na prática, e certifique-se de que
todas as conexões estão limpas e apertadas.

Alguns FCAW-SS utilizam Polaridade Negativa do
Eletrodo. Para estas aplicações, conecte o bloco de
ligação do acionador de arame ao terminal de saída
negativo (-) e conecte o condutor elétrico de trabalho
ao terminal de saída positivo (+).

Nota: Calor excessivo no circuito de solda indica
cabos subdimensionados e/ou conexões ruins.

ESPECIFICAÇÕES DO
MONITORAMENTO REMOTO

Como o POWER WAVE® C300 tem a capacidade de
estar em estreita proximidade com o arco de soldadura, o POWER WAVE® C300 não exige o uso de monitoramento remoto.
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Há dois conectores circulares no compartimento do
acionador de arame. (Ver 4 pinos e 12 pinos---Imagem A.2--Tabela A.1)
TABELA A.1
IMAGEM A.2
4
2
3
1

Função

Gatilho com 4
pinos somente
para pistolas de
apertar.

PINO

Fiação

1
2
3
4

Tensão de Alimentação para Procedimento Duplo
Entrada para Procedimento Duplo
Entrada de gatilho
Tensão de Alimentação do Gatilho

A
B
Conector de 12
C
pinos para pistolas D
de compressão e
E
tração; pedal; conF
troles remotos;
G
amptrols H
manual.
J
K
L
M

CANL
CANH
Potenciômetro Remoto Neutro
Contato Deslizante do Potenciômetro
Potenciômetro Remoto +10VDC
ArcLink Monitoramento Periférico
Gatilho
Gatilho
Energia Neutro
Energia +
Motor Negativo
Motor Positivo

INDUTÂNCIA DO CABO E SEUS
EFEITOS NA SOLDAGEM

Para minimizar a indutância utilize sempre os cabos
de tamanho adequado, e sempre que possível, operar
com os cabos de força e de trabalho em estreita proximidade um do outro para minimizar a área de circuito. Uma vez que o fator mais significativo na indutância do cabo é o comprimento do circuito de soldagem,
evite comprimentos excessivos e não enrole o excesso de cabo. No caso de comprimentos longos da
peça de trabalho, um chão deslizante deve ser considerado para manter o comprimento total do circuito de
soldadura tão curto quanto possível.

Sempre que possível soldar sempre em uma direção para longe da ligação de trabalho (solo).

Excesso de indutância do cabo irá fazer com que o
desempenho da soldagem de degrade. Existem
vários fatores que contribuem para a indutância total
do sistema de cabeamento, incluindo o tamanho do
cabo, e a área de circuito. A área do circuito é definida pela distância de separação entre o eletrodo e os
cabos de trabalho, e o comprimento total do circuito
de soldadura. O comprimento do circuito de solda é
definido como o total do comprimento do cabo do eletrodo (A) + cabo de trabalho (B) + caminho de trabalho (C) (ver Figura A.3).

Para obter informações de segurança adicionais
sobre a configuração do cabo de trabalho e eletrodo, consulte o padrão de "Informações de
Segurança" localizado na parte da frente deste
Manual de Instruções.

IMAGEM A.3

A
C

TRABALHO

B
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5. Conecte uma extremidade da mangueira de entrada
no encaixe de saída do regulador de fluxo. Fixe a
outra extremidade na entrada de gás de proteção do
sistema de soldagem. Aperte as porcas de união com
uma chave inglesa.

AVISO

O CILINDRO pode explodir
se danificado.

6. Antes de abrir a válvula do cilindro, gire o botão de
ajuste do regulador no sentido anti-horário até que a
pressão de mola de ajuste seja liberada.

• Mantenha o cilindro na vertical e
acorrentado a um suporte.
• Mantenha o cilindro longe das áreas onde possa
ser danificado.
• Nunca levante o soldador com cilindro anexado.
• Nunca permita que a soldagem de eletrodo toque o
cilindro.
• Mantenha o cilindro longe da soldagem ou de
outros circuitos elétricos energizados.
• O ACÚMULO DE GÁS DE PROTEÇÃO
PODE PREJUDICAR A SAÚDE OU MATAR.
• Desligue o fornecimento de gás de proteção quando não estiver em uso.
• Veja o Padrão Nacional Americano Z-49.1
“Segurança na Soldagem e Corte” publicado pela
Sociedade Americana de Soldagem.
-----------------------------------------------------------------------O cliente deve proporcionar um cilindro de gás de proteção, um regulador de pressão, uma válvula de controle
de fluxo, e uma mangueira da válvula de fluxo para o
acessório de admissão de gás da unidade de acionamento do fio. Conecte uma mangueira de alimentação
na saída da válvula de fluxo do cilindro de gás ao encaixe fêmea de gás inerte no painel traseiro do Power
Wave® C300.

7. Ficando ao lado afastado, abrir a válvula do cilindro
lentamente uma fração de volta por vez. Quando o
medidor de pressão do cilindro parar de se mover,
abra a válvula completamente.

8. O regulador de fluxo é ajustável. Ajuste na vazão de
fluxo recomendada para o procedimento e o processo sendo utilizados antes de fazer uma soldagem.

A PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA É 100 PSI. (6.9 BAR.)

Instalar o fornecimento de gás de proteção da seguinte
forma:
1. Fixe o cilindro para evitar que ele caia.

2. Retire a tampa do cilindro. Inspecionar as válvulas do
cilindro e regulador para ver se há roscas danificadas, sujeira, poeira, óleo ou graxa. Remover poeira e
sujeira com um pano limpo. NÃO FIXE O REGULADOR SE ÓLEO, GRAXA OU DANOS ESTÃO PRESENTES! Informe o seu fornecedor de gás sobre
esta condição. Os óleos ou graxas na presença de
oxigênio de alta pressão são explosivos.

3. Fique em um lado afastado da saída e abra a válvula
do cilindro por um instante. Isto sopra a poeira ou
sujeira que possa ter ficado acumulada na saída da
válvula.

4. Coloque o regulador de fluxo na válvula do cilindro e
aperte a porca (s) de união de forma segura com uma
chave. Nota: se conectar a cilindro de CO2 100%,
insira o adaptador do regulador entre o regulador e
válvula do cilindro. Se o adaptador está equipado
com uma arruela de plástico, certifique-se que ele se
encaixe na conexão ao cilindro de CO2.
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CARREGANDO CARRETÉIS DE
ARAME
AVISO

• Mantenha as mãos, cabelos, roupas e
ferramentas longe de equipamentos
rotativos.
• Não use luvas ao passar arame ou
mudar o carretel de arame.
• Apenas pessoal qualificado deve instalar, usar
ou fazer a manutenção deste equipamento.
-----------------------------------------------------------------------Carregando Carretéis de 10 a 15 lb. (4.5 – 6.8kg).

Um adaptador de carretel K468 aceita carretéis de
diâmetro exterior de 8” (203mm) instalados em carretéis de 2” (51mm) de diâmetro exterior.
1. Aperte a barra de liberação sobre o colar de retenção e retire-a do carretel.
2. Coloque o adaptador de carretel no carretel, alinhando o pino de freio do carretel com o furo no
adaptador.

3. Coloque o carretel no eixo e alinhe a guia de freio
do adaptador com um dos furos no lado de trás do
carretel. Uma marca indicadora na extremidade do
carretel mostra a orientação da guia de freio.
Verifique se o arame é alimentado do carretel na
direção correta.
4. Volte a colocar o colar de retenção. Certifique-se
de que a barra de liberação desencaixa, e que o
colar de retenção envolve plenamente a ranhura
no carretel.

Carregando Carretéis de 16 a 44 lb. (7.3 – 20kg)

1. Aperte a barra de liberação no colar de retenção e
retire-a do carretel.
2. Coloque o carretel no eixo, alinhando o pino de
freio do carretel com um dos furos no lado de trás
do carretel. Uma marca indicadora no final do carretel mostra a orientação do pino de retenção do
freio. Verifique se o arame é alimentado do carretel
na direção correta.

3. Reinstalar o anel de retenção. Certifique-se de que
a barra de liberação desencaixe e que o colar de
retenção envolva plenamente a ranhura no carretel.
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INSTALAÇÃO

8. Ligue a mangueira de gás de proteção na nova bucha
da pistola, se necessário.
9. Gire a bucha da pistola até que o furo do parafuso borboleta se alinhe com o orifício do parafuso borboleta na
placa de alimentação. Deslize a bucha do receptor da
pistola no acionador de arame e verifique se os furos do
parafuso borboleta estão alinhados.
10. Aperte o parafuso de cabeça cilíndrica.
11. Insira a pistola de soldagem na bucha da pistola e
aperte o parafuso borboleta.

(Ver Imagem A.4)
Mudando a bucha do receptor de pistola

AVISO

CHOQUE ELÉTRICO pode matar.
• Desligue a alimentação OFF na fonte
de energia de soldagem antes da
instalação ou troca de rolos e/ou guias
da unidade.
• Não toque em partes energizadas.
• Ao avançar com o gatilho da pistola, o eletrodo e
mecanismo de acionamento estão “quentes” devido ao trabalho e terra, e poderiam permanecer
energizados vários segundos após o gatilho ser
liberado.
• Não opere sem tampas, painéis ou as proteções,
ou se abertos.
• Apenas pessoal qualificado deve realizar o trabalho
de manutenção.
-----------------------------------------------------------------------Ferramentas necessárias:
• Chave Allen 1/4".
Nota: Algumas buchas da pistola não requerem a utilização de parafuso de aperto manual.
1. Desligue a energia na fonte de alimentação da soldadura.
2. Remova o arame de soldagem do acionador de
arame.
3. Remova o parafuso do acionador de arame.
4. Retire a pistola de soldagem do acionador de arame.
5. Solte o parafuso de cabeça cilíndrica que prende a
barra de conexão contra a bucha da pistola.
Importante: Não tente remover completamente o
parafuso de cabeça cilíndrica.
6. Retire a guia de arame exterior, e empurre a bucha
da pistola para fora do acionador de arame. Devido
ao ajuste de precisão, um leve toque pode ser
necessário para remover a bucha da pistola.
7. Desligue a mangueira de gás de proteção da bucha
da pistola, se necessário.

PROCEDIMENTO PARA INSTALAR ROLOS
PROPULSORES E GUIAS DO ARAME
AVISO

• Desligue a alimentação OFF na fonte
de energia de soldagem antes da
instalação ou troca de rolos e/ou
guias da unidade.
• Não toque em partes energizadas.
• Ao avançar com o gatilho da pistola, o eletrodo e
mecanismo de acionamento estão “quentes”
devido ao trabalho e terra, e poderiam permanecer energizados vários segundos após o
gatilho ser liberado.
• Não opere sem tampas, painéis ou as proteções,
ou se abertos.
• Apenas pessoal qualificado deve realizar o trabalho de manutenção.
-----------------------------------------------------------------------1. Desligue a energia na fonte de alimentação da soldagem.
2. Solte o braço de pressão da roldana inativa.
3. Retire a guia de arame exterior, rodando os parafusos serrilhados no sentido anti-horário para
desapertá-los da placa de alimentação.
4. Gire a fechadura triangular e remova os roletes.

IMAGEM A.5

PARAFUSO-BORBOLETA
(DE APERTO MANUAL)
BUCHA DO RECEPTOR
DA PISTOLA

POSIÇÃO
DESTRAVADA

GUIA DE ARAME
EXTERIOR

5. Retire a guia de arame interior.
6. Insira o novo guia de arame interior, com a parede da
ranhura para fora, sobre os dois pinos de posicionamento na placa de alimentação.
7. Instalar um rolo propulsor em cada conjunto do eixo e
fixar com a fechadura triangular.
8. Instale a guia de arame externo, alinhando-a com os
pinos e apertando os parafusos serrilhados.
9. Feche o braço inativo e ative o braço de pressão do
rolo inativo. Ajuste a pressão de forma adequada.

BLOCO DE LIGAÇÃO
PARAFUSO DE
CABEÇA CILÍNDRICA
SOLTAR

POSIÇÃO
TRAVADA

APERTAR
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PISTOLA UTILIZADA

1. Pressione a ponta da pistola contra um objeto sólido que esteja eletricamente isolado da saída de
soldagem e acione o gatilho por vários segundos.

A Magnum® 350PRO é a pistola recomendada para o
POWER WAVE® C300. Consulte o manual do operador do Magnum 350PRO para instruções de instalação.

2. Se o arame se “enrolar”, ficar preso, ou quebrar
no rolete, a pressão do rolete está muito alta.
Reduzir a configuração de pressão, passar novo
arame pela pistola, e repita os passos acima.

ELETRODO DE ALIMENTAÇÃO E
AJUSTE DO FREIO

3. Se o único resultado é o deslizamento do rolete,
desengatar a pistola, puxar o cabo da pistola para
a frente de cerca de 6 "(150 mm). Deve haver
uma ligeira ondulação no arame exposto. Se não
houver uma ondulação, a pressão está muito
baixa. Aumentar a pressão, ajustar, voltar a ligar a
pistola, apertar a braçadeira de bloqueio e repita
os passos acima.

1. Desligue o Carretel ou rolo até que a ponta livre
do eletrodo esteja acessível.
2. Enquanto segura firmemente o eletrodo, corte a
extremidade dobrada e endireitar os primeiros 6"
(150 mm). Cortar o primeiro 1" (25 mm). (Se o
arame não estiver propriamente esticado, ele não
irá alimentar ou pode se enrolar causando um "
emaranhamento ".)
3. Insira a extremidade livre no tubo guia.
4. Pressione a tecla Cold Inch (Avanço Frio) e
empurre o eletrodo no rolete.
5. Alimente o elétrodo através da pistola.
6. Ajuste a tensão do freio com o parafuso de ajuste
manual no centro do eixo, até que o carretel gire
livremente mas com pouca ou nenhuma folga
quando a alimentação é interrompida. Não aperte
demais.

AJUSTE DO BRAÇO DE PRESSÃO

O braço de pressão controla a quantidade de força de
acionamento que os rolos exercem sobre o fio. O ajuste
adequado do braço de pressão proporciona melhor
desempenho de soldagem.

Ajuste o braço de pressão conforme: (Ver Imagem
A.6)
Arame de alumínio
entre 1 e 3
Arames Tubulares
entre 3 e 4
Arames de Aço, Inoxidáveis
entre 4 e 6

AJUSTE DE PRESSÃO DO ROLETE

CHOQUE ELÉTRICO pode matar.
• Desligue a alimentação OFF na fonte de energia
de soldagem antes da instalação ou troca de
rolos e/ou guias da unidade.
• Não toque em partes energizadas.
• Ao alimentar com o gatilho da pistola,
a menos que o modo de gatilho "ALIMENTAÇÃO FRIA" esteja selecionado,
o eletrodo e o mecanismo de acionamento são sempre "QUENTES" para o
trabalho e o solo, e poderiam permanecer "QUENTES" vários segundos
após o gatilho ser liberado.
• Não opere sem tampas, painéis ou as proteções,
ou se abertos.
• Apenas pessoal qualificado deve realizar o trabalho de manutenção.
-----------------------------------------------------------------------A pressão do rolete ideal do POWER WAVE® C300
varia com o tipo de arame, condição da superfície,
lubrificação e dureza. Demasiada pressão poderia
causar “emaranhamento”, mas pouca pressão pode
causar o deslizamento da alimentação do arame com
carga e/ou aceleração. A configuração ideal do rolete
pode ser determinada conforme o seguinte:

IMAGEM A.6

Arames tubulares
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ARAME COM NÚCLEO
DE FLUXO SOLDAGEM
DE ARCO

12
34
56

ALUMÍNIO

Arames de Alumínio

SOLDAGEM DE ARCO
DE METAL A GÁS

Arames de Aço,
Inoxidável

POWER WAVE® C300

SOLDAGEM TIG

SOLDAGEM SMAW

(Imagem A.7)

A maioria dos procedimentos de soldagem SMAW utilizam soldagem com eletrodo positivo. Para estas
aplicações, conecte o suporte do eletrodo revestido
ao terminal de saída positivo (+), e conecte grampo
de trabalho ao terminal de saída negativo (-).

TIG utiliza a polaridade negativa do eletrodo, portanto, para esta aplicação, conecte a tocha TIG ao terminal de saída negativo (-), e conecte o grampo de trabalho ao terminal de saída positivo (+). A ligação do
gás da tocha TIG deve ser ligada na conexão de
fornecimento de gás interno do POWER WAVE ®
C300. Se for necessário, um pedal Amptrol pode ser
conectado ao receptáculo do controle remoto.

Alguns procedimentos de soldagem SMAW utilizam
eletrodo de polaridade negativa. Para estas aplicações, conecte o suporte do eletrodo revestido para
ao terminal de saída negativo (-), e conecte o grampo
de trabalho ao terminal de saída negativo (-).

IMAGEM A.7

CONECTOR DE
12 PINOS

CONEXÃO DE
ALIMENTAÇÃO
DE GÁS

TERMINAL
NEGATIVO (-)

TERMINAL
POSITIVO (+)

CONECTOR
DO GATILHO
DA PISTOLA
DE 4 PINOS

PARA O TERMINAL
POSITIVO (+)
GRAMPO DE TRABALHO
PEÇA DE TRABALHO
PARA O TERMINAL
NEGATIVO (-)

CABO DE ENERGIA

PARA A CONEXÃO DE
FORNECIMENTO DE GÁS

TOCHA TIG

INSTALAÇÃO

MANGUEIRA
DE GÁS

PARA O RECEPTÁCULO
DO CONTROLE REMOTO
PEDAL AMPTROL
(OPCIONAL)

POWER WAVE® C300
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

POWER WAVE® C300

LER E ENTENDER A SEÇÃO INTEIRA ANTES DE
OPERAR A MÁQUINA.

AVISO

INSTALAÇÃO

SÍMBOLOS GRÁFICOS QUE APARECEM
NESTE EQUIPAMENTO OU NESTE MANUAL
AVISO OU CUIDADO

• O CHOQUE ELÉTRICO PODE MATAR. U
Exceto quando utilizar o recurso
de ALIMENTAÇÃO FRIA, ao alimentar com o gatilho da pistola, o
eletrodo e mecanismo de acionamento estão sempre eletricamente energizados, e poderiam permanecer energizados vários
segundos após parar a soldagem.
• Não toque parte energizadas ou o eletrodo com a
pele ou roupa molhada.
• Isole-se do trabalho e do piso.
• Use sempre luvas isolantes secas.
• Não opere sem tampas, painéis ou as proteções,
ou se abertos.
--------------------------------------------------------------------• FUMAÇA E GASES podem ser
perigosos.
• Mantenha sua cabeça longe da
cabeça.
• Use ventilação ou exaustão para
remover os gases da zona de respiração.
--------------------------------------------------------------------• AS FAÍSCAS DA SOLDAGEM
podem causar incêndio ou explosão.
• Mantenha material inflamável distante.
--------------------------------------------------------------------• A RADIAÇÃO DO ARCO pode
queimar.
• Usa óculos, e proteção para a
orelha e corpo.
--------------------------------------------------------------------VER INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE AVISO
NAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DA SOLDAGEM DE ARCO E NA FRENTE DESTE
MANUAL DE OPERAÇÃO.
---------------------------------------------------------------------

VOLTAGEM
PERIGOSA

TERMINAL POSITIVO

TERMINAL NEGATIVO
ALTA TEMPERATURA
CONDIÇÃO

ATERRAMENTO DE
PROTEÇÃO

SEQUÊNCIA DE ENERGIZAÇÃO

Quando o POWER WAVE® C300 é alimentado pode
demorar até 30 segundos para que a máquina esteja
pronta para soldar. Durante este período de tempo, a
interface de usuário não estará ativa.

CICLO DE SERVIÇO

O POWER WAVE® C300 possui valor nominal de 250
amps em 26.5 volts com um ciclo de serviço de
100%. Também possui valor nominal para fornecer
275 amps a 27.8 volts com um ciclo de serviço de
60% e 300 amps a 29 volts com um ciclo de serviço
de 40%. O ciclo de serviço se baseia em um período
de dez minutos. Um ciclo de serviço de 60% representa 4 minutes de soldagem e 6 minutos de marcha
lenta em um período de dez minutos.
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LIMITAÇÕES DO PROCESSO

POWER WAVE® C300

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

OPERAÇÃO

As tabelas de soldagem baseadas em software do Power
Wave® C300 limitam a capacidade do processo dentro do
intervalo de saída e os limites de segurança da máquina.
Em geral, os processos serão limitados a 0,025-0,045
arame de aço sólido, 0,035-0,045 arame de aço inoxidável,
0,035-0,052 arame tubular, e .035 e 3/64 arame de alumínio. arame de alumínio de 1/16 não compatível.

O Power Wave® C300 é uma máquina multiprocessos
de alta performance com GMAW, FCAW, SMAW, DC
TIG, e capacidade de pulso. Ele oferece uma solução
de excelente desempenho de soldagem para áreas
específicas, tais como alumínio, aço inoxidável, níquel, onde tamanho e peso são um problema.
O Power Wave® C300 irá fornecer o seguinte:

Os seguintes itens não serão compatíveis com este produto, mas podem ser compatíveis com outro produto do portfolio de produtos:

• Energia - 300A a 40%, 275A a 60%, 250A a 100%.
• Tensão Multientradas sem reconexão - 200-600V,
50-60 Hz input.
• Alimentação única e trifásica.
• Fator de potência< 95% – otimiza a capacidade
elétrica disponível/especialmente útil quando limitado a entradas de 230VAC – 1 fase.
• Ambientalmente endurecido - IP23 calculados para
operar em ambientes difíceis.
• Opções Versáteis de Alimentação – Pistolas MIG
Padrão, Pistolas de Carretel, Pistolas de Tração e
Compressão
• Conectividade Ethernet – permite acesso aos recursos das ferramentas de software Power Wave.

• STT
• processos de soldagem AC

AVISO

O Power Wave ® C300 não é recomendado para o
descongelamento de tubulações.
---------------------------------------------------------------------

LIMITAÇÕES DO EQUIPAMENTO

PROCESSOS E EQUIPAMENTOS RECOMENDADOS

• O comprimento máximo da pistola é de 25 pés
(7.6m) para sistemas somente de compressão.
• O comprimento máximo da pistola é de 50 pés
(15.2) para sistemas de compressão e tração.
• Tamanho máximo de carretel é 12 polegadas (305
mm) de diâmetro.
• Peso máximo do carretel é 44 libras (20 kg).
• Outras buchas de pistolas são necessárias para
pistolas de soldagem que não possuem uma
Magnum (Tweco Núm. 2 e Núm. 4 compatível,)
backend.

PROCESSOS RECOMENDADOS

O Power Wave® C300 é uma fonte de alimentação multiprocessos, de alta velocidade, capaz de regular a corrente,
tensão, ou o poder do arco de soldadura. Com um intervalo
de 5 a 300 ampères de saída, compatível com diversos processos padrão, incluindo sinérgicos GMAW, GMAW-P,
FCAW, FCAW-SS, SMAW, GTAW e GTAW-P em vários
materiais de aço, especialmente, alumínio e aço inoxidável.

Os seguintes recursos são compatíveis:
• Conexão de Tração e Compressão (12 pinos) - Panther™
e Cougar™.
• Pedal remoto (K870-2) ou amptrol manual (K963-4) são
uma conexão de 12 pinos.
• Conexão do gatilho pistola MIG padrão (4 pinos).
• A unidade terá a bucha de pistola K1500-1 para conexões LECO de backend.
• Adaptador de Gás / terminal (K2505-2) permitem fáceis
conexões TIG.
• Processo simples para alternar entre diferentes processos de soldagem.
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CARACTERÍSTICAS DO MODELO

• A estrutura rígida de liga de alumínio, maquinada
com pressão, resulta em máxima pressão de compressão do rolete.
• Guias de arame bipartido patenteado apoiam plenamente o arame e praticamente eliminam o
“emaranhamento do arame”.
• Não são necessárias ferramentas para mudar os
roletes e guias de arame.
• Braços com pressão de mola dupla com patente
pendente têm sensibilidade para a alimentação de
arames macios sem esmagá-los, e possuem suficiente força de compressão para a alimentação de
arames sólidos ou duros.
• Todos os rolos impulsionados por engrenagem
para obter maior força de alimentação.
• Buchas da pistola intercambiáveis aceitam facilmente pistolas de outros fabricantes.
• Conexões de bronze com bronze entre a conexão
do eletrodo e a pistola minimizam variações de
queda de tensão, resultando em um desempenho
de arco consistente durante todo o dia, todos os
dias.
• Motor potente, silencioso com tacômetro integrado
para regulação precisa do WFS.

Carregado com características padrão

• Faixa de saída multiprocessos DC: 5 - 300 Amps.
• 200 – 600 VAC, 1/3 fase, 50-60Hz potência de
entrada.
• Nova e melhorada linha de compensação de tensão
mantém a saída constante em grandes flutuações
de tensão de entrada.
• Utiliza controle do microprocessador de próxima
geração, baseados na plataforma ArcLink®.
• Tecnologia eletrônica de potência de ultima geração possibilita rendimento da capacidade de soldagem superior.
• Proteção eletrônica de sobrecorrente.
• Entrada de proteção contra sobrecarga de tensão.
• VENTILADOR (Ventilador, conforme necessário).
Ventoinha de resfriamento se ativa quando a saída
é energizada por 15 segundos após lançar o arco
de soldadura e continuará ativo 5 minutos após o
final da solda.
• Proteção termostática para a segurança e confiabilidade.
• Painel de conexão rebaixado para proteção contra
impactos acidentais.
• Conectividade Ethernet via conector RJ-45 compatível com ODVA nominal IP-67.
• Indicadores instalados de estado do painel e LED
térmico facilitam a resolução de problemas rápida e
fácil.
• Placas de PC encapsuladas para reforço da durabilidade/confiabilidade.
• Gabinete reforçado com extrusões de alumínio para
trabalho pesado para maior resistência mecânica.
• Tração e Compressão prontas para soldar alumínio.
• Controle remoto / Pedal Amptrol prontos para uso.
• Waveform Control Technology™ (Tecnologia de
Controle de Formato de Onda) para uma boa aparência da solda e baixa em respingos, mesmo
quando soldar de ligas de níquel.
• 8 memórias para selecionar procedimentos facilmente.
• Controle da sequência completa para adaptar a
solda do início ao fim.
• Sistema patenteado MAXTRAC™ de roletes.
• Roletes com patente pendente melhoram a tração
no arame sólido em até 20%.
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CONTROLES DA PARTE FRONTAL
DA CAIXA

IMAGEM B.1

1

2
3
4
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9

8.

Todos os controles e ajustes do operador estão localizados na parte frontal da caixa do Power Wave. (Ver
Imagem B.1)

9.

1. DISPLAY ESQUERDO- Mostra a velocidade de
alimentação do arame ou amperagem,

BOTÃO DE MEMÓRIA - Para a seleção de procedimentos comuns.
INTERRUPTOR ON/OFF (LIGA/DESLIGA) Controla a alimentação do Power Wave® C300.

10. DISPLAY DIREITO - Mostra a tensão ou apara.

2. PUXADOR ESQUERDO – Ajusta o valor no display esquerdo.

11. LUZ TÉRMICA - Indica quando a máquina tem
falha térmica.

3. DISPLAY PRINCIPAL- Mostra informações de
diagnóstico e de soldagem detalhadas.

12. PUXADOR DIREITO- Ajusta o valor no display
direito.

4. BOTÃO ESQUERDO - Muda o display principal
para mostrar o Modo de Soldagem ou Controle de
Arco.

13. AJUSTE- Acende quando a máquina está em
modo de ajuste.

14. BOTÃO DIREITO - Usado para alternar opções
de início e opções de terminar.

5. BOTÃO PRINCIPAL - Altera os valores no display principal.

6. BOTÃO DE PROCEDIMENTOS- Seleciona procedimento A ou B ou controle de pistolas.

7. BOTÃO DE 2 PASSOS/4 PASSOS – Alterna
entre operação de gatilho de 2 ou 4 passos.
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CONTROLES DA PARTE DE TRÁS
DA CAIXA
IMAGEM B.2

1

2

1. CONECTOR ETHERNET

3

4

2. LOCALIZAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

3. CONEXÃO DE GÁS, GMAW E FCAW

4. CONEXÃO DE GÁS, GTAW
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POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

CONTROLES INTERNOS
2

IMAGEM B.3

1

3
4
5
6

8

9

10

11 12

7

1. FREIO DO EIXO

7. CONECTOR DE 12 PINOS

3. PARAFUSO BORBOLETA, PARA APERTAR A
PISTOLA DE SOLDAGEM

9. TERMINAL POSITIVO

8. TERMINAL NEGATIVO

2. ARAME

10. RECEPTÁCULO DO GATILHO DE 4 PINOS

4. BUCHA DA PISTOLA

11. AVANÇO FRIO / INTERRUPTOR DE PURGA DE
GÁS

5. PARAFUSO DE CABEÇA CILÍNDRICA PARA
APERTAR A BUCHA DA PISTOLA

12. CONEXÃO DE GÁS, GTAW

6. CONEXÃO DE GÁS, PISTOLA GMAW OU
FCAW
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SOLDANDO COM FONTES DE
ENERGIA DE TECNOLOGIAS
WAVEFORM (FORMA DE ONDA)

POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

CONTROLES BÁSICOS DE SOLDAGEM

MODO DE SOLDAGEM
Selecionar um modo de soldagem determina as caraterísticas de saída da fonte de alimentação Power
Wave. Os modos de soldagem são desenvolvidos
com um material de eletrodo específico, tamanho do
eletrodo, e gás de proteção. Para uma descrição mais
completa dos modos de soldagem programados de
fábrica do Power Wave, consulte o Guia de
Referência do Conjunto de Soldagem, fornecido
com a máquina ou disponível em www.powerwavesoftware.com.

AVISO

SOLDANDO
A manutenção de um produto ou estrutura utilizando os programas de soldagem é e deve ser
exclusiva responsabilidade do construtor/ usuário. Muitas variáveis que estão fora do controle da
The Lincoln Electric Company afetam os resultados obtidos na aplicação destes programas.
Estas variáveis incluem, mas não estão limitados
a, um procedimento de soldadura, a química da
placa e da temperatura, criação de soldagem, os
métodos de fabricação e os requisitos de serviço.
A faixa disponível de um programa de soldagem
pode não ser adequada para todas as aplicações,
e o construtor / usuário é e deve ser o único responsável pela seleção do programa de soldagem.
--------------------------------------------------------------------Escolha o material de eletrodo, tamanho do eletrodo,
blindagem de gás, e processo (GMAW, GMAW-P
etc.) adequados para o material a ser soldado.

VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO DO ARAME
(WFS)
Nos modos de soldagem sinérgicos (CV sinérgico,
GMAW-P), WFS é o parâmetro de controle dominante. O usuário ajusta WFS de acordo com fatores
como tamanho do arame, os requisitos de penetração, a entrada de calor, etc. O Power Wave, em
seguida, utiliza a configuração do WFS para ajustar a
tensão e corrente de acordo com as definições contidas no Power Wave.

Nos modos não sinérgicos, o controle WFS se comporta como uma fonte de energia convencional, onde
WFS e tensão são ajustes independentes. Portanto,
para manter características do arco adequadas, o
operador deve ajustar a tensão para compensar
quaisquer alterações feitas no WFS.

Selecione o modo de soldagem que melhor corresponde ao processo de soldagem desejado. O conjunto de soldagem padrão fornecido com o Power Wave
300 abrange uma ampla gama de processos comuns
que irá atender a maioria das necessidades. Se um
modo de soldagem especial for desejado, entre em
contato com o representante de vendas local da
Lincoln Electric.

AMPS
Nos modos de corrente constante, este controle ajusta a corrente de soldagem.

Todos os ajustes são feitos através da interface de
usuário. Devido às diferentes opções de configuração, o sistema pode não ter todos os seguintes ajustes. Independentemente da disponibilidade, todos os
controles são descritos na seção seguinte (Veja
Controles do Painel Imagem B.4 usados)

VOLTS
Nos modos de tensão constante, este controle ajusta
a tensão de soldagem.

COMPENSAÇÃO (COMPENSAÇÃO)
Nos modos de soldagem de pulso sinérgico, a configuração de Aparar ajusta o comprimento do arco.
Aparar é ajustável de 0,50 a 1.50. 1,00 é o ajuste
nominal e é um bom ponto de partida para a maioria
das condições.

DEFINIÇÃO DE MODOS DE SOLDAGEM

MODO DE SOLDAGEM NÃO SINÉRGICOS
• Um modo de soldagem não sinérgico requer que
todas as variáveis do processo de soldagem sejam
definidas pelo operador.

CONTROLE ULTIMARCTM
O Controle UltimArcTM Controle permite ao operador
variar as características do arco de "suave" a "rápido".
O Controle UltimArcTM é ajustável de -10,0 a 10,0 com
um ajuste nominal de 0,0.

MODO DE SOLDAGEM SINÉRGICO
• Um modo de soldagem sinérgico oferece a simplicidade de controle com um único botão. A máquina
irá selecionar a tensão correta e amperagem com
base na velocidade de alimentação do arame
(WFS) definida pelo operador.
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POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

CONTROLES DA FRENTE DA CAIXA UTILIZADOS

VOLTS
COMPENSAÇÃO

VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO DO ARAME (WFS)

AMPS

+

MENOS
AMPS

+
MAIS
AMPS

SAÍDA
OFF

SAÍDA
ON

AJUSTE

OPÇÕES INÍCIO

MODO SOLDA
Controle UltimArc™

OPÇÕES FIM

PROCEDIMENTO
DUPLO/ OPERAÇÃO DO
PAINEL DE MEMORIA
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SOLDAGEM SMAW (BASTÃO/ELETRODO REVESTIDO)
POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO
Durante a soldagem SMAW, o acionador de arame de
soldagem permanece inativo.

SMAW é mais frequentemente usado para a construção ao ar livre, soldagem de tubos e reparos gerais.
O alimentador de arame controla a Amperagem,
Controle de Saída, e Força do Arco durante a SMAW
(soldagem com eletrodo revestido).

OPERAÇÃO BÁSICA

194

WFS
AMPS

+

MAIS
AMPS

MENOS
AMPS

MODOS BASTÃO CC
PROCESSO
MODO
Bastão Suave (7018)
Bastão Forte (6010)

+

0n
SAÍDA
ON

SAÍDA
OFF

OPÇÕES DE CONTROLE

1
2

2
Bastão Forte

VOLTS
COMPENSAÇÃO/COMPENSAÇÃO

OPÇÕES DE INÍCIO
Não há opções de início de arco
ativas para modos de soldagem
SMAW (bastão).
AJUSTE

MODO DE SOLDA

OPÇÕES DE INÍCIO

Controle UltimArc™

OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO

Controle UltimArc™
EFEITO/FAIXA
DESCRIÇÃO
A
Força
do
Arco ajusta a corrente
FORÇA DO ARCO
de circuito curto para um arco
(Suave)-10.0 a
suave, ou para, um arco de
(Forte)+10.0
condução enérgica. Ela ajuda a

OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO
Não há opções de finalização de arco
ativas para modos de soldagem
SMAW (bastão).

evitar a degola e curto-circuito dos
eletrodos orgânicos revestidos,
particularmente tipos de
transferência globulares, como
inoxidável e baixo nível de
hidrogênio. A Força do Arco é
especialmente eficaz para a
passagem de raiz na tubulação
com eletrodo inoxidável e ajuda a
minimizar respingos de certos
eletrodos e procedimentos como
os com baixo nível de hidrogênio, etc.

NOTA: Quando um potenciômetro de controle remoto,
como um K936-1 ou -2 Amptrol de mão está ligado
e P.17 está configurado para Bastão/Goivagem
remoto, o valor do potenciômetro será mostrado
no visor esquerdo, mas só pode ser ajustado ao
máximo ponto de trabalho. O máximo ponto de trabalho é definido ajustando o botão esquerdo.
Quando o botão esquerdo é ajustado, o visor
esquerdo irá mostrar a configuração máxima do
ponto de trabalho, e vai mudar novamente para
mostrar a configuração do potenciômetro quando
terminar de ajustar o botão.
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SOLDAGEM GMAW E FCAW NÃOSINÉRGICA
POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

UltimArc™Control, adjusts the apparent inductance of
O controle UltimArc™, ajusta a indutância aparente
da forma de onda. O ajuste do controle UltimArc ™ é
semelhante à função de "apertar" na medida em que
é inversamente proporcional à indutância. Portanto,
aumentar o controle UltimArc ™ superior a 0,0 resulta
numa em um arco mais forte (mais respingos),
enquanto diminuir o controle UltimArc ™ para menos
de 0.0 fornece um arco mais suave (menos respingos).

Nos modos não-sinérgicos, o controle WFS é semelhante a uma fonte de alimentação CV convencional,
onde WFS e voltagem são ajustes independentes.
Portanto, para manter as características do arco, o
operador deve ajustar a tensão para compensar
quaisquer alterações feitas no WFS.

OPERAÇÃO BÁSICA

MODOS 5 E 6

WFS
AMPS

25.3

300
+

+

MAIS
WFS

MENOS
WFS

VOLTS
COMPENSAÇÃO

WFS
AMPS

OPÇÕES DE CONTROLE

MODO DE SOLDA
MODO DE SOLDA
PROCESSO
GMAW, CV PADRÃO
GMAW, MODO DE ENERGIA

FCAW, CV PADRÃO

5
40
6

250
+

5

+
MAIS
WFS

MENOS
WFS

MAIS
VOLTS

MENOS
VOLTS

MODO 40

EFEITO

MENOS
VOLTS

54

VOLTS
COMPENSAÇÃO

MAIS
VOLTS

OPÇÕES DE INÍCIO
DESCRIÇÃO

Tempo de Pré-Fluxo

Ajusta o tempo que gás de proteção flui
depois que o gatilho é puxado e antes
da alimentação de arame.

WFS de
Amaciamento:

O Amaciamento define a velocidade
de alimentação do arame do momento
em que o gatilho é puxado até que um
arco seja estabelecido.

Procedimento de
Início

O Procedimento de início controla
o WFS e volts durante um tempo
especificado no início da soldagem.
Durante a hora de início, a máquina
irá aumentar ou diminuir do
Procedimento de Início ao
procedimento de soldagem
pré-definido.

AJUSTE

PADRÃO CV MIG

EFEITO / FAIXA
COMPRESSÃO
(Suave)-10.0 a
(Forte)+10.0

MODO DE SOLDA

OPÇÕES DE INÍCIO

Controle UltimArc™

OPÇÕES DE FINAL

EFEITO
Temporizador
de Pontos

Controle UltimArc™
DESCRIÇÃO

A compressão controla as
características do arco ao soldar
com arco curto

Procedimento
de Cratera

Re-queima

OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO
DESCRIÇÃO

Ajustar o tempo de soldagem
irá continuar mesmo se o
gatilho ainda estiver puxado.
Esta opção não possui efeito
no Modo de Gatilho de
4 passos.
O Procedimento de Cratera
controla a WFS e Volts para
um tempo especificado no final
da soldagem depois que o
gatilho é liberado. Durante o
tempo de Cratera, a máquina
aumenta ou diminui do
Procedimento de soldagem
para o Procedimento de
Cratera.
O tempo de re-queima é a
quantidade de tempo que a em
que a saída de soldagem
continua depois que o arame
interrompe a alimentação. Ele
impede que o arame grude na
poça e prepara o fim do arame
para a próxima partida do arco.

Tempo de Pós-Fluxo Ajusta o tempo em que o gás
de proteção flui depois que a
saída de soldagem se apaga.
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SOLDAGEM SINÉRGICA GMAW (MIG)
POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

Programas CV sinérgicos apresentam uma tensão
ideal mais adequada para a maioria dos procedimentos. Use esta tensão como ponto de partida e ajustar,
se necessário para as preferências pessoais.

Para cada velocidade de alimentação do arame, uma
tensão correspondente é pré-programada para o aparelho. A tensão pré-programada nominal é a melhor
tensão média para uma velocidade de alimentação
dada do arame, mas pode ser ajustado de acordo
com a preferência. Quando a velocidade de alimentação do arame muda, o Power Wave ajusta automaticamente o nível de tensão correspondente para manter características do arco semelhantes em toda a
gama WFS.

Quando o botão de tensão é girado, o visor mostrará
uma barra superior ou inferior, indicando se a tensão
está acima ou abaixo da tensão ideal.
• Tensão pré-definida acima
da tensão ideal. (Barra superior exibida)

O Controle UltimArc™ ajusta a indutância aparente
da forma de onda. O Controle UltimArc ™ Controle é
semelhante à função de "apertar" na medida em que
é inversamente proporcional à indutância. Portanto,
aumentar o Controle UltimArc ™ superior a 0,0 resulta em um arco mais forte (mais respingos), enquanto
diminuir o Controle UltimArc ™ para menos de 0.0
fornece um arco mais suave (menos respingos).
OPERAÇÃO BÁSICA

WFS
AMPS

• Tensão pré-definida na tensão ideal. (Nenhuma barra
exibida)

• Tensão pré-definida abaixo
da tensão ideal. (Barra inferior exibida)

26.4

220
+

Menor
Depósito

+

Maior
Depósito

Arco
Mais Curto

OPÇÕES DE CONTROLE

Arco Mais
Longo

OPÇÕES DE INÍCIO
EFEITO
DESCRIÇÃO
Tempo de Pré-Fluxo Ajusta o tempo que gás de proteção

MODO DE SOLDAGEM
TAMANHO DO ARAME
MODO DE SOLDAGEM
0.030 0.035 0.045 0.052
CO2
Aço
--10
20
24
Aço
Ar(Mix)
94
11
21
25
Inoxidável
Ar(Mix)
61
31
41
--Inoxidável
63
33
43
--Ar/He/CO2
Alumínio 4043
Ar
--148
71
--Ar
Alumínio 5356
--151
75
---

10

STEEL
CV

EFEITO / FAIXA

VOLTS
COMPENSAÇÃO

Procedimento
de Início

MODO DE SOLDA

OPÇÕES DE INÍCIO

Controle UltimArc™

OPÇÕES DE FINAL

EFEITO

Temporizador
de Pontos

A compressão controla as
características do arco ao soldar
com arco curto.

O amaciamento define a velocidade
de alimentação do arame a partir do
momento em que o gatilho é puxado
até que um arco é estabelecido.

O Procedimento de Início controla
a WFS, Volts em um determinado
momento no início da solda.
Durante a hora de início, a máquina
aumenta ou diminui do
Procedimento de Início ao
procedimento de soldagem
pré-definido.

AJUSTE

.035"
CO2

Controle UltimArc™
DESCRIÇÃO

EFEITO DE COMPRESSÃO
(-10.0 a +10.0)

WFS
de Amaciamento:

flui depois que o gatilho é puxado e
antes da alimentação.

OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO
DESCRIÇÃO
Ajustar o tempo de soldagem irá
continuar mesmo se o gatilho ainda
estiver puxado. Esta opção não
possui efeito no Modo de Gatilho
de 4 passos.

Procedimento
de Cratera

Controla la WFS y Voltios por un
tiempo específico al final de la
soldadura después de liberar el
gatillo. Durante el Tiempo de cráter,
la máquina avanzará o retrocederá
del Procedimiento de Soldadura
hasta llegar al Procedimiento de
Cráter.

Re-queima

Es la cantidad de tiempo que
la salida de soldadura continua
después de que el alambre se
deja de alimentar. Evita que el
alambre se fusione al charco y
prepara la punta del alambre
para el siguiente inicio de arco.

Tempo de Pós-Fluxo Ajusta el tiempo que el gas
protector fluye después de que
la soldadura se apaga.
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SOLDAGEM SINÉRGICA AÇO E INOXIDÁVEL GMAW-P (MIG PULSADO)

POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

Ao realizar soldagem de pulso, a fonte de energia regula
principalmente a corrente de arco, e não a tensão do arco.
Durante um ciclo de pulsação, a corrente de arco é regulada a partir de um baixo nível de fundo para um nível de pico
alto e, em seguida, volta para o baixo nível de fundo. A tensão média do arco aumenta e diminui na medida em que a
corrente média do arco é aumentada ou diminuída. A corrente de pico, corrente de fundo, tempo de subida, tempo
de descida, e frequência do pulso afetam a tensão média.
Uma vez que a tensão média para uma dada velocidade de
alimentação de arame só pode ser determinada quando são
conhecidos todos os parâmetros da forma de onda pulsante, uma unidade de menor valor chamada "compensação" é
utilizada para ajustar o comprimento do arco.

A Compensação ajusta o comprimento do arco e varia de
0,50-1,50 com valor nominal de 1,00. Aumentar o valor de
compensação aumenta o comprimento do arco. Diminuir o
valor de compensação diminui o comprimento do arco.

Modos de soldagem de pulso são sinérgicos; usar a velocidade de alimentação do arame como o parâmetro de controle principal. Conforme a velocidade de alimentação é
ajustada, a fonte de alimentação ajusta os parâmetros de
forma de onda para manter boas características de soldagem. A compensação é usada como um controle secundário para alterar o comprimento do arco para condições
materiais ou preferência individual. (Veja Imagem B.5)

IMAGEM B.5

Compensação .50
Largura do Arco Curta

Compensação 1.00
Largura do Arco Média

CONTROLE ULTIMARC™
(Ver Imagem B.6)
Controle UltimArc™ ajusta o foco ou a forma do arco. O
controle UltimArc™ é ajustável de -10,0 a 10,0 com um
ajuste nominal de 0,0. Aumentar o Controle UltimArc™
aumenta a corrente de frequência de pulso e de fundo,
enquanto diminui a corrente de pico.

Compensação 1.50
Largura do Arco Longa

Isto resulta em um arco apertado, duro, utilizado em soldagem de alta velocidade de chapa de metal. Diminuir o
controle UltimArc™ diminui a frequência de pulso e corrente de fundo, e aumenta a corrente de pico. Isso resulta em um bom arco suave para soldagem fora da posição..

IMAGEM B.6

Controle de Arco -10.0
Baixa Frequência, Largo

Controle de Arco OFF (desligado)
Frequência Média e Largura

O Power Wave utiliza controle adaptativo para compensar mudanças na extensão elétrica (distância entre a
ponta de contato para a peça de trabalho) durante a soldagem. As formas de onda Power Wave são otimizadas
para 5/8 "a 3/4" de extensão, dependendo do tipo de
arame e a velocidade de alimentação do arame.
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Controle de Arco +10.0
Alta Frequência, Focado

O comportamento adaptativo apoia uma série de extensões de cerca de 1/2 "a 1-1 / 4". Em velocidades de alimentação baixas ou altas de arame, a gama adaptativa
pode ser menos devido a limitações físicas do processo
de soldagem

POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

SOLDAGEM AÇO E INOXIDÁVEL
GMAW-P (MIG PULSADO)

OPERAÇÃO BÁSICA

1.06

220

WFS
AMPS

+

+

Maior
Depósito

Menor
Depósito

VOLTS
COMPENSAÇÃO

Arco Mais
Longo

Arco Mais
Curto

OPÇÕES DE CONTROLE

OPÇÕES DE INÍCIO
DESCRIÇÃO

EFEITO

Tempo de Pré-Fluxo
MODO DE SOLDAGEM
TAMANHO DO ARAME
ELETRODO E GÁS
0.030 0.035 0.045 0.052
Aço (Forte)
Ar(Mix)
95
12
22
201
--Aço (Suave)
Ar(Mix)
14
19
28
Ar/ CO2
66
36
46
--Inoxidável
Ar/ CO2
62
32
42
--Inoxidável
Ar/He/CO 2
Inoxidável
--34
44
---

AÇO

Pulso

.

Procedimento
de Início

12

O amaciamento define a velocidade
de alimentação do arame a partir do
momento em que o gatilho é puxado
até que um arco é estabelecido.
O Procedimento de Início controla a
WFS, Compensação em um
determinado momento no início da
solda. Durante a hora de início, a
máquina aumenta ou diminui do
Procedimento de Início ao
procedimento de soldagem
pré-definido.

AJUSTE

.035"

Forte ArMix
OPÇÕES DE INÍCIO

MODO DE SOLDA
Controle UltimArc™

OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO

EFEITO

Controle UltimArc™
EFEITO / FAIXA
DESCRIÇÃO
FOCO DO ARCO
-10.0 (SUAVE) a
10.0 (DURO)

WFS de
Amaciamento

Ajusta o tempo que gás de proteção
flui depois que o gatilho é puxado e
antes da alimentação.

Temporizador
de Pontos

O Foco do Arco ajusta o arco
de um arco largo e suave fora
de posição, para um arco
estreito, rígido, preferido para
velocidades de viagem mais
rápidas. A frequência de
pulso é inferior com um arco
suave e maior com um arco
rígido.
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OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO
FUNÇÃO
Ajustar o tempo de soldagem
irá continuar mesmo se o
gatilho ainda estiver puxado.
Esta opção não possui efeito
no Modo de Gatilho de
4 passos.

Procedimento
de Cratera

O Procedimento de Cratera
controla a WFS e Volts para um
tempo especificado no final da
soldagem depois que o gatilho é
liberado. Durante o tempo de
Cratera, a máquina aumenta ou
diminui do Procedimento de
soldagem para o Procedimento
de Cratera.

Re-queima

O tempo de re-queima é a
quantidade de tempo que a em
que a saída de soldagem continua
depois que o arame interrompe a
alimentação. Ele impede que o
arame grude na poça e prepara o
fim do arame para a próxima
partida do arco.

Tiempo de Postflujo

Ajusta o tempo em que o gás
de proteção flui depois que a
saída de soldagem se apaga.

SOLDAGEM DE ALUMÍNIO SINÉRGICA
GMAW-P (MIG PULSADO) E SOLDAGEM GMAW-PP (PULSO A PULSO)

ALUMÍNIO GMAW-P E GMAW-PP

POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

SOLDAGEM DE ALUMÍNIO PULSADA
A soldagem sinérgica GMAW-P (MIG Pulsada) é ideal
para baixos respingos, aplicações fora de posição, e
de entrada de calor reduzidas. Durante a soldagem
de pulso, a corrente de soldagem continuamente
muda de um nível baixo para um nível elevado e, em
seguida, de volta. Cada pulso envia uma pequena
gota de metal fundido do arame para a poça de solda.

O Power Wave® C300 pode produzir soldas de alumínio de qualidade superior com excelente aparência,
pouco respingo, e boa forma de cordão. As pistolas
de Tração e compressão estão disponíveis para alimentação consistente quando se solda a uma longa
distância do alimentador de arame.

O pulso de soldagem controla o comprimento do arco
com ‘Compensação’ em vez de tensão. Quando a
compensação (comprimento do arco) é ajustada, o
Power Wave recalcula automaticamente a voltagem,
a corrente, e o tempo de cada parte da forma de onda
do pulso para o melhor resultado. A compensação
ajusta o comprimento do arco e varia de 0,50-1,50,
com um valor nominal de 1,00 para uma extensão do
eletrodo de 3/4”(19mm). Valores de compensação
superiores a 1,00 aumentam o comprimento do arco,
enquanto valores inferiores a 1,00 diminuem o comprimento do arco. (Ver Imagem B.10)

SOLDAGEM PULSO A PULSO
O sistema Power Wave oferece tanto pulso tradicional
como Pulse-on-Pulse™. Pulso a Pulso (GMAW-PP) é
uma forma de onda exclusiva para a soldagem de
alumínio. Use-o para fazer soldas com uma aparência
de "moedas empilhadas", semelhante a soldas
GTAW. (Veja Imagem B.7).
IMAGEM B.7

IMAGEM B.10
A frequência de pulsação é ajustável. Alterar a frequência de modulação (ou Controlar UltimArc™) ou a
forma de onda, altera o espaçamento da ondulação.
Velocidades mais rápidas de deslocamento podem
ser conseguidas através de maiores valores de
Frequência Modulada. (Ver Imagem B.8 e B.9p)
IMAGEM B.8

Compensação .50
Largura do Arco Curta

Frequência Modulada = -10
Ampla solda e espaçaamento ondulação, velocidade
de deslocamento lenta.
IMAGEM B.9

Frequência Modulada = 10
Solda estreita e espaçamento de ondulação, velocidade de deslocamento rápida.
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Compensação 1.00
Largura do Arco Média

Compensação 1.50
Largura do Arco Longa

SOLDAGEM ALUMÍNIO GMAW-P
(MIG PULSADO) E SOLDAGEM
GMAW-PP (PULSO A PULSO)
POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

OPERAÇÃO BÁSICA

WFS
AMPS

Menor
Depósito

1.06

220
+

+

Maior
Depósito

Arco
Mais Curto

OPÇÕES DE CONTROLE

VOLTS
COMPENSAÇÃO

Arco
Mais Longo

OPÇÕES DE INÍCIO
DESCRIÇÃO

EFEITO

Tempo de Pré-Fluxo Ajusta o tempo que gás de proteção
flui depois que o gatilho é puxado e
antes da alimentação.

MODO DE SOLDAS
TAMANHO DO ARAME
ELETRODO E GÁS
0.035 3/64 1/16
Ar
ALUMÍNIO 4043
149 72 74
Ar
ALUMÍNIO 4043
98 99 100
Ar
ALUMÍNIO 5356
152 76 78
Ar
ALUMÍNIO 5356
101 102 103

72

Alumínio
3/64"
Pulso
4043 Ar

MODULAÇÃO FREQ.
PULSO A PULSO
(Baixo)-10.0 a
(Alto)+10.0

Para modos de Pulso a Pulso, os
controles do Arco mudam a
modulação de frequência. A
modulação de frequência controla
o espaçamento das ondas na
soldagem. Use valores baixos para
velocidades de deslocamento lentas
e soldas largas, e altos valores
para viagens de velocidades altas
e soldagens mais estreitas.

O amaciamento define a velocidade
de alimentação do arame a partir
do momento em que o gatilho é
puxado até que um arco é
estabelecido.
O Procedimento de Início controla
a WFS, Compensação em um
determinado momento no início
da solda. Durante a hora de início,
a máquina aumenta ou diminui do
Procedimento de Início ao
procedimento de soldagem
pré-definido.

AJUSTE

OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO

EFEITO
Temporizador
de Pontos

Controle UltimArc™
EFEITO / FAIXA
DESCRIÇÃO
Para modos de Pulso, o Controle do
Arco muda a frequência pulsante.
Quando a frequência muda, o
sistema Power Wave ajusta
automaticamente a corrente de
fundo para manter uma entrada de
calor similar na soldagem. Baixas
frequências dão mais controle sobre
a poça e altas frequências
minimizam respingos.

Procedimento
de Início

.

OPÇÕES DE INÍCIO

MODO DE SOLDA
Controle UltimArc™

FREQUÊNCIA
DO PULSO:
(Baixo)-10.0 a
(Alto)+10.0

WFS DE
AMACIAMENTO

OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO
FUNÇÃO

Ajustar o tempo de soldagem
irá continuar mesmo se o
gatilho ainda estiver puxado.
Esta opção não possui efeito
no Modo de Gatilho de
4 passos.

Procedimento
de Cratera

O Procedimento de Cratera
controla a WFS e Volts para um
tempo especificado no final da
soldagem depois que o gatilho é
liberado. Durante o tempo de
Cratera, a máquina aumenta ou
diminui do Procedimento de
soldagem para o Procedimento
de Cratera.

Re-queima

O tempo de re-queima é a
quantidade de tempo que a em que
a saída de soldagem continua
depois que o arame interrompe a
alimentação. Ele impede que o
arame grude na poça e prepara o
fim do arame para a próxima
partida do arco.

Tempo de Pós-Fluxo Ajusta o tempo em que o gás de
proteção flui depois que a saída
de soldagem se apaga.
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SOLDAGEM GTAW (TIG)
POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

O Power Wave® C300 é excelente para soldagem
Touch Start TIG

OPERAÇÃO BÁSICA
Amperagem
Máxima

OFF

220

WFS
AMPS

+

VOLTS
COMPENSAÇÃO

+

SAÍDA
ON

SAÍDA
OFF

OPÇÕES DE CONTROLE

MODO DE SOLDA
MODO

TOUCH START

3

OPÇÕES DE INÍCIO

Nenhuma opção de início de arco
está disponível para Touch Star
TIG.

3

AJUSTE

TOUCH START TIG
OPÇÕES DE INÍCIO

MODO DE SOLDA
Controle UltimArc™

OPÇÕES DE FINAL

EFEITO

Control UltimArc™
O Controle UltimArc™ não está
ativado para Touch Start TIG

PESQUISA DE MODO DE SOLDA

O recurso de Pesquisa de Modo de Solda permite a
seleção de um modo de soldagem com base em
determinados critérios (tamanho do fio, tipo de processo, etc.).

PESQUISANDO MODO DE SOLDA

Para procurar um modo, gire o botão de controle até
que "Modo de Pesquisa de Soldagem" seja exibido.
Isso vai aparecer entre os maiores e o menores
números de modo de solda.

Uma vez que o " Modo de Pesquisa de Soldagem "
for exibido, pressionar o botão de direita chamado
"Começar" irá iniciar o processo de pesquisa.

B-16

OPÇÕES DE FINAL
DESCRIÇÃO

Tempo de Cratera

Função

0 a 10 segundos

Durante o tempo de cratera, a
máquina aumenta ou diminui
do Procedimento de soldagem
ao Procedimento de Cratera.

Durante o processo de pesquisa, pressionar o botão
direito normalmente funciona como um botão "próximo" e o botão esquerdo normalmente atua como
botão "voltar".

Gire o botão de controle, em seguida, pressione o
botão direito para selecionar detalhes de soldagem
relevantes, tais como processo de soldagem, tipo de
arame, tamanho do arame, etc.
Quando a seleção final é feita, o C300TM mudará
automaticamente para o modo de solda encontrado
pelo processo de Modo de Pesquisa de Solda.

Produtos mais antigos podem não ter esse recurso.
Para ativar esta funcionalidade, uma atualização de
software pode ser necessária em
www.powerwavesoftware.com

PROCEDIMENTO DUPLO/ OPERAÇÃO
DO PAINEL DE MEMÓRIA
POWER WAVE® C300

MEMÓRIAS DE USUÁRIO

Recordar uma memória com botões de memória
Para recordar uma memória de usuário, pressionar um dos
oito botões de memória de usuário. A memória é lembrada
quando o botão for liberado. Não segure o botão por mais
de dois segundos ao recordar uma memória de usuário.

O Painel de Memória/Procedimento Duplo desempenha três funções:
• Seleção de procedimento de soldagem
• Salvar e recuperar memória
• Configuração de limites

Recordar uma memória com o gatilho da pistola
Se desejar, as memórias de 1 a 8 podem ser recordadas
com o gatilho da pistola. Por exemplo, para recordar a
memória 3, puxar e soltar rapidamente o gatilho da pistola 3
vezes sem soldar. Para recordar a memória 1, puxar e soltar rapidamente o gatilho da pistola 9 vezes sem soldagem.
Nota: o alimentador de arame é ajustado com esta função
desativada de fábrica. Utilize o menu de SETUP (ajuste) e
altere o P.4 para permitir que a memória seja recordada
com o gatilho da pistola.

Há duas memórias de procedimentos (A e B) e oito
memórias de usuário (1-8).

Memória de Procedimento vs. Memória de Usuário
A memória de procedimento é usada durante a soldagem. Mudanças no procedimento de soldagem (WFS,
tensão, Controle UltimArc ™, etc.) imediatamente
alteram o conteúdo dentro da memória do procedimento selecionado.
MEMÓRIAS
DE USUÁRIO SÃO
COPIADAS PARA A
MEMÓRIA DE PROCEDIMENTO

MEMÓRIA DO
PROCEDIMENTO

A PISTOLA B

M

Salvar uma memória com botões de memória
Para salvar uma memória, pressione e segure a tecla da
memória desejada por dois segundos. Quando o botão é
pressionado, inicialmente, o LED correspondente acende.
Após dois segundos, o LED desliga. Não segure o botão
por mais de 5 segundos ao salvar uma memória de usuário.

(8) MEMÓRIAS
DE USUÁRIO

Observe que as memórias podem ser bloqueadas com o
software gerenciador de soldagem para evitar substituição
acidental das memórias. Se for feita uma tentativa de salvar
a memória quando salvar memória estiver bloqueado, a
mensagem "Salvar memória está desativado!" aparece brevemente na tela MSP4.

M

1

2

3

4

5

6

7

8

As memórias do usuário funcionam copiando o processo de soldagem de uma das oito memórias para o
procedimento "A" ou "B". Os procedimentos de soldagem são arquivados nas memórias somente quando
o operador escolher.

RECORDAR:
PRESSIONE
1 SEGUNDO

Usando Memórias de Procedimento
As memórias de procedimento podem ser selecionadas escolhendo o procedimento "A" ou "B" diretamente no painel de memória, ou selecionando "PISTOLA"
e usando uma pistola de procedimento duplo para
selecionar entre procedimento "A" e "B". Ao selecionar procedimentos com o interruptor da pistola, "A" ou
"B" irão piscar para mostrar qual procedimento está
ativo.

A

M

2

3

4

5

6

7

8

GUN B

M

M

1

2

3

4

5

6

7

8

Para recordar a memória selecionada, pressione e
libere rapidamente o botão central. Depois de recordar uma memória, uma mensagem aparecerá rapidamente indicando que a memória selecionada foi
recordada. O LED de memória permanece aceso
para que o usuário possa rapidamente recordar uma
memória diferente, se necessário.

M

1

SALVAR:
PRESSIONE
2 SEGUNDOS

Recordando uma memória:

PRESSIONE PARA
SELECIONAR
PROCEDIMENTO
A PISTOLA B

OPERAÇÃO
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POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

LIMITES

Os Limites permitem que o soldador ajuste o procedimento de soldagem somente dentro de um intervalo definido.

Definir limites:
Pressione
5 segundos

Cada memória de usuário pode ter um conjunto diferente
de limites. Por exemplo, a memória pode ser configurada
para limitar o WFS a 200 em 300 poleg./ min, e a memória 2 pode ser configurada para limitar o WFS a 275 em
310 polegadas/min, enquanto a memória 3 pode não ter
quaisquer limites WFS.

A PISTOLA B

Os parâmetros são sempre limitados pelo limites da
máquina. Quando os limites de memória são ativados, o
parâmetro irá piscar sempre que é feita uma tentativa de
ultrapassar o valor limite da memória. O parâmetro não
piscará se for feita uma tentativa de ultrapassar o limite
de máquina.
Os limites do sistema da máquina são:
Parâmetro

Intervalo

Unidades

Voltagem

Depende do modo de soldagem

Volts

Controle UltimArc™

-10.0 a 10.0

Depende do modo de soldagem

Hora de início

0.0 a 10.0

Segundos

Velocidade de ali- Depende do modo de soldagem e
alimentador de arame.
mentação do arame
Compensação
Pré-fluxo

0.50 a 1.50
0.0 a 2.5

WFS de Amaciamento

Desligado, 50 a 150

Tempo de Re-queima

0.00 a 0.25

Tempo de Cratera
Tempo de Pós-Fluxo

0.0 a 10.0

Segundos

2

3

4

5

6

7

8

AJUSTE

Limites Estabelec

MODO DE SOLDA
Controle UltimArc™

polg./min

Segundos

1

Memória 2

Segundos

0.0 a 10.0

M

Para definir os limites, pressione o botão de memória
1-8 desejado e mantenha por 5 segundos. Solte o
botão de memória quando o LED começar a piscar
rapidamente e exibir "limites estabelecidos Memória
X" MSP4 como mostrado abaixo.

in/min

--

M

Segundos

Limites podem ser definidos para:

• Velocidade de alimentação de arame / amperagem
• Tensão / compensação
• Controle UltimArc™

Os modos de soldagem não podem ser selecionados
através do menu de configuração dos limites, e deve
ser escolhido e salvo em memória antes de entrar no
menu de configuração de Limites.
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OPÇÕES DE INÍCIO
OPÇÕES DE FINAL

POWER WAVE® C300

OPERAÇÃO

O valor de memória deve ser sempre menor do que
ou igual ao limite alto, e maior do que ou igual ao limite baixo.

Se a senha não for igual a zero (0000), digite a senha
agora. Se a senha foi esquecida, uma aplicação informática ou Palm O.S. aplicação é necessária para alterar
a senha.

Limite Alto

Depois de definir limites, pressione a tecla de memória com o LED piscando. O MSP4 irá pedir para salvar ou descartar as alterações de limite que você acabou de fazer. Pressione o MSP4 na esquerda para o
botão (YES) para salvar e permitir os limites e saída.
Pressione o botão direito MSP4 (NÃO) para sair e
deixar os limites inalterados.

Limite Baixo

Valor de Memória

200

Ativando/Desativando Limites

AJUSTE

HI = 200
LO = 180
WELD WFS

Ativar/
Desativar
Limites:
Pressione 10
segundos

OPÇÕES DE INÍCIO

MODO DE SOLDA
Controle UltimArc™

OPÇÕES DE FINAL

Nome do Parâmetro

Se a senha foi definida para zero (0000), o SETUP ajuste acenderá no painel de MSP4 e o visor mostrará o
seguinte:

A PISTOLA B

Quatro itens aparecem no painel de MSP4.
• Valor de Memória
• Limite Alto
• Limite Baixo
• Nome do Parâmetro
Um desses itens irá piscar para indicar qual item vai
mudar quando o codificador MSP4 for rodado.
Pressione o botão direito no painel de MSP4 para selecionar o item a ser alterado.

200

MODO DE SOLDA
Controle UltimArc™

Gire para
alterar
o valor.

M

1

2

3

4

5

6

7

8

Os limites para cada memória podem ser ativados ou
desativados pressionando e mantendo pressionado o
botão de memória apropriado durante 10 segundos.
Solte o botão de memória quando o visor MSP4 mostrar o seguinte:

MEMÓRIA 2 LIMITES
ATIVAR / DESATIVAR

AJUSTE

HI = 200
LO = 180
WELD WFS

M

MODO DE SOLDA
Controle UltimArc™

AJUSTE

OPÇÕES DE INÍCIO
OPÇÕES DE FINAL

OPÇÕES DE INÍCIO

Se a senha não for igual a zero, digite a senha agora. Se
a senha é zero (0000), SETUP acende e o MSP4 apresenta a seguinte:

OPÇÕES DE FINAL

Pressione
para selecionar
item a altera.

O menu de configuração dos limites mostra uma lista
de todos os parâmetros disponíveis para o modo de
da solda armazenado na memória escolhida. Por
exemplo, se os limites estão sendo definidos para um
modo de eletrodo revestido (SMAW), parâmetros
como WFS de Amaciamento e pós-fluxo não aparecerão.

ATIVAR
Yes
MODO DE SOLDA
Controle UltimArc™

LIMITES?
No

AJUSTE

OPÇÕES DE INÍCIO
OPÇÕES DE FINAL

Pressione o botão MSP4 da esquerda (YES) para
permitir limites ou o botão direito MSP4 (NO) para
desativar limites. A desativação de limites não altera
os valores de limites que podem ter sido previamente
estabelecidos.

Para estabelecer um parâmetro para um valor
específico que não pode ser alterado, definir os
limites superior e inferior para o mesmo valor.
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OPERAÇÃO DE GATILHO DE 2
PASSOS E 4 PASSOS

POWER WAVE® C300

O interruptor de 2 passos e 4 passos muda a função
do gatilho da pistola. A operação de gatilho de 2 passos alterna a saída de soldagem ON-OFF em resposta direta ao gatilho. A operação de gatilho de 4 passos fornece capacidade de “bloqueio do gatilho "e
oferece a capacidade de controlar a quantidade de
tempo gasto nos passos de início do arco e cratera do
arco.

Pressione o botão na parte frontal da caixa para alternar entre operação de 2 passos e 4 passos.
O gatilho de 2 passos e 4 passos não tem efeito ao
soldar com SMAW.

Gatilho de 2 Passos
A operação de gatilho de 2 passos é a mais comum.
Quando o gatilho é acionado, o sistema de soldagem
(fonte de alimentação e alimentador de arame), alterna entre a sequência de início do arco e os principais
parâmetros de soldagem. O sistema de soldagem
continuará soldando enquanto o gatilho está ativado.
Uma vez que o gatilho é liberado, o sistema de soldagem alterna entre os passos de finalização do arco.
Gatilho de 4 Passos
A operação de gatilho de 4 passos dá ao soldador
controle adicional da sequência de soldagem. O gatilho de 4 passos permite ao soldador escolher o início
do arco, solda e tempo final do arco. Também pode
ser configurado para funcionar como um bloqueio de
gatilho.
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EXEMPLO 1 - GATILHO DE 2 PASSOS: Operação
simples. A operação mais simples de disparo ocorre
com um gatilho de 2 passos e funções de Início, cratera, e re-queima todas em OFF. (Veja Imagem B.11)

Para esta sequência,
PRÉ-FLUXO:
Gás de proteção começa a fluir imediatamente quando o gatilho é puxado.

AMACIAMENTO:
Depois que o tempo de pré-fluxo acaba, a fonte de
alimentação regula a saída de solda e o arame é alimentado para a peça de trabalho na WFS de
Amaciamento. Se um arco não é estabelecido em 1,5
segundos, a velocidade de alimentação do arame irá
saltar para a velocidade de alimentação do arame de
solda

SOLDAGEM:
A saída da fonte de energia e a velocidade de alimentação do arame continuam nas configurações de soldadura enquanto o gatilho estiver pressionado.
PÓS-FLUXO: Assim que o gatilho é liberado, a
saída da fonte de alimentação e a velocidade de alimentação do arame são desligados. O gás de proteção continua até que o temporizador pós fluxo expira.

Marcha Lenta

Gás de
Proteção

Pré-fluxo

Amaciamento

Gatillo de 2 Pasos
Início= OFF
Cratera = OFF
Re-queima = OFF

Solda

Ligado

Desligado

Solda

Saída da
Fonte de
Energia

1.5 seg máx.
.

Desligado

Amaciamento

WFS
Desligado
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Gatillo Liberado

Arco Establecido

Gatillo Presionado

IMAGEM B.11

Pós-fluxo

Marcha Lenta
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EXEMPLO 2 - GATILHO DE 2 PASSOS: Melhor Início de
Arco e Final de Arco. Adaptar o início do arco e final do arco
é um método comum para reduzir respingos e melhorar a
qualidade da solda. Isso pode ser feito com as funções de
início e re-queima ajustadas a um valor desejado e Cratera
ajustado em OFF. (Ver Imagem B.12)

CURVA ASCENDENTE:
Uma vez que o fio toca o trabalho e um arco é estabelecido,
tanto a saída da máquina e a velocidade de alimentação do
arame aceleram para as configurações da solda durante o
tempo de início. O período de tempo de aceleração a partir
das definições de início para as configurações da solda é
chamado curva ascendente.

Para esta sequência,
PRÉ-FLUXO:
O gás de proteção começa a fluir imediatamente quando o
gatilho é puxado.

SOLDA:
Após curva ascendente, a saída da fonte de alimentação e
a velocidade de alimentação do arame continuam nas configurações de solda.

AMACIAMENTO:
Após expirar o tempo de pré-fluxo, a fonte de alimentação
regula para a saída de início e o arame é alimentado para a
peça de trabalho na WFS de Amaciamento. Se um arco não
é estabelecido em 1,5 segundos, a saída da fonte de energia e velocidade de alimentação do arame avança para as
definições de solda.

RE-QUEIMA:
Assim que o gatilho é liberado, a velocidade de alimentação
de arame é desligada, e a saída da máquina continua para
o tempo de re-queima.

PÓS-FLUXO:
Em seguida, a saída da máquina é desligada e o gás de
proteção continua até que o temporizador pós fluxo expira.

Marcha Lenta

Gatillo de 2 Pasos
Início= OFF
Cratera = OFF
Re-queima = OFF
Gatillo Liberado

Arco Establecido

Gatillo Apretado

IMAGEM B.12

Curva
Pré-fluxo Amaciamento Ascendente

Solda

Re-queima

Ligado
Gás de
Proteção

Desligado

Tempo de início

Solda

Saída da
Fonte de
Energia

1.5 seg máx.

Tempo de Re-queima

Início

Desligado

Solda

WFS
Amaciamento
Desligado
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EXEMPLO 3 - GATILHO DE 2 PASSOS: Início de Arco,
Cratera, e Final do Arco personalizados. Às vezes é vantajoso definir parâmetros de início específico de arco, cratera,
e final de arco para a solda ideal. Muitas vezes, ao soldar
alumínio, o controle da cratera é necessário para fazer uma
boa solda. Isto é feito ajustando as funções de Início,
Cratera e Re-Queima para os valores desejados. (Ver
Imagem B.13)

SOLDA:
Após curva ascendente, a saída da fonte de alimentação e a velocidade de alimentação do arame continuam com as configurações de solda.

AMACIAMENTO:
Após expirar o tempo de pré-fluxo, a fonte de alimentação
regula para a saída de início e o arame é alimentado para a
peça de trabalho na WFS de Amaciamento. Se um arco não
é estabelecido em 1,5 segundos, a velocidade de saída da
fonte de alimentação e velocidade de alimentação do arame
avançam para as definições de solda.

RE-QUEIMA:
Após expirar o tempo de cratera, a velocidade de alimentação de arame é desligada, e a saída da
máquina continua durante o tempo de re-queima.

CRATERA E CURVA DESCENDENTE:
Assim que o gatilho é liberado, a velocidade de alimentação do arame e saída da fonte de energia aceleram para as configurações de crateras ao longo do
tempo de cratera. O período de tempo de aceleração
a partir das configurações da solda para as configurações de cratera é chamada curva descendente.

Para esta sequência,
PRÉ-FLUXO:
Gás de proteção começa a fluir imediatamente quando o
gatilho é puxado.

PÓS-FLUXO:
Em seguida, a saída da máquina é desligada e o gás
de proteção continua até que o temporizador pós
fluxo expira.

INÍCIO E CURVA ASCENDENTE:
Assim que o gatilho é puxado, isto inicia o pré-fluxo. O arco
voltaico estabelecido, parâmetros de tempo de Início, e de
Curva ascendente são utilizados no início da sequência de
soldadura para estabelecer um arco estável e proporcionar
uma transição suave para as configurações de solda.

IMAGEM B.13

Marcha Lenta

Gás de
Proteção

Pré-fluxo

Gatillo Liberado

Arco Establecido

Gatillo Apretado

Gatillo de 2 Pasos
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OPERAÇÃO

EXEMPLO 4 – GATILHO DE 4 PASSOS: Bloqueio do gatilho. O gatilho de 4 passos pode ser configurado como um
gatilho de bloqueio. O gatilho de bloqueio contribui para o
conforto do soldador ao fazer soldas longas, permitindo que
o gatilho seja liberado após puxar o gatilho inicialmente. A
soldadura para quando o gatilho é puxado pela segunda
vez e depois liberado, ou se o arco é interrompido. (Veja
Imagem B.14)

Para esta sequência,
PRÉ-FLUXO:
Gás de proteção começa a fluir imediatamente quando o
gatilho é puxado.
AMACIAMENTO:
Após expirar o tempo de pré-fluxo, a fonte de alimentação
regula para a saída de início e o arame é alimentado para a
peça de trabalho na WFS de Amaciamento. Se um arco não
é estabelecido em 1,5 segundos, a velocidade de saída da
fonte de alimentação e velocidade de alimentação do arame
avançam para as definições de solda.

SOLDA:
A saída de fonte de alimentação e a velocidade de alimentação do arame continuam com as configurações de solda.
A solda continua quando o gatilho é puxado pela segunda
vez.
PÓS-FLUXO:
Assim que o gatilho é liberado pela segunda vez, a saída da
fonte de alimentação e a velocidade de alimentação do
arame são desligadas. O gás de proteção flui até que o
temporizador pós fluxo expira.
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EXEMPLO 5 - GATILHO DE 4 PASSOS: Controle manual
dos tempos de Início e Cratera com a Re-queima ligada. A
sequência de gatilho de 4 Passos dá mais flexibilidade
quando as funções de Início, cratera e Re-Queima estão
ativas. Esta é uma escolha popular ao soldar alumínio, porque o calor extra pode ser necessário durante o Início e
menos calor pode ser desejado durante a cratera. Com o
gatilho de 4 Passos, o soldador escolhe a quantidade de
tempo para soldar nas configurações início, Solda, e cratera, usando o gatilho da pistola. Re-Queima reduz a ocorrência de arame entrando na poça de solda na extremidade de
uma solda, e condiciona a extremidade do arame para início do próximo arco. (Ver Imagem B.15)

Nesta sequência,
PRÉ-FLUXO:
Gás de proteção começa a fluir imediatamente quando o
gatilho é puxado.
AMACIAMENTO:
Após expirar o tempo de pré-fluxo, a fonte de alimentação
regula para a saída de início e o arame é alimentado para a
peça de trabalho na WFS de Amaciamento. Se um arco não
é estabelecido em 1,5 segundos, a velocidade de saída da
fonte de alimentação e velocidade de alimentação do arame
avançam para as definições de solda.

Início:
A fonte de energia solda com a WFS inicial e voltagem até
que o gatilho seja liberado.

OPERAÇÃO

CURVA ASCENDENTE:
Durante a curva ascendente, a saída da fonte de alimentação e a velocidade de alimentação do arame aceleram para
as configurações da solda durante todo o tempo de início. O
período de tempo de aceleração a partir das definições de
início para as configurações da solda é chamada curva
ascendente.
SOLDA:
Após curva ascendente, a saída da fonte de alimentação e
a velocidade de alimentação do arame continuam com as
configurações de solda.

CURVA DESCENDENTE:
Assim que o gatilho é puxado, a velocidade de alimentação
do arame e saída da fonte de energia aceleram para as
configurações de crateras ao longo do tempo de cratera. O
período de tempo de aceleração a partir das definições de
solda para as configurações da cratera é chamado curva
descendente.
CRATERA:
Durante a cratera, a fonte de energia continua fornecendo
saída no WFS da cratera e tensão.

RE-QUEIMA:
Quando o gatilho é liberado, a velocidade de alimentação é
desligada e a saída da máquina continua durante o tempo
de re-queima.

PÓS-FLUXO:
Em seguida, a saída da máquina é desligada e o gás de
proteção continua até que o temporizador pós fluxo expira.
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INTERRUPTOR DE
FRIA/PURGA DE GÁS

OPERAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

A alimentação fria e purga de gás são
combinados em um interruptor centrado
de única mola.

3. Operação com POWER WAVE® C300:
• Instale a pistola de carretel de acordo com as
instruções de instalação
• Ligue a alimentação do Power Wave® C300.
• Verifique se o aparelho está configurado para
operação de pistola de carretel (veja o parâmetro
P.17 na Seção do menu de configuração).
• Retire e solte o gatilho da pistola de carretel. O
Power Mig reconhece a pistola de carretel como
ativos e os parâmetros da solda são ajustáveis
para a soldagem com a pistola de carretel.

COLD FEED

Para ativar a Alimentação Fria, segure a
chave na posição para a frente/FORWARD. O
acionador de arame irá alimentar o eletrodo mas nem a
fonte de alimentação nem o solenoide de gás serão
energizados. Ajuste a velocidade de alimentação fria,
girando o botão WFS. Na alimentação fria, ou "avanço
frio" o eletrodo é útil para inserir o eletrodo na pistola..
GAS PURGE

Modos de Solda Não Sinérgicos (Modo 5)
• A tensão é ajustável na fonte de alimentação. O
botão de controle à direita na fonte de alimentação irá ajustar a tensão exibida no medidor
diretamente acima dele.
• O mostrador esquerdo (WFS / AMPS) no Power
Wave® C300 terá 4 traços (----) para indicar que
o botão de controle esquerdo da fonte de energia está inativo. A Velocidade de alimentação
de arame é ajustada na pistola de carretel.
• As seguintes configurações de procedimento
para Alumínio 4043 podem ser usadas como
configurações iniciais para fazer soldas de teste
para determinar as configurações finais:

Segure com chave seletora na posição para trás/BACK
para ativar a purga de gás de e deixar o gás de proteção
fluir. A válvula de solenoide de gás vai energizar mas
nem a saída da fonte, nem o motor serão ligados. O
interruptor de purga de gás é útil para definir a taxa de
fluxo adequado de gás de proteção. Medidores de fluxo
devem sempre ser ajustados enquanto o gás de proteção está fluindo.

OPERAÇÃO DA PISTOLA DE CARRETEL

Quando a Pistola Power Wave® C300 está configurada para
operação com pistola de carretel (veja o parâmetro P.17 na
seção Menu de Configuração), o Power Wave® C300 oferece transferência de interruptor do gatilho da pistola entre a
pistola incluída ou a pistola de carretel para a mesma polaridade de soldagem com diferentes processos de arame e
gás.

Arame Dia.
In. (mm)

.030" (.8 mm)
.035" (.9 mm)
3/64" (1.2 mm)

CUIDADO

Configuração WFS
Pistola de Carretel
270
250
240

4. Modos de Solda Sinérgicos

Fechar qualquer um dos gatilhos da pistola fará com
que o eletrodo de ambas as armas se "energize".
Certifique-se de que a pistola não utilizada está posicionada de modo que o eletrodo ou a ponta não entrem
em contato com a caixa de metal ou outro metal comum
para o trabalho.
--------------------------------------------------------------------------Como o circuito de controle detecta cada arma através das
suas ligações de gatilho, os parâmetros de soldagem são
exibidos e ajustáveis para a última arma que foi acionada.

Configuração da
Voltagem
15V
16V
20V

O Power Wave® C300 foi desenvolvido para permitir
modos de soldagem sinérgicos e processos de pulso
sinérgico com a pistola de carretel. A velocidade de
alimentação de arame real (WFS) da pistola de carretel deve ser medida e ajustada manualmente no
Power Wave® C300 como um ponto de trabalho para
o Power Wave® C300 (SPD).
• Nos modos sinérgicos quando o gatilho da pistola de carretel é puxado, um valor ajustável
para o ponto de trabalho SPD é exibido no
medidor esquerdo. As letras SPD são exibidas
no medidor direito.
• O botão de controle esquerdo ajusta o valor
SPD. O botão de controle da direita está inativo.
• Meça a WFS real, em polegadas por minuto, na
pistola de carretel e ajuste o SPD no Power
Wave® C300 para corresponder a esse valor.
WFS pode ser medido puxando o gatilho da pistola de carretel e alimentando arame por 6
segundos. Medir o comprimento do arame (em
polegadas) que foi alimentado, e multiplique por
10.

1. Puxar o gatilho da arma alimentadora embutida:
• Desativa a operação da pistola de carretel.
• Altera os visores do Power Wave® C300 para corresponder à operação da pistola alimentadora.
• Fechar o gatilho da pistola alimentadora inicia a soldagem da pistola alimentadora e torna ambos os
eletrodos eletricamente QUENTES.

2. Puxar o Gatilho da PISTOLA DE CARRETEL:
• Desativa a operação da arma alimentadora embutida.
• Altera os visores do Power Wave® C300 para corresponder à operação da pistola de carretel.
• Fechar o gatilho da pistola de carretel inicia a soldagem da pistola de carretel e torna ambos os eletrodos eletricamente QUENTES.
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OPERAÇÃO

O Power Wave® C300 está agora configurado e
pronto para soldar no modo sinérgico.
Ajuste do valor SPD a partir do valor definido
tem o efeito de ajuste da compensação ou
comprimento do arco.
Para aumentar o comprimento do arco; aumentar o valor SPD n Power Wave® C300 para um
valor maior do que o WFS real.

Lembre; não altere o WFS na pistola de carretel.
• Para diminuir o comprimento do arco; diminuir o
valor SPD no Power Wave® C300 para um valor
inferior ao WFS real.
Lembre-se: O valor SPD indicado no Power Wave®
C300 não controla o WFS na pistola de carretel.
Pelo contrário, ele ajusta o ponto de trabalho
sinérgico do Power Wave® C300. Portanto, ajustar
o valor SPD não vai mudar seus WFS reais na pistola de carretel. WFS só pode ser alterado na pistola de carretel.

OPERAÇÃO DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO

• Ajuste a pressão da roldana na no acionador de
arame entre uma leitura do indicador de 0-2. Um
ponto inicial recomendado é 1,5.
• Configure o aparelho para operação tração/compressão (consulte o parâmetro P.17 na seção de
configuração do menu).
• Dependendo do modo de solda, definir a tensão ou
compensação do no Power Wave® C300 usando o
botão de controle da direita localizado no painel
frontal da caixa superior.
• A velocidade de alimentação do arame (WFS) é
definida usando o botão de controle na tocha. O
botão de controle esquerdo do Power Wave® C300
está inativo. O WFS real que está sendo fixado na
tocha é exibido no Power Wave® C300.
• Todos os parâmetros da solda normalmente
disponíveis para o modo de solda ativa estão
disponíveis durante a operação de Tração e compressão. Consulte a Seção de Operação deste manual.
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RECURSOS DO MENU DE CONFIGURAÇÃO

OPERAÇÃO

O menu de configuração dá acesso à configuração de instalação. Armazenados na configuração de instalação
estão os parâmetros de usuário que geralmente só precisam ser definidos no momento da instalação. Os
parâmetros são agrupados como se mostra na tabela a seguir.

PARÂMETRO
P.1 a P.99
P.101 a P.199
P.501 a P.599

DEFINIÇÃO

Parâmetros inseguros (sempre ajustável)
Parâmetros de diagnóstico (sempre somente leitura)
Parâmetros garantidos (apenas acessível através de um aplicativo de p.c. ou palm)

MENU DE CONFIGURAÇÃO DE FUNÇÕES

(Ver Imagem B.16)
1. Para acessar o menu de configuração, pressione os
botões direito e esquerdo do painel do MSP4 simultaneamente. Observe que o menu de configuração
não pode ser acessado se o sistema for de soldagem,
ou se houver uma falha (O LED de status não está em
verde sólido).
Alterar o valor do parâmetro que está piscando, girando o botão SET (ajuste).

2. Depois de mudar um parâmetro, é necessário pressionar o botão Direito para salvar a nova configuração.
Pressionar o botão Esquerdo irá cancelar a mudança.
3. Para sair do menu de configuração a qualquer
momento, pressione os botões direito e esquerdo do
painel de MSP4 simultaneamente. Como alternativa,
em 1 minuto de inatividade também irá sair do menu
de configuração.
IMAGEM B.16 - MENU DE CONFIGURAÇÃO

Painel de Seleção
de Modo (MSP4)

Indicador
LED
User
Exit

Prefs

Botão
esquerdo
Botão SET
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Parâmetro
P.0

PARÂMETROS DEFINIDOS PELO USUARIO

OPERAÇÃO

Definição
Sair do Menu de Configuração

Esta opção é usada para sair do menu de configuração. Quando P.0 é exibido, pressione o
botão esquerdo para sair do menu de configuração.

P.1

Unidades de Velocidade da Alimentação de Arame

P.2

Modo de Exibição do Arco

P.3

Opções de exibição

Esta opção seleciona que unidades usar para exibir a velocidade de alimentação do arame.
Inglês = polegadas/minuto unidades de velocidade da alimentação de arame (padrão).
Métricas = metros / minuto unidades de velocidade da alimentação de arame.
Esta opção seleciona o valor que será mostrado no visor superior esquerdo durante a soldagem.
Amps = O mostrador esquerdo mostra a amperagem durante a soldagem (padrão).
WFS = O indicador esquerdo mostra velocidade de alimentação de arame durante a soldagem.
Este parâmetro de configuração foi anteriormente denominado "Display de Energia"

Se a revisão de software anterior tinha esse parâmetro definido para exibir a energia, a seleção
permanecerá.

Esta opção seleciona as informações exibidas nos indicadores alfanuméricos durante a soldagem. Nem todas as seleções P.3 estarão disponíveis em todas as máquinas. Para que cada
seleção seja incluída na lista, a fonte de alimentação deve ser compatível com este recurso.
Uma atualização da fonte de alimentação de software podem ser necessária para incluir os
recursos.

P.4

Display padrão = Os indicadores mais baixos irão continuar exibindo informações pré-definidas
durante e após uma solda (padrão).
Mostrar Energia = A Energia é exibida, juntamente com o tempo no formato HH: SS: MM.
Mostrar Pontuação de Solda = O resultado da pontuação de solda acumulativa é mostrada.

Recordar Memória com Gatilho

Esta opção permite que uma memória seja lembrada puxando e soltando o gatilho da pistola
rapidamente. Para recordar uma memória, puxar e soltar rapidamente o gatilho o número de
vezes que corresponde ao número de memória. Por exemplo, para recordar a memória 3, rapidamente puxar e soltar o gatilho 3 vezes. Para recuperar a memória 1, rapidamente puxar e
soltar o gatilho o número de memórias de usuário mais 1.
As memórias não podem ser recuperadas enquanto o sistema está em soldagem.
Desativado = O gatilho da pistola não pode ser usado para recordar memórias de usuário
(padrão). Ativado = O gatilho pode ser usado para recordar memórias do usuário.
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Parâmetro
P.5

PARÂMETROS DEFINIDOS PELO USUARIO

OPERAÇÃO

Definição

Método de Alteração de Procedimento

Seleciona como seleção remota de procedimento (A/B) será feita. O procedimento escolhido pode ser
alterado localmente na interface do usuário, pressionando o botão "A-Gun-B”. Os métodos abaixo podem
ser usados para alterar remotamente o procedimento selecionado:

• Use um interruptor externo conectado à entrada de seleção de procedimento.
• Soltando e puxando rapidamente o gatilho da pistola.
• Usando uma pistola de programação dupla que incorpora um interruptor de seleção de procedimento
no mecanismo do gatilho (puxar o gatilho até mais da metade do caminho altera o procedimento de A
para B).

Os valores possíveis para este parâmetro são:

• Interruptor externo = a seleção de procedimento só pode ser realizada no painel de memória ou um
interruptor externo (por exemplo, K683).
• Gatilho rápido = O procedimento escolhido pode ser alterada remotamente soltando e puxando de volta
o gatilho rapidamente durante a soldagem. Este recurso é desativado no modo de disparo de 4 passos.
O interruptor de procedimento externo está desativado. Para operar:
1. Selecione "GUN” (PISTOLA) no painel de memória (para os produtos que têm um botão 'A-Gun-B').
2. Inicie a solda, puxando o gatilho da pistola. O sistema irá soldar com as configurações do procedimento A.
3. Enquanto solda, solte rapidamente, e em seguida, puxe o gatilho uma vez. O sistema irá mudar
para as configurações do procedimento B. Repita para voltar para as configurações do procedimento A. O procedimento pode ser alterado tantas vezes quanto necessário durante a soldagem
4. Solte o gatilho para parar a soldagem. O sistema voltará automaticamente para as configurações de
procedimento A.

P.6

• Integral TrigProc = Ao usar uma pistola Magnum DS de cronograma duplo (ou similar) que incorpora
um interruptor de procedimento no mecanismo do gatilho da pistola. Ao soldar duas passos, a operação da máquina é idêntica a da seleção "Interruptor Externo". Ao soldar em 4 passos, a lógica adicional impede o procedimento A de ser re-selecionado quando o gatilho é liberado na passo 2 da
sequência de solda de 4 passos. A máquina irá sempre operar em 2 passos se uma solda é feita exclusivamente no procedimento A, independentemente da posição do interruptor de 2/4 passos (isto serve
para simplificar a soldagem de ponto quando é utilizada uma pistola de cronograma duplo em 4 passos).

Ajuste de Fator de Compressão

Esta opção permite o ajuste do fator de compressão na operação de compressão e tração. O fator de
compressão controla o torque do compressão do motor de compressão ao usar uma pistola de tração e
compressão. O alimentador de arame vem ajustado de fábrica para não compressão a menos que exista
uma grande resistência à alimentação de arame. O fator de compressão pode ser reduzido para compressão mais facilmente e possivelmente evitar o “emaranhamento” de arame. No entanto, baixos fatores
de compressão podem provocar compressão do motor durante condições normais de soldagem, o que
resulta na queima do arame de volta para a ponta ou ponto rápidos de solda. Se você estiver enfrentando
emaranhamento, verificar se há outros problemas de alimentação antes de ajustar o fator de compressão. O valor padrão para o fator de compressão é de 75, com um intervalo de 5 a 100.
Produtos que utilizam placas com canal de alimentação mais recente já não exigem esta opção. Se uma
placa mais nova for encontrada, esta opção será removida do menu.
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Parâmetro
P.7

P.8

P.9
P.14

PARÂMETROS DEFINIDOS PELO USUARIO

Ajuste de Desvio da Pistola

OPERAÇÃO

Definição

Esta opção ajusta a calibração da velocidade de alimentação de arame do motor de compressão de uma
arma de tração e compressão. Isso só deve ser realizado quando outras correções possíveis não resolvam os problemas de alimentação da tração e compressão. Um medidor rpm é necessário para realizar
a calibração de desvio do motor da pistola de tração e compressão. Para realizar o procedimento de calibração faça o seguinte:
1. Solte o braço de pressão nos acionadores de arame de tração e de compressão.:
2. Ajuste a velocidade de alimentação a 200 ipm.
3. Remova o arame do acionador de arame de tração.
4. Segure um medidor rpm no rolo acionador na pistola de tração.
5. Puxar o gatilho da pistola de Tração e compressão.
6. Meça a rpm do motor de tração. O rpm deve ser entre 115 e 125 rpm. Se necessário, diminua a configuração de calibração para desacelerar o motor de tração, ou aumentar a definição para acelerar o
motor de calibração.
A faixa de calibração é de -30 a +30, com 0 como o valor padrão.

Nota: A escala foi alterada para -90 a +90 para o PF25M no software WD S28539-3. O valor padrão permanece em 0.

Controle de Gás TIG

Esta opção permite o controle sobre quais solenoide de gás atua enquanto realiza soldagem TIG.
"Válvula (manual)" = Nenhum solenoide MIG atuará durante a soldagem TIG, o fluxo de gás é controlado
manualmente por uma válvula externa.
"Solenoide (auto) = Esta seleção só se aplica a PWC300. O solenoide MIG vai ligar e desligar automaticamente durante a soldagem TIG.
"Alimentador de solenoide" = Não aplicável a PWC300. O (alimentador) MIG solenoide interno vai ligar e
desligar automaticamente durante a soldagem TIG.
"PWR Src solenoid" = Não aplicável a PWC300. Qualquer solenoide de gás ligado à fonte de energia vai
ligar e desligar automaticamente durante a soldagem TIG. Esta seleção não aparecerá na lista se a fonte
de energia não for compatível com solenoide de gás.

Notas: Pré-Fluxo não está disponível durante a soldagem TIG. Pós-Fluxo está disponível - o mesmo
tempo de pós-fluxo será usado em MIG e TIG. Quando a saída da máquina on /off é controlada através
do botão superior direito, o fluxo de gás não será iniciado até que o tungstênio toque o trabalho. O fluxo
de gás continuará quando o arco for quebrado até expirar o tempo de Pós-Fluxo. Quando a saída da
máquina on /off é controlada através de um interruptor de início de arco ou pedal Amptrol, o gás começará a fluir quando a saída estiver ligada, e continuará fluindo até que a saída seja desligada e o tempo
de Pós-Fluxo expire.

Retardamento de Cratera

Esta opção é usada para ignorar a sequência de Cratera ao fazer soldas de ponto curtas. Se o gatilho é
liberado antes do tempo expirar, a Cratera será ignorada e a solda vai acabar. Se o gatilho é liberado
quando o temporizador expirar, a sequência de Cratera funcionará normalmente (se ativado).

Redefinição de Peso Consumível

Utilize esta opção para redefinir o peso inicial do pacote consumível. Pressione o botão direito para redefinir o peso consumível. Esta opção só aparecerá com sistemas que utilizam Monitoramento de
Produção.
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Parâmetro

P.16

P.17

PARÂMETROS DEFINIDOS PELO USUARIO

OPERAÇÃO

Definição

Comportamento do Botão da Pistola de Tração e Compressão

Esta opção determina como o potenciômetro na tocha de Tração e Compressão vai se comportar.
Gun Pot Enabled (Potenciômetro da Pistola Ativado) = A velocidade de alimentação do arame de soldagem é sempre
controlada pelo potenciômetro na pistola de Tração e compressão (padrão). O botão do painel frontal esquerdo apenas é utilizado para ajustar Início e velocidade de alimentação de arame da cratera.
Gun Pot Disabled (Potenciômetro da Pistola Desativado) = A velocidade de alimentação é sempre controlada pelo
botão do painel frontal esquerdo. Essa configuração é útil quando o operador deseja ter as configurações de velocidade de alimentação de arame recordadas das memórias e evitar que o potenciômetro "substitua” a configuração.
Gun Pot Proc A = Quando em procedimento A, a velocidade de alimentação do arame de soldagem é controlada pelo
potenciômetro da pistola de tração e compressão. Quando no procedimento B, a velocidade de alimentação do arame
de soldagem é controlada pelo botão de painel frontal esquerdo. Esta configuração permite uma velocidade de alimentação de arame fixa a ser selecionada no procedimento B e evitar que o potenciômetro "substitua” a configuração
quando o procedimento mudar.

Tipo de Controle Remoto

Este parâmetro de configuração foi previamente chamado "Carretel/Tração e Compressão".
Esta opção seleciona o tipo de controle remoto analógico que está sendo usado. Dispositivos de controle remoto digitais (aqueles com um visor digital) são configurados automaticamente. Nem todas as seleções p.17 estarão disponíveis em todas as máquinas. Quando P.17 é usado para configurar o controle remoto para a função de um processo
específico, o controle remoto será ignorado em outros processos. Por exemplo, se P.17 = TIG Amp Control, o controle
remoto só funcionará com soldagem TIG - o controle remoto será ignorado em outros processos (MIG, eletrodo, e goivagem). Se P.17 está ajustado para Pistola de Carretel ou Pistola de Tração e Compressão então ajuste para Modo
Todo Remoto, a máquina irá lembrar o valor anterior de P.17 e irá operar uma Pistola de Carretel ou Pistola de
Tração e Compressão, dependendo do valor anterior de P.17.

Pistola de Carretel = Use essa configuração durante a soldagem MIG com uma pistola de carretel que usa um potenciômetro usado para controle de velocidade de alimentação do arame (essa configuração é compatível com "Seleção
de Pistola P.17" = Padrão/Carretel).
Pistola de Tração e Compressão = Use esta configuração na soldagem MIG com uma pistola de Tração e compressão
que usa um potenciômetro para controle da velocidade de alimentação (essa configuração é compatível com "Seleção
de Pistola P.17" = Tração e Compressão).

Controle TIG Amp = Use essa configuração durante a soldagem TIG com um dispositivo de controle de corrente de pé
ou de mão (Amptrol). Ao realizar soldagem TIG, o botão superior esquerdo na interface de usuário ajusta a corrente
máxima obtida quando o controle amp TIG está no seu valor máximo.

Eletrodo/Goivagem Rem. = Utilize esta definição na soldagem com eletrodo ou goivagem com um dispositivo de controle de saída remoto. Ao soldar com eletrodo, o botão superior esquerdo na interface de usuário define a corrente
máxima obtida quando o controle remoto de eletrodo está no seu valor máximo. Ao realizar goivagem, o botão superior esquerdo está desativado, e a corrente de goivagem está ajustada em controle remoto.

Remoto Todos os Modos = Esta configuração permite que o controle remoto funcione em todos os modos de solda, e
é como a maioria das máquinas com conexões de controle remoto de 6 pinos e de 7 pinos operam. Esta configuração
foi fornecida para que os clientes com uma mistura de equipamentos Lincoln Electric possam ter comportamento do
controle remoto consistente em todos os seus equipamentos. (Padrão América do Norte)

P.20

Pistola MIG com Controle Joystick = Use essa configuração durante a soldagem MIG com uma pistola MIG de compressão com controle joystick. As correntes de soldagem de eletrodo, TIG, e goivagem, são ajustadas na Interface de
usuário. (padrão europeu).

Exibir Compensação como Opções de Voltagem

Esta opção determina como compensação é exibida.
Falso = A compensação é exibida no formato definido no conjunto de solda (padrão). Verdadeiro = Todos os valores
de compensação são exibidos como uma tensão.

Nota: Esta opção pode não estar disponível em todas as máquinas. A fonte de alimentação deve ser compatível com
esta funcionalidade, ou essa opção não aparecerá no menu.
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Parâmetro
P.22

P.24

P.80

P.81

PARÂMETROS DEFINIDOS PELO USUARIO

OPERAÇÃO

Definição
Início do Arco/Erro de Perda de Tempo

Esta opção pode ser usada para desligamento opcional da saída se um arco não for estabelecido, ou se
for perdido por um determinado período de tempo. Erro 269 será exibido se a máquina esgotar o tempo.
Se o valor estiver definido como OFF, a saída da máquina não será desligada se um arco não está estabelecido nem a saída será desligada se um arco for perdido. O gatilho pode ser usado para alimentação
quente do arame (padrão). Se um valor estiver definido, a saída da máquina desliga-se se um arco não
estiver estabelecido dentro do montante especificado de tempo depois que o gatilho é puxado, ou se o
gatilho permanece puxado depois que o arco é perdido. Isto está desativado durante a soldagem com
Eletrodo, TIG, ou Goivagem. Para evitar erros inconvenientes, ajustar Início de Arco / Erro de Perda de
Tempo a um valor apropriado após considerar todos os parâmetros de soldagem (velocidade de alimentação do arame rodado, velocidade de alimentação do arame da solda, extensão elétrica, etc.). Para evitar mudanças posteriores no Início do Arco/Erro de Perda de Tempo, o menu de configuração deve ser
bloqueado, definindo o Bloqueio de Preferência = Sim usando o software Power Wave Manager.

Tipo Tração e Compressão

Permite que o operador escolha a opção Prince se solda com uma arma Prince de Tração e
Compressão. Esta arma requer configurações exclusivas para executar o WFS correto.

Nota: Esta opção pode não estar disponível em todas as máquinas. O acionador de arame deve ser compatível com esta funcionalidade, ou essa opção não aparecerá no menu.

Detecção dos Terminais

Use esta opção apenas para fins de diagnóstico. Quando a alimentação é desligada e ligada,
esta opção é automaticamente reajustada para Falso.
Falso = a detecção de tensão é automaticamente determinada pelo modo de solda selecionado e outras configurações da máquina (padrão).
Verdadeiro = a detecção de tensão é forçada aos “terminais”.

Polaridade do Eletrodo

Usado no lugar de interruptores DIP para a configuração do terminal de detecção do eletrodo.
Esta opção permite a seleção de detecção de polaridade da voltagem do eletrodo. A maioria
dos procedimentos de soldagem GMAW usa soldagem com eletrodo positivo. A maioria dos
GTAW e alguns procedimentos de blindagem interna usar soldagem com eletrodo negativo.
Soldagem Eletrodo Positivo (padrão).
Soldagem Eletrodo negativo.

P.82
P.99

Esta opção só aparece no menu se a placa com canal de alimentação não possuir um interruptor DIP para definir a polaridade, e a fonte de alimentação não for compatível com a configuração de detecção de terminal auto-hardware. Se esta opção não aparecer no menu, a
detecção de polaridade da tensão pode ser selecionada usando os interruptores DIP.

Display de Detecção de Voltagem

Permite a visualização da Seleção de Detecção de Voltagem para ajudar na solução de problemas. A configuração é apresentada como uma cadeia de texto no display inferior sempre
que a saída está ativada. Este parâmetro não é salvo em um ciclo de energia, mas será redefinido para Falso.

Mostrar Modos de teste?

A maioria das fontes de alimentação contém modos de solda utilizados para fins de testes e provas. Por
padrão, a máquina não inclui modos de solda de teste na lista de modos de solda que estão disponíveis para
o operador. Para selecionar manualmente um modo de teste de solda, defina esta opção como "Sim".
Quando a fonte de alimentação é desligada e ligada novamente, os modos de teste não aparecerão mais na
lista de modos. Os modos de teste de soldagem tipicamente requerem que a saída da máquina seja ligada a
uma carga da rede elétrica e não pode ser usado para a soldagem.
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Parâmetro
P.100
P.102

P.103

P.104

P.105
P.106
P.107
P.501

P.502

PARÂMETROS DEFINIDOS PELO USUARIO

Ver Diagnóstico?

OPERAÇÃO

Definição

Os diagnósticos são usados apenas para a manutenção ou solução de problemas do sistema
Power Wave. Selecione "Sim" para acessar as opções de diagnóstico no menu. Os parâmetros adicionais agora aparecerão no menu de configuração (p.101, P.102, etc.).

Ver Registros Fatais

Utilizado para visualizar todos os registros fatais do sistema. Pressione o botão direito para
entrar na opção. Gire o botão de controle para selecionar o registro fatal que deseja ler.
Pressione o botão direito novamente para entrar nesse registro. Girar o botão de controle irá
rolar um registro, exibindo o número de índice do registro e código fatal. Pressione o botão
esquerdo para voltar atrás ou para selecionar outro registro. Pressione o botão esquerdo novamente para sair desta opção.

Ver Informação da Versão de Software

Utilizado para visualizar as versões de software para cada placa no sistema. Pressione o
botão direito para entrar na opção. Gire o botão de controle para selecionar a placa que deseja
ler. Pressione o botão direito novamente para ler a versão do firmware. Pressione o botão
esquerdo para voltar atrás e selecionar outra placa. Gire o Botão de Controle esquerdo para
selecionar outra placa, ou pressione o botão esquerdo para sair desta opção.

Ver Informação da Versão de Hardware

Utilizado para visualizar as versões de hardware para cada placa no sistema. Pressione o
botão direito para entrar na opção. Gire o botão de controle para selecionar a placa que deseja
ler. Pressione o botão direito novamente para ler a versão do hardware. Pressione o botão
esquerdo para voltar atrás e selecionar outra placa. Gire o Botão de Controle esquerdo para
selecionar outra placa, ou pressione o botão esquerdo para sair desta opção.

Ver Informação de Software de Soldagem

Utilizado para visualizar o conjunto de Solda na fonte de alimentação. Pressione o botão direito para ler a versão de conjunto de solda. Pressione o botão esquerdo para voltar atrás e sair
desta opção.

Ver Endereço IP Ethernet

Utilizado para visualizar o conjunto de Solda na fonte de alimentação. Pressione o botão direito para ler a versão de conjunto de solda. Pressione o botão esquerdo para voltar atrás e sair
desta opção.

Ver Protocolo de Fonte de Energia

Utilizado para visualizar a que tipo de fonte de alimentação o alimentador está ligado.
Pressione o botão direito para identificar a fonte de energia como LincNet ou ArcLink.
Pressione o botão esquerdo para voltar atrás e sair desta opção.

Bloqueio do Codificador

Bloqueia um ou ambos os botões superiores (codificadores), impedindo o operador de mudar
a velocidade de alimentação, ampères, volts, ou compensação. A função de cada botão superior depende do modo de soldadura selecionado. Quando um modo de solda de corrente constante é selecionado (por exemplo, Eletrodo TIG, Goivagem), o botão superior direito vai sempre funcionar como um interruptor on / off. Esse parâmetro só pode ser acessado usando o
software Power Wave Manager.

Bloqueio de Mudança de Memória

Determina se as memórias podem ser substituídas com novos conteúdos.
No = Memórias podem ser salvas e os limites podem ser configurados (padrão).
Sim = Memórias não podem ser mudadas - salvar é proibido e os limites não podem ser
reconfigurados. Esse parâmetro só pode ser acessado usando o software Power Wave
Manager.
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Parâmetro
P.503

PARÂMETROS DEFINIDOS PELO USUARIO
Definição

Desativando o Botão de Memória

Desabilita o botão de memória especificado (s). Quando uma memória é desativada, os procedimentos de soldagem não podem ser restaurados a partir de ou salvos na memória. Se for
feita uma tentativa de salvar ou restaurar uma memória desativada, uma mensagem será exibida na parte inferior do display indicando que o número de memória está desativado. Em sistemas multi-cabeças, este parâmetro desativa os mesmos botões de memória em ambas as
cabeças de alimentação. Esse parâmetro só pode ser acessado usando o software Power
Wave Manager.

P.504

Bloqueio de Painel de Seleção de Modo

P.505

Bloqueio do Menu de Configuração

P.506

Estabelecer Código de Acesso da Interface de Usuário

P.507

UI Limpar Todas as Memórias

P.509

OPERAÇÃO

Seleciona entre várias preferências de Bloqueio do Painel de Seleção de Modo. Quando uma seleção do
painel de seleção de modo está bloqueada e é feita uma tentativa de mudar esse parâmetro, uma mensagem será exibida na parte inferior do display indicando que o parâmetro está bloqueado.
• Todas as opções MSP desbloqueadas = Todos os parâmetros ajustáveis no modo Painel de Seleção
de Modo estão desbloqueadas.
• Todas as opções de MSP bloqueadas= Todos os botões e teclas no Painel de Seleção de Modo
estão bloqueadas.
• Opções de início e fim Bloqueadas = os parâmetros de Início e finais no painel de seleção de modo
estão bloqueados, todos os outros estão desbloqueados.
• Opção de Modo de Solda Bloqueada = O modo de solda não pode ser alterado no painel de seleção
de modo, todos as outras configurações no modo de seleção do Painel estão desbloqueadas.
• Opções de Controle de Onda Bloqueadas = Os parâmetros de controle de Onda no painel de seleção
de modo estão bloqueados, todos os outros estão desbloqueados.
• Opções de Início, Fim, Onda Bloqueadas = Os parâmetros Início, Fim e Controle de Onda estão bloqueados no painel de seleção de modo, todos os outros estão desbloqueados.
• Início, Fim, Opções do modo Bloqueadas = Os parâmetros Início, Fim , e Seleção de Modo de do painel de seleção de modo estão bloqueados, todos os outros estão desbloqueados.
• Este parâmetro só pode ser acessado usando o software Power Wave Manager.
Determina se os parâmetros de configuração podem ser modificados pelo operador sem digitar uma senha.
Não = O operador pode mudar qualquer parâmetro definido no menu, sem antes inserir uma
senha, mesmo se a senha for diferente de zero (padrão).
Sim = O operador deve inserir a senha (se a senha for diferente de zero), a fim de alterar
quaisquer parâmetros do menu de configuração.
Esse parâmetro só pode ser acessado usando o software Power Wave Manager.

Impede alterações não autorizadas do equipamento. A senha padrão é zero, o que permite
acesso total. Um código de acesso diferente de zero irá evitar acesso não autorizado: alterações em limites de memória, salvar na memória (se P.502 = Sim), alterações em parâmetros
de configuração (se P.505 = Sim).
Esse parâmetro só pode ser acessado usando software Power Wave Manager.

Permite que o operador ajuste rapidamente todas as memórias para o modo de solda padrão e
parâmetros de solda. Atualmente, essa opção não existe em nenhum menu de configuração.

UI Bloqueio Mestre

Bloqueia todos os controles de interface do usuário, impedindo o operador de fazer qualquer
alteração. Este parâmetro só pode ser acessado usando o Power Wave Manager.
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OPÇÕES / ACESSÓRIOS

K870 PEDAL AMPTROL

ACESSÓRIOS

Exige adaptador K2909-1, de 6
pinos a 12 pinos.

OPÇÕES DE ELETRODO
K875 KIT DE ACESSÓRIOS - 150 AMP

K870-2 PEDAL AMPTROL

(conexão do plugue de 12 pinos)

Para soldagem com eletrodo. Inclui
cabo de eletrodo com terminal, de
20 pés (6,1 m) núm. 6, cabo de trabalho núm. 6 15 pés (4.6m) com
terminais, proteção para a cabeça,
placa de filtro, abraçadeira de fixação, suporte do eletrodo, e pacote de amostra de eletrodo para aço doce.

Pressione o pedal para aumentar a corrente.
Pressionar o pedal alcança completamente o ajuste
de corrente máxima. Levantar o pedal completamente
termina a solda e inicia o ciclo de pós fluxo.

K963-3 AMPTROL DE MÃOS

Exige adaptador K2909-1, de 6 pinos
a 12 pinos.

K857, K857-1 CONTROLE DE SAÍDA
REMOTA

Fornece 25 pés (7.6m) de controle
remoto de corrente para soldagem
TIG. (Conexão do plugue de 6
pinos).

Exige adaptador K2909-1, de 6 pinos a
12 pinos.

Controle de corrente portátil oferece a
mesma gama de marcação como a corrente de controle sobre o soldador.
Consiste de um conector Amphenol de 6
pinos que se conecta ao controle remoto Amphenol.
O comprimento do cabo é de 25 pés.

K963-4 AMPTROL DE MÃOS

Fornece 25 pés (7.6m) de controle remoto de corrente
para soldagem TIG. (Conexão de 12 pinos).

OPÇÕES TIG
PTA-17

Modelos Premium Refrigerados a ar

K1782-2

PTA-17 Tocha TIG (12.5 pés 3.8m) 2
CABOS

K1782-4

PTA-17 Tocha TIG (25 pés 7.6m) 2 CABOS

PTA-26

Modelos Premium Refrigerados a ar

K1783-2

PTA-26 Tocha TIG (12.5 pés 3.8m) 2 CABOS

K1783-4

PTA-26 Tocha TIG (25 pés 7.6m) 2 CABOS
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ACESSÓRIOS

K2447-1 PYTHON-PLUS
PISTOLA DE TRAÇÃO E
COMPRESSÃO Refrigerado a ar, 15
pés (4.5m). Exige adaptador K2910-1, 7
pinos a 12 pinos.

K2447-2 PYTHON-PLUS
PISTOLA DE TRAÇÃO E
COMPRESSÃO Refrigerado a ar, 25
pés (7.6m). Exige adaptador K2910-1, 7
pinos a 12 pinos.

K2447-3 PYTHON-PLUS PISTOLA DE TRAÇÃO
E COMPRESSÃO Refrigerado a ar, 50 pés(15.2m).
Exige adaptador K2910-1, 7 pinos a 12 pinos.

A família Python oferece diversas opções, começando com
a Python refrigerada a ar, padrão, nominal 200 amps no
ciclo de serviço de 100%. O pescoço de ganso substituível
do Python pode ser intercambiado com a combinação de
barril cheio de água fria e copo de gás, para alcançar uma
classificação de 400 ampères, 100% ciclo de serviço.

A arma Python padrão tem arame separado e conduto,
conexões de gás e de energia. Os modelos Phyton-Plus
resfriados com ar incluem uma Magnum® auxiliar que integra condutos de energia, gás e arame em uma única conexão fácil para plugue direto em um Power Wave® C300.

K2704-2 COUGAR
PISTOLA DE TRAÇÃO E
COMPRESSÃO Refrigerado a ar, 25

pés (7.6m). Exige adaptador K2910-1, 7
pinos a 12 pinos.

K2704-3 COUGAR
PISTOLA DE TRAÇÃO E
COMPRESSÃO Refrigerado a ar, 50

pés (15.2 m). Exige adaptador K2910-1,
7 pinos a 12 pinos.

K2874-1 PANTHER
PISTOLA DE TRAÇÃO E
COMPRESSÃO Refrigerado a ar, 15

pés (4.5m). Exige adaptador K2910-1, 7
pinos a 12 pinos.

K2874-2 PANTHER
PISTOLA DE TRAÇÃO E
COMPRESSÃO Refrigerado a ar, 25

pés (7.6m). Exige adaptador K2910-1, 7
pinos a 12 pinos.

K2874-3 PANTHER PISTOLA DE TRAÇÃO E
COMPRESSÃO Refrigerado a ar, 50 pés (15.2m). Exige
adaptador K2910-1, 7 pinos a 12 pinos.

K2875-2 PANTHER PISTOLA DE TRAÇÃO E
COMPRESSÃO

Refrigerada a água, 25 pés (7.6 m) Exige adaptador K29101, 7 pinos a 12 pinos.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
AVISO

CHOQUE ELÉTRICO pode matar.
• Não opere com as tampas removidas.
• Desligue a fonte de alimentação
antes de instalar ou fazer manutenção.
• Não toque em partes energizadas.
• Desligue a alimentação de entrada na fonte de
energia da soldagem na caixa de fusíveis antes
de trabalhar na barra de terminais.
• Apenas pessoal qualificado deve instalar, usar
ou fazer a manutenção deste equipamento.
------------------------------------------------------------------------

MANUTENÇÃO DE ROTINA

A manutenção de rotina consiste em periodicamente
soprar o aparelho, usando uma corrente de ar de
baixa pressão, para remover poeira e sujeira acumuladas nas grelhas de entrada e saída, e nos canais de
resfriamento na máquina.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

A calibração do Power Wave C300® é fundamental
para o seu funcionamento. De um modo geral a calibração não vai precisar de ajuste. No entanto, máquinas negligenciadas ou inadequadamente calibradas
podem não produzir desempenho de solda satisfatório. Para garantir o desempenho ideal, a calibração de
tensão e corrente de saída deve ser verificada anualmente.

ESPECIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO

A Tensão e corrente de saída são calibrados na fábrica. Geralmente a calibração da máquina não precisa
de ajuste. No entanto, se as alterações de desempenho de solda, ou a verificação de calibração anual
revelarem um problema, use a seção de calibração
do utilitário de diagnóstico para fazer os ajustes
apropriados.

O procedimento de calibração em si requer o uso de
uma grade, e medidores reais certificados para tensão e corrente. A precisão da calibração será diretamente afetada pela precisão do equipamento de
medição utilizado. O utilitário de diagnóstico inclui instruções detalhadas, e está disponível no CD
Navegador de Serviço ou pelo
www.powerwavesoftware.com.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

COMO USAR GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO

Assistência e reparação só devem ser realizados por pessoal treinado da Lincoln Electric Factory.
Reparos não autorizados realizados neste equipamento podem resultar em perigo para o operador
técnico e máquina e irão invalidar a garantia de fábrica. Para sua segurança e para evitar choque,
observe todas as notas e precauções de segurança detalhadas no início deste manual.
__________________________________________________________________________

Passo 3. AÇÃO RECOMENDADA.
Esta coluna fornece um curso de ação para a Causa
possível, geralmente ela pede que entre em contato
com o seu Serviço de Assistência Técnica Autorizada
Lincoln.

Este Guia de Solução de problemas é fornecido para
ajudar a localizar e reparar possíveis desajustes na
máquina. Basta seguir o procedimento de três passos
listados abaixo.

Passo 1. LOCALIZE O PROBLEMA (SINTOMA).
Verifique na coluna denominada "PROBLEMAS (SINTOMAS)". Esta coluna descreve possíveis sintomas
que a máquina pode exibir. Encontre o item que
melhor descreve o sintoma que a máquina está exibindo.

Se você não entender ou for incapaz de realizar o
curso de ação recomendado com segurança, entre
em contato com o seu Serviço de Assistência
Técnica Autorizada Lincoln.

Passo 2. POSSÍVEL CAUSA.
A segunda coluna denominada "POSSÍVEL CAUSA"
relaciona as possibilidades externas óbvias que
podem contribuir para o sintoma da máquina.

CHOQUE ELÉTRICO pode matar.

AVISO

• Desligue a alimentação na fonte de energia de soldagem antes de instalar ou mudar rolos
e / ou guias.
• Não toque em partes energizadas.
• Ao avançar com o gatilho da pistola, o eletrodo e mecanismo de acionamento estão "quentes" para o
trabalho e a terra, e poderiam permanecer energizados vários segundos depois que o gatilho é liberado.
• A Fonte de energia de soldagem deve ser ligada à terra do sistema acordo com o Código Elétrico
Nacional ou quaisquer normas locais aplicáveis. Apenas pessoal qualificado deve realizar o trabalho
de manutenção.

Observe as orientações de segurança detalhadas no início deste manual.

CUIDADO

Se por qualquer motivo você não entender os procedimentos dos testes ou não estiver capacitado a realizar os testes / reparos com segurança, entre em
contato com o seu Serviço de Assistência Técnica Autorizada Lincoln para obter assistência técnica na resolução de problemas antes de prosseguir.
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USANDO O LED DE STATUS PARA
RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA

POWER WAVE® C300

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Há um sinal sonoro associado à luz de status da placa
deste controle de entrada. Assim, os códigos de erro na
placa de entrada podem ser detectados através da luz de
status ou do sinal sonoro de status.

Nem todos os erros do Power Wave C300 serão exibidos na interface do usuário. Há três luzes de status que contêm sequências de
erro que podem não aparecer na interface do usuário. Se ocorrer
um problema, é importante observar a condição das luzes de status. Portanto, antes de passar energia para o sistema, verifique o
estado da luz de fonte de energia para as sequências de erro conforme descrito abaixo.

Incluímos nesta seção informações sobre as luzes de status
e alguns gráficos básicos de resolução de problemas, tanto
para máquina como para desempenho de soldagem.

As luzes de status na placa de controle principal e o módulo
do acionador de arame são LEDs de duas cores. A cor
durante operação normal para cada um deles é verde permanente. Onde como a luz de status na placa de controle
de entrada é de uma só cor. O funcionamento normal da luz
de status é estar desligada (e a campainha desligada).

Há duas luzes de status instaladas externamente localizadas acima
do acionador de arame no compartimento do alimentador de
arame. Uma das luzes de status é para a placa de controle principal (identificado como "status” e um para o módulo do acionador de
arame. A terceira luz de status é interna e está localizada na placa
de controle de entrada e pode ser vista olhando as grelhas laterais
da esquerda da caixa.
Situação
da Luz

Verde Fixo
Verde Piscando

Verde Piscando Rápido

Alternando Verde e Vermelho

As condições de erro são indicados na Tabela seguinte E.1.

TABELA E.1

Significado
Luz de status do painel principal de controle e luz de status do
acionador de arame

Sistema OK. A Fonte de energia está operacional e está se comunicando normalmente
com todo o equipamento periférico saudável conectado à sua rede ArcLink.

Ocorre durante a inicialização ou uma reinicialização do sistema, e
indica que o POWER WAVE® C300 está fazendo o mapeamento
(identificação) de cada componente do sistema. Normal nos primeiros
1-10 segundos depois que a alimentação é ligada, ou se a configuração do sistema é alterada durante a operação.
Indica que o Auto-mapeamento falhou

Falha do sistema não recuperável. Se as luzes de status estão piscando qualquer combinação de vermelho e verde, erros estão presentes.
Leia o código (s) de erro antes que a máquina seja desligada.

Placa de controle de entrada
Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

A interpretação do Código de Erro da luz de status está detalhada
no manual de serviço. Dígitos do código individuais brilham em vermelho com uma longa pausa entre os dígitos. Se mais do que um código
está presente, os códigos serão separados por uma luz verde.
Somente condições de erro ativas podem ser acessadas através da
Luz de Status.
Os códigos de erro também podem ser recuperados com o utilitário
de diagnóstico (incluído no CD Navegador de Serviço ou disponível
em www.power-wavesoftware.com). Este é o método preferido, uma
vez que pode acessar informação contida nos registros de erro.

Vermelho Fixo

Vermelho piscando

LED de status desligada

Para limpar o erro ativo (s), desligue a alimentação e volte a ligar para
reiniciar.
Não aplicável.
Não aplicável.

Não aplicável.

CUIDADO

Não aplicável.

Interpretação de Código de Erro
- os dígitos individuais do código
brilham em vermelho com uma
longa pausa entre os dígitos.
Esses códigos de erro são códigos
de três dígitos e todos começam
com número três.
Sistema OK

Se por qualquer motivo você não entender os procedimentos dos testes ou não estiver capacitado a realizar os testes / reparos com segurança, entre em
contato com o seu Serviço de Assistência Técnica Autorizada Lincoln para obter assistência técnica na resolução de problemas antes de prosseguir.
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POWER WAVE® C300

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Observe as orientações de segurança detalhadas no início

CÓDIGO DE ERRO PARA O POWER WAVE®

A seguinte é uma lista parcial de possíveis códigos de erro para o POWER WAVE® C300. Para uma lista completa, consultar o manual de serviço para esta máquina.

PLACA DE CONTROLE PRINCIPAL (LUZ DE “STATUS”)

Núm. do Código de Erro

36 Erro Térmico

54 Erro Secundário (saída) corrente alta

Indicação

Indica temperatura alta. Geralmente acompanhada do LED térmico.
Verifique o funcionamento do ventilador. Certifique-se de que o processo
não exceda o limite do ciclo de serviço da máquina.

O limite de corrente secundária média de longo prazo (soldagem) foi excedido. NOTA: O limite de corrente secundária média de longo é de 325
amps.

56 Erro de comunicação do Interruptor Indica que o elo de comunicação entre a placa de controle principal e o
Interruptor inversor possui erros. Se desligar e ligar a potência de entrada
inversor
na máquina não limpar o erro, entre em contato com o Departamento de
Serviço.

58 Erro de falha primária

Revisar código de erro da luz de status do painel de entrada ou status do
sinal sonoro. Provavelmente causado por uma condição de sobrecarga de
potência que causou uma subvoltagem no barramento principal. Se desligar e ligar a potência de entrada na máquina não limpar o erro, entre em
contato com o Departamento de Serviço.

Os códigos de erro que contêm três ou quatro dígitos definidos como erros
fatais. Estes códigos geralmente indicam erros internos na Placa de Controle
da Fonte de Energia. Se desligar e ligar a potência de entrada na máquina
não limpar o erro, entre em contato com o Departamento de Serviço.

Outros

MÓDULO DO ACIONADOR DE ARAMEE DRIVE MODULE
81

Sobrecarga do Motor

82

Excesso de Corrente no Motor

O limite de corrente média de longo prazo para o motor foi excedido. Tipicamente indica sobrecarga mecânica do sistema. Se o problema persistir considere maior relação de transmissão de torque
(menor faixa de velocidade).
Nível absoluto de corrente máxima do motor foi excedido. Esta é
uma média de curto prazo para proteger os circuitos do acionador.

CUIDADO

Se por qualquer motivo você não entender os procedimentos dos testes ou não estiver capacitado a realizar os testes / reparos com segurança, entre em
contato com o seu Serviço de Assistência Técnica Autorizada Lincoln para obter assistência técnica na resolução de problemas antes de prosseguir.
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POWER WAVE® C300

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Observe as orientações de segurança detalhadas no início

PLACA DE CONTROLE DA ENTRADA

Núm. do Código de Erro

Indicação

O limite de corrente de entrada foi excedido. Normalmente indica
sobrecarga de energia de curto prazo. Se o problema persistir
entre em contato com Departamento de Serviço.

331

Limite da corrente pico de entrada

333

Bloqueio de subvoltagem

336

Falha térmica

337

Limite de tempo de pré-carga

346

Excesso de Corrente primária do Corrente do Transformador muito alta. Normalmente indica sobrecarga de energia de curto prazo. Se o problema persistir entre em
transformador
contato com Departamento de Serviço.

Outros

Fornecimento de +15 VDC na placa de controle de entrada muito
baixa. Verificar se a voltagem de entrada está dentro do intervalo
aceitável. Se o problema persistir contato departamento de serviço.

O Termostato no módulo principal disparou. Normalmente causado
se o ventilador inferior não está funcionando.

Problema com a sequência de arranque. Se o problema persistir
entre em contato com Departamento de Serviço.

Entre em contato com Departamento de Serviço.

CUIDADO

Se por qualquer motivo você não entender os procedimentos dos testes ou não estiver capacitado a realizar os testes / reparos com segurança, entre em
contato com o seu Serviço de Assistência Técnica Autorizada Lincoln para obter assistência técnica na resolução de problemas antes de prosseguir.
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POWER WAVE® C300

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

Observe as orientações de segurança detalhadas no início
Problemas Básicos da Máquina

Fusíveis de entrada constantemente 1. Fusíveis de entrada de tamanho 1. Certifique-se de que os fusíveis
estão corretamente dimensionados.
fundem
inadequado.
Consulte a seção de instalação
deste manual para tamanhos.

2. Procedimento de Soldagem impróprio 2. Reduzir a corrente de saída, ciclo de
trabalho, ou ambos.
exigindo níveis de saída acima da
capacidade nominal da máquina.

Máquina não liga (sem luzes)

3. Grande dano físico ou elétrico é 3. Entre em contato com sua unidade
Lincoln autorizada de Serviço
evidente quando as tampas são
Elétrico de campo para assistência
removidas.
técnica.
1. Certifique-se de que a desconexão
1. Sem Entrada de Energia
de entrada da alimentação foi ligada.
Verifique os fusíveis de entrada.
Certifique-se de que o interruptor de
energia (SW1) na fonte de alimentação está na posição "ON".
2. A tensão de entrada é muito baixa 2. Certifique-se de que a tensão de
entrada está correta, de acordo com
ou muito alta.
a placa de características localizada
na parte traseira da máquina.

A Máquina não solda, não con- 1. A tensão de entrada é muito baixa 1. Certifique-se de que a tensão de
entrada está correta, de acordo
ou muito alta.
seguimos obter saída.
com a placa de características
localizada na parte traseira da
máquina.

Este problema será normalmente 2. Erro térmico.
2. Veja a seção “Luz térmica ligada”
acompanhado por um código de
erro. Consulte a seção "Luz de sta- 3. Limite de corrente secundária foi 3. Possível curto no circuito de saída.
tus" deste documento para obter excedido. (Veja erro 54)
Se a condição persistir, entre em
informações adicionais.
contato com uma unidade Lincoln
3a. Falha da placa de controle de
autorizada de Serviço Elétrico de
entrada (ver status de erro da
campo para assistência técnica.
placa de controle de entrada).

CUIDADO

Se por qualquer motivo você não entender os procedimentos dos testes ou não estiver capacitado a realizar os testes / reparos com segurança, entre em
contato com o seu Serviço de Assistência Técnica Autorizada Lincoln para obter assistência técnica na resolução de problemas antes de prosseguir.
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POWER WAVE® C300

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

Observe as orientações de segurança detalhadas no início

Thermal LED is ON

Luz térmica ligada ON

Improper
fan operação
Problemas
Básicos
da Máquina (Continuação)

1. Operação inadequada para o ven- 1. Verifique a operação adequada do
ventilador. O ventilador deve ser opertilador.
ado em um ambiente de baixa velocidade quando a máquina está em marcha lenta e em alta velocidade quando
a saída é acionada. Verifique se há
material bloqueando as venezianas de
admissão ou exaustão, ou entupimento
excessivo de sujeira nos canais de resfriamento da máquina.

2. Circuito do termostato Aberto.

"Relógio de Tempo Real" não fun- 1. Controle Bateria da Placa do PC.
ciona mais.

2. Verifique se há fios quebrados,
conexões abertas ou termostatos
defeituosos no circuito do termostato.

1. Substituir a bateria (Tipo:
BS2032)

Problemas na Qualidade da Solda e Arco
1. Verifique se há problemas de aliDegradação geral do desempenho 1. Problema de alimentação de
mentação. Certifique-se de que a
arame.
da solda
relação de transmissão adequada
foi selecionada.
2. Problemas de cabeamento.

2. Verifique se há más ligações,
laços excessivos no cabo, etc.

NOTA: A presença de calor no circuito de soldagem externa indica
más ligações ou cabos subdimensionados.

3. Gás de Proteção impróprio ou 3. Verifique se o fluxo de gás e o
tipo estão corretos.
perda do mesmo.

4. Verifique se o modo de solda é 4.Selecione o modo de solda correto
para a aplicação.
correto para o processo.
5. Calibração da máquina.

5. A fonte de energia pode exigir calibração. (Corrente, tensão, WFS)

6. Problema de alimentação de 6. Verifique se há problemas de alimentação. Certifique-se de que a
arame.
relação de transmissão adequada
foi selecionada.

CUIDADO

Se por qualquer motivo você não entender os procedimentos dos testes ou não estiver capacitado a realizar os testes / reparos com segurança, entre em
contato com o seu Serviço de Assistência Técnica Autorizada Lincoln para obter assistência técnica na resolução de problemas antes de prosseguir.
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POWER WAVE® C300

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

Observe as orientações de segurança detalhadas no início

Problemas na Qualidade da Solda e Arco (Continuação)
Arame queima de volta para a ponta 1. Tempo de re-queima
1. Reduzir tempo de re-queima e/ou
no final da solda.
ponto de trabalho.

A saída da máquina desliga-se 1. Limite de corrente secundária pode 1. Ajuste procedimento ou reduzir a
durante uma solda.
ter sido excedido, e a máquina carga para reduzir o consumo de
corrente da máquina.
desliga-se para se proteger.
2. Falha do sistema

2. Uma falha não recuperável vai interromper a soldagem. Esta condição
também irá fazer com que a luz de
status pisque. Consulte a seção Luz
de Status para mais informações.

A Máquina não irá produzir uma 1. A tensão de entrada pode estar 1. Certifique-se de que a tensão de
muito baixa, o que limita a capaci- entrada é adequada, de acordo com
saída total.
dade de saída da fonte de ener- a placa de características situada
na parte traseira da máquina.
gia.
2. Calibração da máquina.

2. Calibrar corrente secundária e
tensão.

Arco excessivamente longo e irregu- 1. Problema de alimentação de 1. Verifique se há problemas de alimentação. Certifique-se de que a
arame.
lar.
relação de transmissão adequada
foi selecionada.
2. Gás de Proteção impróprio ou 2. Verifique o fluxo de gás e tipo são
corretos.
perda do mesmo.

3. Calibração da máquina.

CUIDADO

3. Calibrar corrente secundária e
tensão.

Se por qualquer motivo você não entender os procedimentos dos testes ou não estiver capacitado a realizar os testes / reparos com segurança, entre em
contato com o seu Serviço de Assistência Técnica Autorizada Lincoln para obter assistência técnica na resolução de problemas antes de prosseguir.
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POWER WAVE® C300

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS
(SINTOMAS)

POSSÍVEL
CAUSA

CURSO DE AÇÃO
RECOMENDADO

Observe as orientações de segurança detalhadas no início

Impossível conectar

Ethernet

1. Conexão física.

1.

Verifique se o cabo de rede correto ou cabo de cruzamento está
sendo usado (consulte o departamento de TI local para obter
assistência).

1-A. Verifique se os cabos estão completamente inseridos na conexão
de anteparo.

2. Informações de endereço IP.

3. Velocidade Ethernet

A Conexão cai durante a soldagem

1. Localização do Cabo

CUIDADO

1-B. O LED sob o conector ethernet
da placa de PC acenderá quando
a máquina for ligada a outro dispositivo de rede.

2. Use o utilitário de PC adequado
para verificar se as informações do
endereço IP adequadas foram
inseridas.

2a. Verifique se não há endereços IP
duplicados na rede.

3. Verifique se o dispositivo de rede
conectado ao Power Wave é um
dispositivo T de 10 bases ou um
dispositivo T 10/100 bases.
1. Verifique se o cabo de rede não
está localizado ao lado de condutores que carregam corrente. Isto
inclui cabos de entrada de energia
e cabos de saída de solda.

Se por qualquer motivo você não entender os procedimentos dos testes ou não estiver capacitado a realizar os testes / reparos com segurança, entre em
contato com o seu Serviço de Assistência Técnica Autorizada Lincoln para obter assistência técnica na resolução de problemas antes de prosseguir.
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DISSIPADOR
DE CALOR

PLACA DE CONTROLE
DO INTERRUPTOR
INVERSOR

PLACA DE CONTROLE

REDUTOR
DE ENTRADA

ENTRADA
DE
ENERGIA

LED DE STATUS
VERDE/VERMELHO

PLACA DE CONTROLE
DE ENTRADA

TRANSFORMADOR
DE CORRENTE

PISTOLA DE CARRETEL
TRAÇÃO E COMPRESSÃO
PEDAL AMPTROL
ARC LINK
CONECTOR

ALIMENTAÇÃO
DE ARAME STATUS
LED VERMELHO/VERDE

GND

PLACA DA CABEÇA
DE ALIMENTAÇÃO
G4774

TRABALHO

(VISTO DO LADO DO COMPONENTE DA PLACA DO PC)

SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÃO DA CAVIDADE

INTERRUPTOR
DE ENTRADA

N.A. O PINO MAIS PERTO DA BORDA LISA DA LENTE DO LED (ANODO)
SE ALINHA COM O CONECTOR BRANCO DO SOQUETE DO LED.
N.B. INTERRUPTORES DE ALTERNÂNCIA MOSTRADOS DO LADO DE
CONEXÃO DO INTERRUPTOR.
N.C. NENHUMA CONEXÃO FEITA PARA ATERRAR O SOLENOIDE GÁS.
N.D. UNIDADES INICIAIS POSSUEM CONECTORES 357E E 359E
ROTEADOS NAS CAVIDADES J82-3 E J82-4 RESPECTIVAMENTE.

AVANÇO FRIO/
PURGA DE GÁS

INTERFACE DE USUÁRIO
G6734

CÓDIGO DE CORES DOS CONECTORES
B – PRETO
R – VERMELHO
N – MARROM
V – VIOLETA
G - VERDE

SÍMBOLOS ELÉTRICOS DE ACORDO COM E1537.

INFORMAÇÃO GERAL

(VISTO DA PARTE TRASEIRA)

PISTOLA DE CARRETEL
TRAÇÃO E COMPRESSÃO
PEDAL AMPTROL
ARC LINK
CONECTOR

MOTOR / CAIXA DE VELOCIDADES

PLACA DE ALIMENTAÇÃO

F-1

NOTA: Este diagrama é apenas para referência. Ele pode não ser exato para todas as máquinas cobertas por este manual. O diagrama específico para um código particular é colado
no interior da máquina em um dos painéis da caixa. Se o diagrama estiver ilegível, escreva para o Departamento de Serviço para substituição. Dê o código do equipamento

INVERSOR de 3 FASES

PARA A
ALIMENTAÇÃO

MOTOR DE
VENTILADOR

MOTOR DE
VENTILADOR

SOLENOIDE
DE GÁS
(TIG)

SOLENOIDE
DE GÁS
(MIG)

DIAGRAMA DE FIAÇÃO POWER WAVE® C300
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POWER WAVE® C300

NOTAS

POWER WAVE® C300

NOTAS

POWER WAVE® C300

NOTAS

AVISO
Spanish

AVISO DE
PRECAUCION

French

ATTENTION
German

WARNUNG
Portuguese

ATENÇÃO

l

Do not touch electrically live parts or
electrode with skin or wet clothing.
l Insulate yourself from work and
ground.

l

Keep flammable materials away.

l

Wear eye, ear and body protection.

l

No toque las partes o los electrodos
bajo carga con la piel o ropa mojada.
l Aislese del trabajo y de la tierra.

l

Mantenga el material combustible fuera del área de trabajo.

l

Protéjase los ojos, los oídos y el
cuerpo.

Ne laissez ni la peau ni des vêtements
mouillés entrer en contact avec des
pièces sous tension.
l Isolez-vous du travail et de la terre.

l

Gardez à l’écart de tout matériel
inflammable.

l

Protégez vos yeux, vos oreilles
et votre corps.

l

Entfernen Sie brennbarres
Material!

l

Tragen Sie Augen-, Ohren- und
Kör-perschutz!

l

Mantenha inflamáveis bem
guardados.

l

Use proteção para a vista, ouvido e corpo.

l

Berühren Sie keine stromführenden
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 electrodos com a pele ou roupa molhada.
l Isole-se da peça e terra.
l

Japanese

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
l

Keep your head out of fumes.
Use ventilation or exhaust to remove
fumes from breathing zone.

Los humos fuera de la zona de respiración.
l Mantenga la cabeza fuera de los
humos. Utilice ventilación o
aspiración para gases.
l

l
l

Gardez la tête à l’écart des fumées.
Utilisez un ventilateur ou un aspirateur pour ôter les fumées des zones
de travail.

Vermeiden Sie das Einatmen von
Schweibrauch!
l Sorgen Sie für gute Be- und
Entlüftung des Arbeitsplatzes!
l

l
l

Mantenha seu rosto da fumaça.
Use ventilação e exhaustão para
remover fumo da zona respiratória.

l

Turn power off before servicing.

l

Do not operate with panel open
or guards off.

l

Desconectar el cable de alimentación
de poder de la máquina antes de iniciar cualquier servicio.

l

No operar con panel abierto o
guardas quitadas.

l

Débranchez le courant avant l’entretien.

l

N’opérez pas avec les panneaux
ouverts ou avec les dispositifs de
protection enlevés.

l

Strom vor Wartungsarbeiten abschalten! (Netzstrom völlig öffnen;
Maschine anhalten!)

l

Anlage nie ohne Schutzgehäuse
oder Innenschutzverkleidung in
Betrieb setzen!

Não opere com as tampas removidas.
Desligue a corrente antes de fazer
serviço.
l Não toque as partes elétricas nuas.
l
l

Mantenha-se afastado das
partes moventes.
l Não opere com os paineis abertos ou guardas removidas.
l

AVISO
Spanish

AVISO DE
PRECAUCION

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.

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
O negócio da Lincoln Electric Company é a fabricação e venda de
equipamentos de solda de alta qualidade, consumíveis e
equipamento de corte. O nosso desafio é atender às necessidades
de nossos clientes e superar suas expectativas. Em certas
ocasiões, os compradores podem pedir para a Lincoln Electric
aconselhamento ou informações sobre o uso de nossos produtos.
Nós respondemos os nossos clientes com base na melhor
informação em nossa posse naquele momento.
Lincoln Electric não está em condições de garantir ou assegurar
tal conselho, e não assume qualquer responsabilidade, com
respeito a tais informações ou conselhos. Nós renunciamos
expressamente qualquer garantia de qualquer tipo, incluindo
qualquer garantia de adequação para uma determinada finalidade
de qualquer cliente, com respeito a tais informações ou
conselhos. Por uma questão de consideração prática, nós também
não podemos assumir qualquer responsabilidade por atualizar ou
corrigir tais informações ou conselhos, uma vez dadas, nem o
fornecimento de informações criação de conselhos, ampliar ou
alterar qualquer garantia com relação à venda dos nossos
produtos.
Lincoln Electric é um fabricante compreensivo, mas a seleção e
uso de produtos específicos vendidos pela Lincoln Electric é
exclusiva responsabilidade do cliente. Muitas variáveis fora do
controle da Lincoln Electric afetam os resultados obtidos na
aplicação desses tipos de métodos de fabricação e requisitos de
serviço.
Sujeito a alterações - Esta informação é precisa de acordo com o
melhor de nosso conhecimento no momento da impressão. Por
favor, consulte www.lincolnelectric.com para informação
atualizada.

