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Allmänna hänvisningar
SE UPP!
Läs bruksanvisningen!
Bruksanvisningen informerar om säker användning av produkterna.
• Läs bruksanvisningarna för samtliga systemkomponenter!
• Följ arbetarskyddsföreskrifterna!
• Iaktta nationella bestämmelser!
• Begär eventuellt en underskriven bekräftelse.

Vänd er vid frågor angående installation, idrifttagning, användning, speciella omständigheter på
användningsplatsen samt ändamålsenlig användning till er återförsäljare eller vår kundservice
under +49 2680 181-0.
En lista över auktoriserade försäljningspartner finns under www.ewm-group.com.
Ansvaret i sammanhang med användning av denna anläggning begränsas uttryckligen till
anläggningens funktion. Allt annat ansvar, av vilket slag det vara må, uteslutes uttryckligen.
Denna befrielse från ansvar accepteras av användaren vid idrifttagning av anläggningen.
Såväl iakttagandet av denna anvisning som även villkoren och metoderna vid installation, drift,
användning och skötsel av aggregatet kan inte övervakas av tillverkaren.
Ett felaktigt utförande av installationen kan leda till materiella skador och även innebära att
personer utsättes för risker. Därför övertar vi inget slags ansvar för förluster, skador och
kostnader, som resulterar av felaktig installation, icke fackmässig drift samt felaktig användning
och skötsel eller på något sätt står i samband härmed.

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach
Upphovsrätten till detta dokument förblir hos tillverkaren.
Eftertryck, även i form av utdrag, endast med skriftligt godkännande.
Innehållet i detta dokument har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats, ändå förbehåller vi oss för
ändringar, skrivfel och misstag.
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Upplysningar betr. bruksanvisningens användning
Symbolförklaring
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Upplysningar betr. bruksanvisningens användning
VARNING
Dokumentets giltighet!
Detta dokument är en del av den samlade dokumentationen och gäller endast i
kombination med bruksanvisningen "Strömkällor" för den använda produkten!
• Läs och följ bruksanvisningarna för samtliga systemkomponenter, i synnerhet
säkerhetsanvisningarna!

Bild. 2.1
Bilderna visar ett allmänt exempel med ett svetssystem.
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Pos.
A.1

Dokumentation
Trådmatarenhet

A.2

Ombyggnadsanvisning tillval xxx

A.3

Strömkälla

A.4

Kylenhet, spänningstransformator, verktygslåda etc.

A.5

Transportvagn

A.6

Svetsbrännare

A.7

Fjärrstyrning

A.8

Styrning

A

Samlad dokumentation
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Upplysningar betr. bruksanvisningens användning
Symbolförklaring

2.1

Symbolförklaring
Symbol Beskrivning

Symbol Beskrivning

Tekniska detaljer som användaren måste
beakta.
Koppla från aggregatet

Tryck och släpp/peka/tryck

Koppla på aggregatet

Tryck och håll intryckt/ställ om

Fel

Vrid

Rätt

Signallampan lyser inte

Åtkomst av meny

Signallampan lyser (exempel grön)
färgkod: g=grön, r=röd, y=gul

Navigering i menyn

Signallampan blinkar (exempel grön)
färgkod: g=grön, r=röd, y=gul

Lämna menyn

Tidsvisning (exempel: vänta 4 s/aktivera)

Verktyg ej nödvändigt/använd ej verktyg

Avbrott i menyvisningen (ytterligare
inställningsmöjligheter möjliga)

Släpp/tryck inte

Verktyg nödvändigt/använd verktyg
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Ändamålsenlig användning
Hänvisningar till standarder
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Ändamålsenlig användning
VARNING
Faror genom ej avsedd användning!
Vid ej avsedd användning kan faror för personer, djur och materiella värden utgå ifrån
aggregatet. För alla härav resulterande skador övertas inget ansvar!
• Använd aggregatet uteslutande för avsett ändamål och genom utbildad, sakkunnig
personal!
• Aggregatet får ej förändras eller byggas om på ej fackmässigt sätt!
Fjärrstyrning av funktioner på svetsmaskiner och dess tillbehörskomponenter.

3.1

Hänvisningar till standarder

3.1.1

Garanti
Ytterligare information finns i broschyren "Warranty registration" liksom vår information om
garanti, underhåll och kontroll på www.ewm-group.com!

3.1.2

Konformitetsdeklaration
Den betecknade apparaten motsvarar avseende sin konstruktion och sitt utförande EGdirektiven och – normerna:
• EG-Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG),
• EG-EMC-direktivet (2004/108/EG),
I händelse av obefogade ändringar, icke fackmässiga reparationer, upplupen tidsfrist gällande återkontroll
och / eller otillåtna omkonstruktioner, som inte uttryckligen tillåtits av tillverkaren, görs denna förklaring
ogiltig.
Förklaringen om överensstämmelse bifogas apparaten i original.

3.1.3

Servicedokument (reservdelar)
FARA
Inga felaktiga reparationer och modifikationer!
För att undvika personskador och skador på aggregatet får aggregatet endast repareras
resp. modifieras av sakkunniga, kvalificerade personer!
Garantin upphör att gälla vid obehöriga ingrepp!
• Anlita kvalificerade personer (utbildad servicepersonal) vid reparationer!
Reservdelar kan beställas hos vederbörande återförsäljare.
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Apparatbeskrivning - snabböversikt
Fram- och baksidesöversikt
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Apparatbeskrivning - snabböversikt

4.1

Fram- och baksidesöversikt

Bild. 4.1
Pos.

Symbol Beskrivning 0

1

Hållare för upphängning av fjärrstyrningen

2

Manöverpanel

3

Aggregatstyrning – se motsvarande bruksanvisning "Styrning"

4

Förbindelsekabel mellan manöverpanel och strömkälla

5

Fastsättningsmagnet
För fastsättning av fjärrstyrningen på magnetiserbara ytor

6

Infällt handtag
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Uppbyggnad och funktion
Åstadkom förbindningar

5

Uppbyggnad och funktion

5.1

Åstadkom förbindningar
OBSERVERA
Aggregatskador pga. felaktig anslutning!
Fjärrstyrningarna är speciellt utvecklade för anslutning till svetsaggregat resp.
trådmatarenheter. Anslutning till andra aggregat kan leda till skador på aggregatet!
• Iaktta svetsaggregatets resp. trådmatarenhetens bruksanvisning!
• Koppla från svetsaggregatet före anslutningen!
Iaktta dokumentationen för övriga systemkomponenter vid anslutningen!
•
•
•

8

Stäng av svetsmaskinen.
Stick in uttagskontakten i fjärrstyrningens anslutningsuttag och lås den genom att vrida åt höger.
Stick in stiftkontakten i svetsmaskinens fjärrstyrningsuttag och lås den genom att vrida åt höger.
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Underhåll, skötsel och avfallshantering
Allmänt
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Underhåll, skötsel och avfallshantering
FARA
Felaktig skötsel och kontroll!
Aggregatet får endast rengöras, repareras eller kontrolleras av sakkunniga, kvalificerade
personer! En kvalificerad person är en person som tack vare sin utbildning, sin kunskap
och sin erfarenhet kan identifiera risker och tänkbara följdskador vid kontroll av dessa
aggregat och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.
• Genomför alla kontroller enligt följande kapitel!
• Ta aggregatet först åter i drift efter framgångsrik kontroll.
Reparations- och underhållsarbeten får endast utföras av utbildad, auktoriserad personal, annars upphör
garantin att gälla. Kontakta principiellt alltid din återförsäljare, leverantören av aggregatet, i alla
serviceärenden. Återsändning vid garantifall kan endast ske via din återförsäljare. Använd endast
reservdelar i original vid byte av delar. Ange alltid aggregattyp, aggregatets serienummer och
artikelnummer, reservdelens typbeteckning och artikelnummer vid beställning av reservdelar.

6.1

Allmänt
Detta aggregat är under angivna omgivningsvillkor och normala arbetsförhållanden till största delen
underhållsfritt och kräver endast ett minimum av skötsel.
En del punkter måste emellertid uppfyllas för att garantera att svetsaggregatet fungerar felfritt. Härtill hör
regelbunden rengöring och kontroll enligt nedanstående beskrivning, varvid omfattningen beror på
omgivningens nedsmutsning och svetsaggregatets drifttid.

6.2

Underhållsarbeten, intervall

6.2.1

Underhållsarbeten varje månad
•
•
•

Kontrollera styrledningen och dess dragavlastning avseende skador.
Genomför funktionskontroll av manöver-, signal-, skydds- och/eller inställningsanordningarna.
Övrigt, allmänt tillstånd
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Underhåll, skötsel och avfallshantering
Avfallshantering av aggregatet

6.3

Avfallshantering av aggregatet
Korrekt avfallshantering!
Aggregatet innehåller värdefulla råämnen som bör tillföras återvinningen samt
elektroniska komponenter som måste avfallshanteras.
• Avfallshantera ej över hushållssoporna!
• Iaktta myndigheternas föreskrifter för avfallshantering!

6.3.1

Tillverkarförklaring till slutanvändaren
•

•

•
•
•

6.4

Begagnade elektriska och elektroniska apparater får enligt europeiska bestämmelser (det europeiska
parlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 2003-01-07) inte längre avfallshanteras över
osorterade hushållssopor. De måste avfallshanteras separat. Symbolen med en soptunna på hjul
hänvisar till nödvändigheten av separat uppsamling.
Detta aggregat ska lämnas in till härför avsedda system för separat uppsamling och avfallshantering
resp. återvinning.
I Tyskland måste enligt lag (lagen om distribution, återtagning och miljövänlig avfallshantering av
elektrsika och elektroniska apparater (ElektroG) av den 2005-03-16) en gammal apparat tillföras en
från de osorterade hushållssoporna åtskiljd uppsamling. De offentliga
avfallshanteringsorganisationerna (kommunerna) har inrättat motsvarande uppsamlingsställen, där
gamla apparater ur privata hushåll mottages utan kostnad.
Information om återlämning eller uppsamling av gamla apparater erhålles hos vederbörande stadsresp, kommunförvaltning.
EWM deltar i ett godkänt avfallshanterings- och återvinningssystem och är registrerat i registret för
gamla elektriska apparater (EAR) under nummer WEEE DE 57686922.
Dessutom är återlämning i hela Europa även möjlig hos vederbörande EWM-återförsäljare.

Att följa RoHS-kraven
Vi, EWM AG Mündersbach, bekräftar härmed till er, att alla produkter levererade från oss, som beträffar
RoHS-riktlinjen, motsvarar kraven i RoHS (Riktlinje 2011/65/EU).
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Tekniska data
RCX
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Tekniska data
Effektuppgifter och garanti endast i kombination med original reserv- och förslitningsdelar!

7.1

RCX
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
Mått l x b x d i mm
Vikt
EMC-klass
Tillverkad enligt standard
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IP 23
-25 C till +40 C
310 x 230 x 110
2,0 kg
A
IEC 60974-1, -10
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Bilaga A
Översikt EWM-filialer
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Bilaga A

8.1

Översikt EWM-filialer
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