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Luku 1. Johdanto
Tässä käyttöohjeessa annetaan yleisiä ohjeita uuden hitsauskoneesi käytöstä ja
kunnossapidosta.
Käyttöohjeen tarkoitus ei ole kouluttaa käyttäjästä hitsaajaa, eikä se myöskään ole
täydellinen huolto-ohje. Käyttöohje on tarkoitettu viitemateriaaliksi hitsauskoneita käyttäville
ja huoltaville ammattitaitoisille henkilöille.
Tutustu tähän käyttöohjeeseen ennen kuin käytät tai huollat
hitsauskonettasi. Luettuasi tämän käyttöohjeen talleta se kuivaan paikkaan
hitsauskoneen lähettyville myöhempää käyttöä varten. Käyttöohjeen täytyy
seurata konetta koko sen elinkaaren ajan.

1.1. BlackLine 321 Synergic -hitsauskone
Wallius BlackLine 321 Synergic -hitsauskone on suunniteltu mahdollisimman helppoa ja vaivatonta
hitsaustyöskentelyä varten. Hitsauskoneella voidaan hitsata MIG/MAG-hitsausprosessilla. Koneessa on hitsausarvojen
synergiaohjaus, muistipaikkatoiminnot sekä 3 eri liipaisinohjausta.

1.2. Käyttötarkoitus
Hitsauskone soveltuu 0,5 – 15,0 mm ainevahvuuksien hitsaamiseen 0,6 - 1,2 mm:n
lisäainelangoilla. Koneessa on erittäin monipuoliset säädot. Koneessa on
vakiona varustus 1,0 - 1,2 mm langoille. Vaihtamalla syöttöpyörät ja virtasuutin
koneella voidaan hitsata 0,6 mm, 0,8 mm tai 1,0 mm lankaa.
Paksumpi lanka on hinnaltaan edullista ja vähemmän altista syöttöhäiriöille.
Toisaalta ohut lanka soveltuu paremmin ohuille aineille.
Huomaa!
Hitsauskonetta saa käyttää vain hitsaukseen! Hitsauskoneen käyttö muuhun
tarkoitukseen on kielletty. Muu käyttö saattaa vahingoittaa laitetta tai olla
vaaraksi käyttäjälle.

Kone kytketään sähköverkkoon 3x400V +-15% /50-60 Hz. Koneen käyttövoimana ei voida käyttää
polttomoottorigeneraattorin tuottamaa sähköä. Tämä laite täyttää normin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttäen, että
käyttäjän sähkönsyötön ja julkisen sähköverkon välinen impendanssi Z max on 165mΩ liityntäpisteessä. Tämän
varmistaminen on käyttäjän tai laitteen asennushenkilön vastuulla.

2

2.
�
�

Esittely
�

2.2.1 Näytöt:
Vasemman puoleinen näyttö. Hitsatessa näyttö näyttää mitattua hitsausarvoa, Virranvoimakkuutta A tai
. Kun ledit
palavat, näytössä näkyy kunkin hitsausarvon
langansyöttönopeutta
säädetty arvo.
Kun ollaan valikkotoiminnoissa, Näytöllä näkyy säädettävän asetuksen kirjainlyhenne.
Kun valitaan synergiaohjelmaa (PRG-ledi palaa) Näytöllä näkyy synergiaohjelman numero. Taulukko
synergiaohjelmista on lankatilan kannen sisäpuolella.
Oikean puoleinen näyttö. Näytöllä näkyy joko esivalittu kaarijännite tai hitsauksen aikana todellinen
mitattu kaarijännite.
Kun ollaan valikkotoiminnoissa, näytöllä näkyy valittavan asetuksen arvo. Kun valitaan synergiaohjelmaa
(PRG-ledi palaa) Näytöllä näkyy synergiaohjelman mukaisen materiaalin englanninkielinen lyhenne
(SS,ALU---)
2.2.2 Merkkivalot:
langansyöttö. Kun tämä merkkivalo palaa, voidaan säätää langansyöttönopeutta. Säädetty arvo näkyy
vasemman puoleisella näytöllä.
A Hitsausvirran voimakkuus. Kun tämä merkkivalo palaa, on mahdollista säätää hitsausvirran
voimakkuutta. Säädetty arvo näkyy näytöllä.
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Hälytys. Kun tämä merkkivalo palaa, jokin toiminto ei toimi oikein. Näytöillä näkyy häiriöilmoitus.
katso kohta häiriöilmoitukset.
Kun merkkivalo palaa, voidaan hitsausarvoja säätää synergisesti hitsattavan materiaalin paksuuden
mukaan. (huom! arvo on tarkoitettu puskuliitoksiin l. päittäisliitoksiin. Pienaliitoksissa lisää paksuusarvoa n.
25%).
PRG Synergiaohjelman valinta. Kun merkkivalo palaa, voidaan valita synergiaohjelman numero vasemman
puoleisella säätimellä. Ohjelman numero näkyy vasemman puoleisella näytöllä. (taulukko
synergiaohjelmista eri materiaali-langanpaksuus-suojakaasuyhdistelmille löytyy koneen lankatilan kannen
sisäpuolelta.)
HOLD. Kun tämä merkkivalo palaa, näytöillä näkyvät viimeisimmät mitatut hitsausarvot. Tämä näyttämä
poistuu, kun hitsaus aloitetaan uudelleen tai jotakin hitsausarvoa muutetaan.
m/min. Kun tämä merkkivalo palaa, voidaan säätää langansyöttönopeuden arvoa vasemmanpuoleisella
säätimellä. Langansyöttönopeuden arvo näkyy vasemmalla näytöllä.

A Kun tämä merkkivalo palaa, vasemmalla näytöllä

näkyy hitsausvirran voimakkuuden arvo ampeereina

A.

m/min Kun tämä merkkivalo palaa, vasemmalla näytöllä näkyy asetetun hitsattavan materiaalin
paksuus millimetreinä mm.
Kun tämä merkkivalo palaa, vallitsee hitsausvirtapiirissä jännite.
Kun tämä merkkivalo palaa, on nestejäähdytteisen hitsauspolttimen nestekierto vajavainen tai
estynyt.( vain nestejäähdytteiset mallit.)

S Kun tämä merkkivalo palaa, säädetään jotakin arvoa sekuntteina s. Arvo näkyy oikeanpuoleisella
näytöllä. (lähtökiihdytys, jälkipaloaika)
V Kun tämä merkkivalo palaa, Näkyy arvo oikeanpuoleisella näytöllä voltteina V.
% Kun tämä merkkivalo palaa, Näkyy arvo oikeanpuoleisella näytöllä prosentteina %. (3-tasohitsauksen
tasoerot)

Kun tämä merkkivalo palaa, toimii hitsauspistoolin liipaisin 2-tahtitoiminnolla (hitsaus alkaa
kun liipaisin painetaan pohjaan ja päättyy, kun liipaisin vapautetaan.)

Kun tämä merkkivalo palaa, toimii hitsauspistoolin liipaisin 4-tahtioiminnolla. ( kun liipaisin
painetaan ja vapautetaan, hitsaus alkaa, kun liipaisinta panetaan ja se vapautetaan uudelleen, hitsaus
loppuu.)

Kun tämä merkkivalo palaa, toimii hitsauspistoolin liipaisin 3-tasotoiminnon mukaan:
1. Liipaisin painetaan pohjaan – kone antaa esisäädettyä, korkeampaa alkuvirtaa.
2. liipaisin vapautetaan – kone hitsaa normaalisti esisäädetyllä varsinaisella hitsausvirralla.
3. Liipaisin painetaan pohjaan – kone pudottaa hitsausvirran esisäädetyllä nopeudella loppuvirran tasolle.
(kraaterintäyttö).
4. liipaisin vapautetaan – hitsaus loppuu.
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5.
Kun tämä merkkivalo palaa, kone hitsaa jatkuvasti.
Kun tämä merkkivalo palaa, kone hitsaa halutun mittaisia hitsejä toistuvasti
.
kun tämä merkkivalo palaa,kone hitsaa yhden halutunmittaisen hitsin.
2.2.3 Painikkeet:

(SYN). Päähitsausparametrien valintapainike näyttöjen välissä

palaa, voidaan valita
-painamalla tätä näppäintä voidaan määrittää hitsausohjelma. Kun led
manuaalinen ohjelma P0 tai käytettävän materiaalin ja kaasun mukaan jokin synergiaohjelmista P1-P40.

Kun synergiaohjelma on valittu, hitsausparametrejä voidaan asettaa langansyöttönopeuden,
Hitsausvirran

tai hitsattavan työkappaleen materiaalipaksuuden

mukaan.

Painikkeella päästään myös MIG/MAG –asetusten 2 tason valikkoon. 2-tason valikkoon päästään
painamalla painiketta viiden sekunnin ajan ja päästämällä painike. Valikko aukeaa, ja näytöillä näkyy
tallennettuna olevan parametrin kirjaintunnus ja arvo. Voit valita säädettävän parametrin
vasemmanpuoleisella säätimellä ja muuttaa parametrin arvoa oikeanpuoleisella säätimellä. Uusi säädetty
arvo tallentuu koneen muistiin automaattisesti.
b-b = jälkipaloaika
S-S=pehmeä aloitus
SLO=langansyöttömoottorin kiihtyvyys ja hidastus.

tai 3-tasohitsaus
ovat valittuna, voidaan 2-tason
Jos 4-tahtihitsaus
valikossa säätää myös seuraavia parametrejä:
H-S=kuuma aloitus (lisävirta aloituspainalluksen ajaksi)
C-F=Loppuvirta (kraaterintäyttö)
S.3L= 3-tason loppuramppi (aika jonka aikana hitsausvirta laskee ”normaalista” hitsausvirrasta Loppuvirran
tasolle.

Tällä painikkeella voidaan ajaa uusi hitsauslanka polttimeen ilman, että suojakaasua valuu
hukkaan tai että hitsauslanka on jännitteellinen. Syöttönopeus on ensimmäiset 3 sekuntia 2m/min, ja sen
jälkeen nopeus nousee 10m/s:iin.

Kaasutestipainike. Tämän painikkeen avulla on helppo tehdä kaasutesti polttimen päästä
asianmukaisella kaasunvirtausmittarilla. Ensimmäinen painallus avaa kaasuntulon, toinen painallus sulkee
kaasuntulon solenoidiventtiilistä. Kaasun tulo lakkaa myös automaattisesti 30s kuluttua.

yli 5 sekunnin ajan.
2-tason kaasuparametrien valikkoon pääsee painamalla painiketta
Vasemmalle näytölle ilmestyy säädettävä parametri ja oikealle parametrin arvo.
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Pr.G=Esikaasuaika
Po.G=Jälkikaasuaika.
Parametrit tallentuvat muistiin automaattisesti.

JOB (työmuisti) Tällä painikkeella pääsee tallentamaan parametriyhdistelmiä koneen muistiin.
Muistiin mahtuu 81 (9 eri työkappaletta, joissa kaikissa 9 eri hitsiä) parametriyhdistelmää. Seuraavat
parametrit tallentuvat:
-langansyöttönopeus
-hitsausvirta
-työkappaleen materiaalipaksuus
-valokarenkorjausasetus (jännite)
-synergiaohjelman numero
-hitsauspolttimen liipaisimen toimintatapa (2T, 4T, 3-taso)
-esikaausaika
-jälkikasuaika
-jälkipaloaika
-pehmeäaloituksen arvo
-lankamoottorin kiihdytys- ja jarrutusarvot
-kuuma-aloituksen varvot (4T, 3-taso)
-loppuvirta-arvo (kraaterintäyttö) (4T, 3-taso)
Parametriyhdistelmä tallennetaan seuraavasti:

yli 3 sekunnin ajan ja vapauta painike. Muisti avautuu. Valitse vasemmalla
Paina painiketta
säätimellä tallennus, jolloin näytöillä näkyy teksti SA. J.x.-. Oikeanpuoleisella näytöllä näkyy ensimmäisen
vapaan muistipaikan numero. Muistipaikan voi valita vapaista muistipaikoista oikeanpuoleisella säätimellä.
Jos muistipaikkaan on jo tallennettu, sen muistipaikan numero vilkkuu näytöllä. Tallenna

parametriyhdistelmä painamalla näppäintä
muuta näppäintä.

. voit peruuttaa tallentamatta painamalla mitä tahansa

Parametriyhdistelmän palauttaminen muistista tapahtuu seuraavasti:

yli 3 sekunnin ajan ja vapauta painike. Muisti avautuu. Valitse
Paina painiketta
vasemmanpuoleisella säätimellä lataus, jolloin näytöillä näkyy teksti LO. J.x.-. Valitse ladattavan ohjelman

numero oikeanpuoleisella säätimellä. Vahvista näppäimellä
2.2.4 Säätimet:

.

Induktanssin, eli pisaraoikosulun jälkeisen virrannousunopeuden säädin.

Pääsäätimet, joilla valitaan säädettävät parametrit ja säätöarvot.
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Synergiaohjelmalla 0 (manuaalinen käyttö ilman synergiaa) Vasemmanpuoleisella säätimellä säädetään
langansyöttönopeutta, oikeanpuoleisella kaarijännitettä.
Muilla synergiaohjelmilla:
Vasemmanpuoleinen säädin säätää hitsaustehoa valitun parametrin mukaan.
Oikeanpuoleisella säätimellä voidaan suorittaa synergiankorjaus voltteina 0,1 V tarkkuudella. Tätä tarvitaan
muun muassa siksi, että normissa olevan hitsauslangan läpimitta voi vaihdella.

2.2.5 Hälytykset

Jos kone havaitsee tominnassaan ongelmia, se antaa hälytyksen. Tällöin syttyy
näytöillä näytetään hälytyksen syy.

-merkkivalo ja

AL.COO = Nestejäähdytteisen hitsauspolttimen nestekierto on vajavainen/estynyt. Tarkasta, että
jäähdyttimen nestesäiliössä ei ole vuotoa, että kaikki liittimet on kunnolla kytketty, eikä järjestelmässä ole
vuotoja, nesteletku puristuksissa tai taittunut. Selvitä ja poista tukoksen syy. Huom! Takuun ehtona on
Wallius-jäähdytinnesteen käyttö, sillä tutkitusti siinä ei kasva nestekiertojärjestelmiä tukkivaa levää.
AL:HEA = Koneen virtalähde on ylikuumentunut. Konetta on kuormitettu yli suorituskyvyn tai
jäähdytysilman kierto on estynyt. Odota, että kone jäähtyy. Anna koneen virran olla kytkettynä, jolloin
jäähdytyspuhallin jäähdyttää virtalähdettä.
Err.CO = kommunikaatiohäiriö. Ohjaussignaali virtalähteen ja langansyöttölaitteen välillä ei toimi oikein.
Tarkasta, että ohjausjohdon liittimet ovat kunnolla kiinni.
Err.C11 = Jännitteen mittauspiiri virtalähteen ja langansyöttölaitteen väliltä poikki. Tarkasta ohjausjohdon
kytkentä.
Err. C12 = Virran mittauspiiri virtalähteen ja langansyöttölaitteen väliltä poikki. Tarkasta ohjausjohdon
kytkentä.

2.2.7 Koneen esiasetukset

koneen käynnistyksen aikana. Näytöllä näkyy SET UP. Valitse
Paina näppäintä
vasemmanpuoleisella säätimellä asia, jonka haluat muuttaa, ja oikeanpuoleisella säätimellä asetuksen
arvo. Poistuaksesi esiasetus valikosta valitse ESC vasemmanpuoleisella säätimellä ja vahvista painikkeella

.
Voit valita seuraavia esiasetuksia:
Jäähdytystapa:
Coo Aut = Automaattinen jäähdytys
Coo oN = jäähdytys aina päällä
Coo oFF= jäähdytys pois päältä
Kaukosäädinvalinta
rC00=ei kaukosäädintä
rC03=1 potentiometri, säätää langansyöttönopeutta tai ainepaksuutta
rC04=2 potentiometriä, säätää jännitettä, langansyöttöä tai ainepaksuutta.
Koneen lukitustoiminto
Loc oFF=lukitustoiminto pois päältä avain ja lukko K1-K2 pois toiminnasta
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Loc 1=Liipaisintoiminnon valinta, synergia S1, E2 (vain valokaaren korjaus) kaasutestipainike ja
langansyöttöpainike toimivat. Muut toiminnot lukittu., kun avain K1-asennossa.
Loc 2= sama kuin Loc1, mutta lisäksi E2 säätää synergiatoimintoja. . Muut toiminnot lukittu., kun avain K1asennossa.
Loc3= Liipaisintoiminto, synergiapainike S1, kaasutestipainike ja langansyöttöpainike toimivat. E2 Valitsee
vain käyttäjä omia muistipaikkoja (JOB) . Muut toiminnot lukittu., kun avain K1-asennossa.
Vetomoottorilla varustetun hitsauspolttimen (Push-Pull) valinta.
PP oFF= Push-Pull –potin pois toiminnasta
PP oN= Push-pull poltin toiminnassa
Langan tarttumisenestotoiminto
bb SPc= erityinen toiminto, joka estää langan tarttumista työkappaleeseen suurinopeuksisen hitsauksen
päätteeksi on toiminnassa.
bb Std= Normaali lopetus langan pään teroitustoiminnolla.
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Käyttöohje: EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Vakuutamme, että valmistamamme sähkölaite täyttää
pienjännitedirektiivin (LVD) 73/23/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 89/336/ETY, sekä
kumpaakin edellämainittua koskevan muutosdirektiivin 93/68/ETY vaatimukset. Valmistajan nimi: Wallius Hitsauskoneet Oy
Valmistajan yhteystiedot : Muurlantie 510, 25130 MUURLA, puh (02) 728 000, fax (02) 728 0040, wallius@wallius.com Laitteen
kuvaus: Mig/mag-hitsauspuoliautomaatti Laitteen kauppanimi, malli, sarjanumero: BlackLine 321, kunkin yksilön
kokoonpano on merkitty tietokantaamme. Laitteen rakenne noudattaa seuraavien yhdenmukaistettuja standardeja: LVD EN
60974-1: 1998 IEC 60974-1: 1998 Tuotteelle on laadittu rakennetiedosto, dokumenttimme nro Wh-Rt-BL321 Laite on CEmerkitty vuonna 2011.

Muurlassa 21.8. 2011 Wallius Hitsauskoneet Oy

Mikko Rannikko: toimitusjohtaja
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