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Declares that the welding machine: 
Dichiara che Il generatore per saldatura tipo: 

Erklärt, daß die Bauart der Maschine: 
Declara que el equipo de soldadura: 

Déclare que le poste de soudage: 
Bekrefter at denne sveisemaskin: 

Verklaart dat de volgende lasmachine: 

Försäkrar att svetsomriktaren: 
Deklaruje, �e spawalnicze �ródło energii: 

Vakuuttaa, että hitsauskone: 
 
 
 

 

LINC 405-S, LINC 405-SA 
 

conforms to the following directives: 
è conforme alle seguenti direttive: 

den folgenden Bestimmungen entspricht: 
es conforme con las siguientes directivas: 

est conforme aux directives suivantes: 
er i samsvar med følgende direktiver: 

overeenkomt conform de volgende richtlijnen: 

överensstämmer med följande direktiv: 
spełnia nast�puj�ce wytyczne: 

täyttää seuraavat direktiivit: 
 
 
 

 

73/23/CEE, 89/336/CEE 
 
 

and has been designed in compliance with the following 
standards: 

ed è stato progettato in conformità alle seguenti norme: 
und in Übereinstimmung mit den nachstehenden normen 

hergestellt wurde: 
y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes 

normas: 
et qu'il a été conçu en conformité avec les normes: 
og er produsert og testet iht. følgende standarder: 

en is ontworpen conform de volgende normen: 
och att den konstruerats i överensstämmelse med 

följande standarder: 
i �e zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami 

nast�puj�cych norm: 
ja on suunniteltu seuraavien standardien mukaan: 
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and has been designed in compliance with the following 
standards: 

ed è stato progettato in conformità alle seguenti norme: 
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hergestellt wurde: 
y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes 
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Do not dispose of electrical equipment together with normal waste! 
In observance of European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and its 
implementation in accordance with national law, electrical equipment that has reached the end of its life must be 
collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.  As the owner of the 
equipment, you should get information on approved collection systems from our local representative. 
By applying this European Directive you will protect the environment and human health! 
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Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici! 
In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparechiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 
e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere 
raccolte separatamente e restituite ad una organizzazione di riciclaggio ecocompatibile.  Come proprietario 
dell’apparecchiatura, Lei potrà ricevere informazioni circa il sistema approvato di raccolta, dal nostro 
rappresentante locale. 
Applicando questa Direttiva Europea Lei contribuirà a migliorare l’ambiente e la salute! 

D
eu

ts
ch

 

 

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! 
Gemäss Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge 
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.  Als Eigentümer diese 
Werkzeuges sollten sie sich Informationen über ein lokales autorisiertes Sammel- bzw. Entsorgungssystem 
einholen. 
Mit der Anwendung dieser EU Direktive tragen sie wesentlich zur Schonung der Umwelt und ihrer Gesundheit bei! 
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No tirar nunca los aparatos eléctricos junto con los residuos en general!. 
De conformidad a la Directiva Europea 2002/96/EC relativa a los Residuos de Equipos Eléctricos o Electrónicos 
(RAEE) y al acuerdo de la legislación nacional, los equipos eléctricos deberán ser recogidos y reciclados 
respetando el medioambiente.  Como propietario del equipo, deberá informar de los sistemas y lugares 
apropiados para la recogida de los mismos. 
Aplicar esta Directiva Europea protegerá el medioambiente y su salud! 
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Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ordinaires! 
Conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC relative aux Déchets d' Équipements Électriques ou 
Électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être 
collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement.  En tant que propriétaire de 
l’équipement, vous devriez vous informer sur les systèmes de collecte approuvés auprès nos représentants 
locaux. 
Appliquer cette Directive Européenne améliorera l’environnement et la santé! 
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Kast ikke elektriske artikler sammen med vanlig søppel. 
I følge det europeiske direktivet for Elektronisk Søppel og Elektriske Artikler 2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) skal alt avfall kildesorteres og leveres på godkjente plasser i følge loven.  
Godkjente retur plasser gis av lokale myndigheter. 
Ved å følge det europeiske direktivet bidrar du til å bevare naturen og den menskelige helse. 
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Gooi elektrische apparatuur nooit bij gewoon afval! 
Met inachtneming van de Europese Richtlijn 2002/96/EC met betrekking tot Afval van Elektrische en 
Elektronische Apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) en de uitvoering daarvan in 
overeenstemming met nationaal recht, moet elektrische apparatuur, waarvan de levensduur ten einde loopt, apart 
worden verzameld en worden ingeleverd bij een recycling bedrijf, dat overeenkomstig de milieuwetgeving 
opereert.  Als eigenaar van de apparatuur moet u informatie inwinnen over goedgekeurde verzamelsystemen van 
onze vertegenwoordiger ter plaatse. 
Door het toepassen van deze Europese Richtlijn beschermt u het milieu en ieders gezondheid! 
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Släng inte uttjänt elektrisk utrustning tillsammans med annat avfall! 
Enligt Europadirektiv 2002/96/EC ang. Uttjänt Elektrisk och Elektronisk Utrustning (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) och dess implementering enligt nationella lagar, ska elektrisk utrustning som tjänat 
ut sorteras separat och lämnas till en miljögodkänd återvinningsstation.  Som ägare till utrustningen, bör du skaffa 
information om godkända återvinningssystem från dina lokala myndigheter. 
Genom att följa detta Europadirektiv bidrar du till att skydda miljö och hälsa! 

P
ol

sk
i 

 

Nie wyrzuca� osprz�tu elektrycznego razem z normalnymi odpadami! 
Zgodnie z Dyrektyw� Europejsk� 2002/96/EC dotycz�c� Pozbywania si� zu�ytego Sprz�tu Elektrycznego i 
Elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) i jej wprowadzeniem w �ycie zgodnie z 
mi�dzynarodowym prawem, zu�yty sprz�t elektryczny musi by� składowany oddzielnie i specjalnie utylizowany.  
Jako wła�ciciel urz�dze� powiniene� otrzyma� informacje o zatwierdzonym systemie składowania od naszego 
lokalnego przedstawiciela. 
Stosuj�c te wytyczne bedziesz chronił �rodowisko i zdrowie człowieka! 
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Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteiden mukana! 
Noudatettaessa Euroopan Unionin Direktiiviä 2002/96/EY Sähkölaite- ja Elektroniikkajätteestä ( WEEE ) ja 
toteutettaessa sitä sopusoinnussa kansallisen lain kanssa, sähkölaite, joka on tullut elinkaarensa päähän pitää 
kerätä erilleen ja toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromujen keräyspisteeseen.  Lisätietoja tämän tuotteen 
käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta. 
Noudattamalla tätä Euroopan Unionin direktiiviä, autat torjumaan kielteiset ynpäristö- ja terveysvaikutukset! 
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THANKS!  For having choosen the QUALITY of the Lincoln Electric products. 
• Please Examine Package and Equipment for Damage.  Claims for material damaged in shipment must be notified 

immediately to the dealer. 
• For future reference record in the table below your equipment identification information.  Model Name, Code & Serial 

Number can be found on the machine rating plate. 
GRAZIE!  Per aver scelto la QUALITÀ dei prodotti Lincoln Electric. 
• Esamini Imballo ed Equipaggiamento per rilevare eventuali danneggiamenti.  Le richieste per materiali danneggiati dal 

trasporto devono essere immediatamente notificate al rivenditore. 
• Per ogni futuro riferimento, compilare la tabella sottostante con le informazioni di identificazione equipaggiamento.  

Modello, Codice (Code) e Matricola (Serial Number) sono reperibili sulla targa dati della macchina. 
VIELEN DANK!  Dass Sie sich für ein QUALITÄTSPRODUKT von Lincoln Electric entschieden haben. 
• Bitte überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Beschädigungen.  Transportschäden müssen sofort dem Händler 

gemeldet werden. 
• Damit Sie Ihre Gerätedaten im Bedarfsfall schnell zur Hand haben, tragen Sie diese in die untenstehende Tabelle ein.  

Typenbezeichnung, Code- und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Gerätes. 
GRACIAS!  Por haber escogido los productos de CALIDAD Lincoln Electric. 
• Por favor, examine que el embalaje y el equipo no tengan daños.  La reclamación del material dañado en el transporte 

debe ser notificada inmediatamente al proveedor. 
• Para un futuro, a continuación encontrará la información que identifica a su equipo.  Modelo, Code y Número de Serie los 

cuales pueden ser localizados en la placa de características de su equipo. 
MERCI!  Pour avoir choisi la QUALITÉ Lincoln Electric. 
• Vérifiez que ni l’équipement ni son emballage ne sont endommagés.  Toute réclamation pour matériel endommagé doit 

être immédiatement notifiée à votre revendeur. 
• Notez ci-dessous toutes les informations nécessaires à l’identification de votre équipement.  Le nom du Modèle ainsi que 

les numéros de Code et Série figurent sur la plaque signalétique de la machine. 
TAKK!  For at du har valgt et KVALITETSPRODUKT fra Lincoln Electric. 
• Kontroller emballsjen og produktet for feil eller skader.  Eventuelle feil eller transportskader må umiddelbart rapporteres 

dit du har kjøpt din maskin. 
• For fremtidig referanse og for garantier og service, fyll ut den tekniske informasjonen nedenfor i dette avsnittet.  Modell 

navn, Kode & Serie nummer finner du på den tekniske platen på maskinen. 
BEDANKT!  Dat u gekozen heeft voor de KWALITEITSPRODUCTEN van Lincoln Electric. 
• Controleert u de verpakking en apparatuur op beschadiging.  Claims over transportschade moeten direct aan de dealer of 

aan Lincoln electric gemeld worden. 
• Voor referentie in de toekomst is het verstandig hieronder u machinegegevens over te nemen.  Model Naam, Code & 

Serienummer staan op het typeplaatje van de machine. 
TACK!  För att ni har valt en KVALITETSPRODUKT från Lincoln Electric. 
• Vänligen kontrollera förpackning och utrustning m.a.p. skador.  Transportskador måste omedelbart anmälas till 

återförsäljaren eller transportören. 
• Notera informationen om er utrustnings identitet i tabellen nedan.  Modellbeteckning, code- och serienummer hittar ni på 

maskinens märkplåt. 
DZI�KUJEMY!  Za docenienie JASKO�CI produktów Lincoln Electric. 
• Prosz� sprawdzi� czy opakownie i sprz�t nie s� uszkodzone.  Reklamacje uszkodze� powstałych podczas transportu 

musz� by� natychmiast zgłoszone do dostawcy (dystrybutora). 
• Dla ułatwienia prosimy o zapisanie na tej stronie danych identyfikacyjnych wyrobów.  Nazwa modelu, Kod i Numer 

Seryjny, które mo�ecie Pa�stwo znale�� na tabliczce znamionowej wyrobu. 
KIITOS!  Kiitos, että olet valinnut Lincoln Electric LAATU tuotteita. 
• Tarkista pakkaus ja tuotteet vaurioiden varalta.  Vaateet mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi 

jälleenmyyjälle. 
• Tulevaisuutta varten täytä alla oleva lomake laitteen tunnistusta varten.  Mallin, Koodin ja Sarjanumeron voit löytää 

konekilvestä. 
 
 

Model Name, Modello, Typenbezeichnung, Modelo, Nom du modèle, Modell navn, Model Naam, Modellbeteckning, Nazwa 
modelu, Mallinimi: 

 
………………...…………………………….………………………………………………………………………………………….. 

Code & Serial number, Code (codice) e Matricola, Code- und Seriennummer, Code y Número de Serie, Numéros de Code et 
Série, Kode & Serie nummer, Code en Serienummer, Code- och Serienummer, Kod i numer Seryjny, Koodi ja Sarjanumero: 

 
………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Date & Where Purchased, Data e Luogo d’acquisto, Kaufdatum und Händler, Fecha y Nombre del Proveedor, Lieu et Date 
d’acquisition, Kjøps dato og Sted, Datum en Plaats eerste aankoop, Inköpsdatum och Inköpsställe, Data i Miejsce zakupu, 

Päiväys ja Ostopaikka: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Bezpiecze�stwo U�ytkowania 
11/04 

 OSTRZE	ENIE 
Urz�dzenie to mo�e by� u�ywane tylko przez wykwalifikowany personel.  Nale�y by� pewnym, �e instalacja, obsługa, 
przegl�dy i naprawy s� przeprowadzane tylko przez osoby wykwalifikowane.  Instalacji i eksploatacji tego urz�dzenia 
mo�na dokona� tylko po dokładnym zapoznaniu si� z t� instrukcj� obsługi.  Nieprzestrzeganie zalece� zawartych w tej 
instrukcji mo�e narazi� u�ytkownika na powa�ne obra�enie ciała, �mier� lub uszkodzenie samego urz�dzenia.  Lincoln 
Electric nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszkodzenia spowodowane niewła�ciw� instalacj�, niewła�ciw� konserwacj� 
lub nienormaln� obsług�. 
 

 

OSTRZE	ENIE:  Symbol ten wskazuje, �e bezwzgl�dnie musz� by� przestrzegane instrukcje dla 
unikni�cia powa�nego obra�enia ciała, �mierci lub uszkodzenia samego urz�dzenia.  Chro� siebie i 
innych przed mo�liwym powa�nym obra�eniem ciała lub �mierci�. 

 

CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM INSTRUKCJ
:  Przed rozpocz�ciem u�ytkowania tego urz�dzenia 
przeczytaj niniejsz� instrukcj� ze zrozumieniem.  Łuk spawalniczy mo�e by� niebezpieczny.  
Nieprzestrzeganie instrukcji tutaj zawartych mo�e spowodowa� powa�ne obra�enia ciała, �mier� lub 
uszkodzenie samego urz�dzenia. 

 

PORA	ENIE ELEKTRYCZNE MO	E ZABI�:  Urz�dzenie spawalnicze wytwarza wysokie napi�cie.  
Nie dotyka� elektrody, uchwytu spawalniczego lub podł�czonego materiału spawanego, gdy 
urz�dzenie jest zał�czone do sieci.  Odizolowa� siebie od elektrody, uchwytu spawalniczego i 
podł�czonego materiału spawanego. 

 

URZ�DZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:  Przed przyst�pieniem do jakichkolwiek prac przy tym 
urz�dzeniu odł�czy� jego zasilanie sieciowe.  Urz�dzenie to powinno by� zainstalowane i uziemione 
zgodnie z zaleceniami producenta i obowi�zuj�cymi przepisami. 

 

URZ�DZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:  Regularnie sprawdza� kable zasilaj�cy i spawalnicze z 
uchwytem spawalniczym i zaciskiem uziemiaj�cym.  Je�eli zostanie zauwa�one jakiekolwiek 
uszkodzenie izolacji, natychmiast wymieni� kabel.  Dla unikni�cia ryzyka przypadkowego zapłonu nie 
kła�� uchwytu spawalniczego bezpo�rednio na stół spawalniczy lub na inn� powierzchni� maj�c� 
kontakt z zaciskiem uziemiaj�cym. 

 

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MO	E BY� NIEBEZPIECZNE:  Pr�d elektryczny płyn�cy przez 
jakikolwiek przewodnik wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne.  Pole elektromagnetyczne 
mo�e zakłóca� prac� rozruszników serca i spawacze z wszczepionym rozrusznikiem serca przed 
podj�ciem pracy z tym urz�dzeniem powinni skonsultowa� si� ze swoim lekarzem. 

 ZGODNO�� Z CE:  Urz�dzenie to spełnia zalecenia Europejskiego Komitetu CE. 

 

OPARY I GAZY MOG� BY� NIEBEZPIECZNE:  W procesie spawania mog� powstawa� opary i gazy 
niebezpieczne dla zdrowia.  Unika� wdychania tych oparów i gazów.  Dla unikni�cia takiego ryzyka 
musi by� zastosowana odpowiednia wentylacja lub wyci�g usuwaj�cy opary i gazy ze strefy 
oddychania. 

 

PROMIENIE ŁUKU MOG� POPARZY�:  Stosowa� mask� ochronn� z odpowiednim filtrem i osłony 
dla zabezpieczenia oczu przed promieniami łuku podczas spawania lub jego nadzoru.  Dla ochrony 
skóry stosowa� odpowiedni� odzie� wykonan� z wytrzymałego i niepalnego materiału.  Chroni� 
personel postronny, znajduj�cy si� w pobli�u, przy pomocy odpowiednich, niepalnych ekranów lub 
ostrzega� ich przed patrzeniem na łuk lub wystawianiem si� na jego oddziaływanie. 

 

ISKRY MOG� SPOWODOWA� PO	AR LUB WYBUCH:  Usuwa� wszelkie zagro�enie po�arem z 
obszaru prowadzenia prac spawalniczych.  W pogotowiu powinny by� odpowiednie �rodki ga�nicze.  
Iskry i rozgrzany materiał pochodz�ce od procesu spawania łatwo przenikaj� przez małe szczeliny i 
otwory do przyległego obszaru.  Nie spawa� �adnych pojemników, b�bnów, zbiorników lub materiału 
dopóki nie zostan� przedsi�wzi�te odpowiednie kroki zabezpieczaj�ce przed pojawieniem si� 
łatwopalnych lub toksycznych gazów.  Nigdy nie u�ywa� tego urz�dzenia w obecno�ci łatwopalnych 
gazów, oparów lub łatwopalnych cieczy. 

 

SPAWANY MATERIAŁ MO	E POPARZY�:  Proces spawania wytwarza du�� ilo�� ciepła.  
Rozgrzane powierzchnie i materiał w polu pracy mog� spowodowa� powa�ne poparzenia.  Stosowa� 
r�kawice i szczypce, gdy dotykamy lub przemieszczamy spawany materiał w polu pracy. 
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ZNAK BEZPIECZESTWA:  Urz�dzenie to jest przystosowane do zasilania sieciowego, do prac spa-
walniczych prowadzonych w �rodowisku o podwy�szonym ryzyku pora�enia elektrycznego. 

 

Instrukcja Instalacji i Eksploatacji 
 
Przed instalacj� i rozpocz�ciem u�ytkowania tego 
urz�dzenia nale�y przeczyta� cały ten rozdział. 
 
Warunki Eksploatacji 
Urz�dzenie to mo�e pracowa� w ci��kich warunkach.  
Jednak�e wa�nym jest zastosowanie prostych �rodków 
zapobiegawczych, które zapewni� dług� �ywotno�� i 
niezawodn� prac�, mi�dzy innymi: 
 
• Nie umieszcza� i nie u�ytkowa� tego urz�dzenia na 

powierzchni o pochyło�ci wi�kszej ni� 15°. 
• Nie u�ywa� tego urz�dzenia do rozmra�ania rur. 
• Urz�dzenie to musi by� umieszczone w miejscu 

gdzie wyst�puje swobodna cyrkulacja czystego 
powietrza bez ogranicze� przepływu powietrza do i 
od wentylatora.  Gdy urz�dzenie jest zał�czone do 
sieci, niczym go nie przykrywa� np. papierem lub 
�cierk�. 

• Ograniczy� do minimum brud i kurz, które mog� 
przedosta� si� do urz�dzenia. 

• Urz�dzenie to posiada stopie� ochrony obudowy 
IP23.  Utrzymywa� je suchym o ile to mo�liwe i nie 
umieszcza� na mokrym podło�u lub w kału�y. 

• Urz�dzenie to powinno by� umieszczone z dala od 
urz�dze� sterowanych drog� radiow�.  Jego 
normalna praca mo�e niekorzystnie wpłyn�� na 
ulokowane w pobli�u urz�dzenia sterowane 
radiowo, co mo�e doprowadzi� do obra�enia ciała 
lub uszkodzenia urz�dzenia.  Przeczytaj rozdział o 
kompatybilno�ci elektromagnetycznej zawarty w tej 
instrukcji. 

• Nie u�ywa� tego urz�dzenia w temperaturach 
otoczenia wy�szych ni� 40°C. 

 
Cykl Pracy i Przegrzanie 
Cykl pracy urz�dzenia jest procentowym podziałem 10 
minut na czas, przy którym spawacz mo�e spawa� ze 
znamionow� warto�ci� pr�du spawania, i na czas 
koniecznej przerwy w pracy. 
 
• Wydłu�enie cyklu pracy urz�dzenia mo�e spowodo-

wa� uaktywnienie układu zabezpieczenia 
termicznego. 

 
60% cykl pracy: 

 
6 minut spawania 4 minuty przerwy 

 
Urz�dzenie jest zabezpieczone przed nadmiernym 
nagrzewaniem si� uzwoje� transformatora przez 
ogranicznik temperatury.  Uaktywnienie si� zabez-
pieczenia sygnalizowane jest przez za�wiecenie si� 
lampki.  Po uzyskaniu przez uzwojenia normalnej 
temperatury pracy nast�puje samoczynne zał�czenie 
urz�dzenia a lampka ga�nie. 
 

 
 minuty  lub zmniejszy� 

cykl pracy 
 

 
Podł�czanie napi�cia zasilaj�cego 
Instalacja i gniazdo zasilania sieciowego musza by� 
wykonane i zabezpieczone zgodnie z wła�ciwymi 
przepisami. 
 
Przed zał�czeniem urz�dzenia sprawdzi� parametry 
sieci zasilaj�cej (napi�cie, fazy, cz�stotliwo��). 
Sprawdzi� tak�e poł�czenie przewodów ochronnych 
pomi�dzy urz�dzeniem a �ródłem zasilania.  Urz�dzenie 
mo�e by� zasilane z sieci trójfazowej 3x400V, 50Hz lub 
3x230V, 50Hz (400V: ustawienie fabryczne).  Wi�cej  
informacji na temat parametrów napi�cia zasilaj�cego 
mo�na odczyta� w rozdziale z danymi technicznymi tej 
instrukcji oraz na tabliczce znamionowej urz�dzenia. 
 
Je�eli konieczna jest zmiana napi�cia zasilaj�cego 
nale�y: 

• Wył�czy� urz�dzenie i odł�czy� napi�cie 
zasilaj�ce od przewodu zasilaj�cego. 

• Zdj�� płyt� górn� z urz�dzenia. 
• Przeł�czy� listw� X12 zgodnie z poni�szym 

rysunkiem. 

 
• Zało�y� płyt� górn� na urz�dzenie. 

 
Upewni� si�, �e moc �ródła zasilania jest odpowiednia 
do normalnej pracy urz�dzenia.  Niezb�dny bezpiecznik 
zwłoczny (lub wył�cznik nadpr�dowy z charakterystyk� 
„D”) oraz rodzaj przewodu zasilaj�cego mo�na odczyta� 
w rozdziale z danymi technicznymi tej instrukcji. 
 
Patrz pozycje 1, 3, 12 i 13 na poni�szych rysunkach. 
 
Zaciski wyj�ciowe 
Patrz pozycje 5, 10 i 11 na poni�szych rysunkach. 
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Elementy regulacyjne i wła�ciwo�ci 

 
 
1. Wska�nik zał�czenia do sieci:  Po przył�czeniu sieci 

zasilaj�cej i ustawieniu wył�cznika sieciowego w 
poło�eniu wł�czony, lampka ta za�wieca si� 
wskazuj�c, �e urz�dzenie jest gotowe do pracy. 

 
2. Wska�nik zabezpieczenia termicznego:  Lampka ta 

za�wieca si� gdy urz�dzenie ulegnie przegrzaniu - 
wyj�cie zostaje odł�czone.  Dzieje si� to wtedy gdy 
temperatura otoczenia jest powy�ej 40°C lub jest 
przekroczony cykl pracy urz�dzenia.  W takim 
przypadku nale�y urz�dzenie pozostawi� 
zał�czonym do sieci i pozwoli� na ostudzenie cz��ci 
wewn�trznych.  Po zga�ni�ciu lampki jest mo�liwa 
normalna praca. 

 
• Wentylator termostatyczny:  Wentylator 

urz�dzenia mo�e by� sterowany przez 
dodatkowy układ zabezpieczenia termicznego.  
W tym trybie pracy wentylator pracuje tylko 
wtedy, gdy chłodzenie urz�dzenia jest 
potrzebne.  Cecha ta pozwala na oszcz�dno�ci 
energii i minimalizacj� ilo�ci brudu i innych 
zanieczyszcze� zasysanych do wn�trza 
urz�dzenia.  W ustawieniu fabrycznym ten tryb 
pracy wentylatora jest wył�czony. W celu jego 
aktywacji nale�y: 
• Wył�czy� urz�dzenie i odł�czy� napi�cie 

zasilaj�ce od przewodu zasilaj�cego. 
• Zdj�� płyt� górn� z urz�dzenia. 
• Przeł�czy� listw� X13 zgodnie z poni�szym 

rysunkiem: 

 
• Zało�y� płyt� górn� na urz�dzenie. 

 
3. Wył�cznik zasilania sieciowego:  Zał�cza napi�cie 

zasilaj�ce do urz�dzenia. 
 
4. Regulator Hot Start (tylko LINC ### -SA):  Funkcja 

Hot Start polega na chwilowym  wzro�cie warto�ci 

pr�du wyj�ciowego podczas zajarzania łuku dla 
metody MMA – przy�piesza to zapłon.  Pokr�tło to 
zapewnia regulacj� poziomu wzrostu pr�du. 

 
5. Ujemne gniazdo wyj�ciowe:  Ujemny zacisk 

wyj�ciowy obwodu spawalniczego. 
 
6. Cyfrowy miernik pr�du spawania z pami�ci� (tylko 

LINC ### -SA):  Pokazuje aktualn� warto�� pr�du 
spawania w trakcie procesu spawania, po jego 
zako�czeniu wy�wietla �redni� warto�� pr�d 
spawania. 

 
7. Pokr�tło regulacji pr�du wyj�ciowego:  Pozwala na 

regulacj� pr�du wyj�ciowego w zakresie (tak�e w 
trakcie procesu spawania). 
• LINC 405:  15A � 400A 
• LINC 635:  15A � 670A 

 
8. Przeł�cznik sterowania Miejscowe/Zdalne:  Z tym 

urz�dzeniem mo�e współpracowa� jednostka 
zdalnego sterowania K10095-1-15M lub K870.  Ten 
przeł�cznik przekazuje sterowanie pr�dem 
wyj�ciowym z pokr�tła regulacji (punkt 7) na zdalne 
sterowanie i odwrotnie. 

 
9. Regulator Arc Force (tylko LINC ### -SA):  Jest to 

funkcja stosowana w metodzie spawania MMA, 
która polega na chwilowym wzro�cie pr�du 
wyj�ciowego dla przerwania zwarcia pomi�dzy 
elektrod� a materiałem spawanym co cz�sto si� 
zdarza podczas spawania. 

 
10. Gniazdo zdalnego sterowania:  Przy zastosowaniu 

zdalnego sterowania podł�cza si� do niego 
jednostk� zdalnego sterowania. 

 
11. Dodatnie gniazdo wyj�ciowe:  Dodatni zacisk 

wyj�ciowy obwodu spawalniczego. 
 
12. Przeł�cznik rodzaju pracy (tylko LINC ### -SA):  

przeł�cznik ten zmienia rodzaj metody spawania 
urz�dzenia.  Urz�dzenie posiada mo�liwo�� wyboru 
dwóch metod spawania: metoda spawania MMA i 
metoda TIG Lift (GTAW). 
 
Gdy przeł�cznik rodzaju pracy jest w poło�eniu 
Metoda spawania MMA, s� mo�liwe do uzyskania 
nast�puj�ce funkcje: 
• Hot Start 
• Arc Force. 
• Anti-Sticking – zapobieganie przyklejaniu si�:  

Funkcja ta powoduje zmniejszanie warto�ci 
pr�du wyj�ciowego urz�dzenia do niskiego 
poziomu, gdy spawacz popełni bł�d lub 
elektroda przyklei si� do spawanego materiału.  
Zmniejszanie warto�ci pr�du pozwala 
spawaczowi na usuni�cie elektrody z uchwytu 
bez nadmiernego iskrzenia, co mogłoby 
zniszczy� uchwyt elektrody. 

 
Gdy przeł�cznik rodzaju pracy jest ustawiony w 
poło�eniu Lift TIG, funkcje zwi�zane ze spawaniem 
metod� MMA s� niedost�pne.  Dla tego rodzaju 
pracy łuk TIG jest inicjowany przez pierwsze 
dotkni�cie elektrody do spawanego materiału w celu 
spowodowania przepływu pr�du zwarcia o małym 
nat��eniu.  Nast�pnie inicjuje si� zapłon łuku TIG 
przez oderwanie elektrody od spawanego materiału. 

 



 I-4

 
LINC 405 

 

 
LINC 635 

 
13. Gniazdo kabla zasilaj�cego:  Do istniej�cego kabla 

zasilaj�cego podł�czy� wtyczk� odpowiedni� do 
danych znamionowych urz�dzenia zamieszczonych 
w tej instrukcji i zgodn� z obowi�zuj�cymi 
przepisami.  Podł�czenia powinna dokona� osoba 
posiadaj�ca uprawnienia. 

 
14. Za�lepka otworu:  Do podł�czenia gniazda 48Vac 

K14027-1. 
 
15. Za�lepka otworu:  Do podł�czenia bezpiecznika 

zabezpieczaj�cego gniazdo 48Vac K14027-1. 
 
16. Bezpiecznik:  Ten bezpiecznik zabezpiecza układ 

zasilania wentylatora. 
 
Spawanie metod� MMA 
Dla rozpocz�cia procesu spawania metod� MMA nale�y: 
 
• Wło�y� wtyki kabli spawalniczych do odpowiednich 

gniazd i zablokowa� je. 
• Za pomoc� zacisku uziemiaj�cego podł�czy� spa-

walniczy kabel powrotny do materiału spawanego. 
• Zamocowa� odpowiedni� elektrod� w uchwycie 

spawalniczym. 
• Wło�y� wtyk kabla zasilaj�cego do gniazda sieci 

zasilaj�cej. 
• Ustawi� przeł�cznik zdalnego sterowania we 

wła�ciwym poło�eniu: miejscowe lub zdalne. 
• Wył�cznikiem zasilania wł�czy� napi�cie zasilaj�ce 

urz�dzenia. 
• Przy pomocy pokr�tła pr�du wyj�ciowego ustawi� 

wymagan� warto�� pr�du spawania. 
• Zachowuj�c wła�ciwe zasady mo�na przyst�pi� do 

spawania. 
 
Konserwacja 
 

 UWAGA 
W celu dokonania jakichkolwiek napraw lub czynno�ci 
konserwacyjnych zaleca si� kontakt z najbli�szym 
serwisem lub firm� Lincoln Electric.  Dokonywanie 
napraw przez osoby lub firmy nieposiadaj�ce autoryzacji 
spowoduje utrat� praw gwarancyjnych. 
 
Cz�stotliwo�� wykonywania czynno�ci konserwacyjnych 
mo�e ró�ni� si� w zale�no�ci od �rodowiska, w jakim 
urz�dzenie pracuje. 
 
Jakiekolwiek zauwa�one uszkodzenia powinny by� 
natychmiastowo zgłaszane. 
 
Konserwacja podstawowa (codzienna) 
• Sprawdza� stan kabli i poprawno�� poł�cze�.  

Wymieni�, je�li to konieczne. 
• Sprawdza� stan i działanie wentylatora 

chłodz�cego. Utrzymywa� czyste otwory wlotu i 
wylotu powietrza chłodz�cego. 

 
Konserwacja okresowa (po ka�dych 200 
godzinach pracy, lecz nie rzadziej ni� raz w 
roku) 
Wykonywa� konserwacj� podstawow� oraz, dodatkowo: 
• Utrzymywa� urz�dzenie w czysto�ci. Wykorzystuj�c 

strumie� suchego powietrza (pod niskim ci�nieniem) 
usun�� kurz z cz��ci zewn�trznych obudowy i z 
wn�trza spawarki. 

• Sprawdza� i dokr�ca� wszystkie �ruby. 
 

 UWAGA 
Sie� zasilaj�ca musi by� odł�czona od urz�dzenia przed 
ka�d� czynno�ci� konserwacyjn� i serwisow�.  Po 
ka�dej naprawie wykona� odpowiednie sprawdzenie w 
celu zapewnienia bezpiecze�stwa u�ytkowania. 
 

 

Kompatybilno�� Elektromagnetyczna (EMC) 
11/04 

Urz�dzenie to zostało zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi odno�nymi zaleceniami i normami.  Jednak�e mo�e ono 
wytwarza� zakłócenia elektromagnetyczne, które mog� oddziaływa� na inne systemy takie jak systemy 
telekomunikacyjne (telefon, odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub systemy zabezpiecze�.  Zakłócenia te mog� 
powodowa� problemy z zachowaniem wymogów bezpiecze�stwa w odno�nych systemach.  Dla wyeliminowania lub 
zmniejszenia wpływu zakłóce� elektromagnetycznych wytwarzanych przez to urz�dzenie nale�y dokładnie zapozna� si� 
zaleceniami tego rozdziału. 
 

Urz�dzenie to zostało zaprojektowane do pracy w obszarze przemysłowym.  Aby u�ywa� go w 
gospodarstwie domowym niezb�dne jest przestrzeganie specjalnych zabezpiecze� koniecznych do 
wyeliminowania mo�liwych zakłóce� elektromagnetycznych.  Urz�dzenie to musi by� zainstalowane i 
obsługiwane tak jak to opisano w tej instrukcji.  Je�eli stwierdzi si� wyst�pienie jakiekolwiek zakłóce� 

elektromagnetycznych obsługuj�cy musi podj�� odpowiednie działania celem ich eliminacji i w razie potrzeby skorzysta� 
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z pomocy Lincoln Electric.  Nie dokonywa� �adnych zmian w tym urz�dzeniu bez pisemnej zgody Lincoln Electric. 
 
Przed zainstalowaniem tego urz�dzenia, obsługuj�cy musi sprawdzi� miejsce pracy czy nie znajduj� si� tam jakie� 
urz�dzenia, które mogłyby działa� niepoprawnie z powodu zakłóce� elektromagnetycznych.  Nale�y wzi�� pod uwag�: 
• Kable wej�ciowe i wyj�ciowe, przewody steruj�ce i przewody telefoniczne, które znajduj� si� w, lub w pobli�u 

miejsca pracy i urz�dzenia. 
• Nadajniki i odbiorniki radiowe lub telewizyjne.  Komputery lub urz�dzenia sterowane komputerowo 
• Urz�dzenia systemów bezpiecze�stwa i steruj�ce stosowane w przemy�le.  Sprz�t słu��cy do pomiarów i kalibracji. 
• Osobiste urz�dzenia medyczne takie jak rozruszniki serca czy urz�dzenia wspomagaj�ce słuch. 
• Sprawdzi� odporno�� elektromagnetyczn� sprz�tu pracuj�cego w, lub w miejscu pracy.  Obsługuj�cy musi by� 

pewien, �e cały sprz�t w obszarze pracy jest kompatybilny.  Mo�e to wymaga� dodatkowych pomiarów. 
• Wymiary miejsca pracy, które nale�y bra� pod uwag� b�d� zale�ały od konfiguracji miejsca pracy i innych 

czynników, które mog� mie� miejsce. 
 
A�eby zmniejszy� emisj� promieniowania elektromagnetycznego urz�dzenia nale�y wzi�� pod uwag� nast�puj�ce 
wskazówki: 
• Podł�czy� urz�dzenie do sieci zasilaj�cej zgodnie ze wskazówkami tej instrukcji.  Je�li mimo to pojawi� si� 

zakłócenia, mo�e zaistnie� potrzeba przedsi�wzi�cia dodatkowych zabezpiecze� takich jak np. filtrowanie napi�cia 
zasilania. 

• Kable wyj�ciowe powinny by� mo�liwie krótkie i uło�onym razem, jak najbli�ej siebie.  Dla zmniejszenia 
promieniowania elektromagnetycznego, je�li to mo�liwe nale�y uziemia� miejsce pracy.  Obsługuj�cy musi 
sprawdzi� czy poł�czenie miejsca pracy z ziemi� nie powoduje �adnych problemów lub nie pogarsza warunków 
bezpiecze�stwa dla obsługi i urz�dzenia. 

• Ekranowanie kabli w miejscu pracy mo�e zmniejszy� promieniowanie elektromagnetyczne.  Dla pewnych 
zastosowa� mo�e to okaza� si� niezb�dne. 

 

Dane Techniczne 
 
LINC 405 & 635 –S/SA: 

PARAMETRY WEJ�CIOWE 
Pobór mocy z sieci 

405-S/SA: 34 kVA @ 35% cykl pracy 
Napi�cie zasilania 
230 / 400V ± 10% 

3 - fazy 635-S/SA: 54 kVA @ 35% cykl pracy 

Cz�stotliwo�� 
50/60 Hz 

ZNAMIONOWE PARAMETRY WYJ�CIOWE PRZY 40°C 
Cykl pracy 

(Oparty na 10 min. okresie) 
Pr�d wyj�ciowy 

 
Napi�cie wyj�ciowe 

 
405-S/SA: 35% 

60% 
100% 

400A 
315A 
240A 

36.0 Vdc 
33.0 Vdc 
29.0 Vdc 

635-S/SA: 35% 
60% 

100% 

670A 
500A 
400A 

44.0 Vdc 
40.0 Vdc 
36.0 Vdc 

ZAKRES PARAMETRÓW WYJ�CIOWYCH 
Zakres pr�du spawania 

 
Maksymalne napi�cie stanu jałowego 

 
405-S/SA: 15A - 400A 405-S/SA: 78 Vdc 
635-S/SA: 15A - 670A 635-S/SA: 78 Vdc 

ZALECANE PARAMETRY PRZEWODU I BEZPIECZNIKA ZASILANIA 
Bezpiecznik lub wył�cznik nadpr�dowy 

 
Przewód zasilaj�cy 

 
405-S/SA: 63A zwłoczny (dla 230V) 

40A zwłoczny (dla 400V) 
405-S/SA: 4 �yłowy, 6mm2 

635-S/SA: 100A zwłoczny (dla 230V) 
63A zwłoczny (dla 400V) 

635-S/SA: 4 �yłowy, 16mm2 

WYMIARY 
 Wysoko�� 

 
Szeroko�� Długo�� Waga 

405-S/SA: 
 

640 mm 
(555 mm wersja bez kół) 

580 mm 1150 mm 
(700 mm bez r�czek) 

126 kg 
 

635-S/SA: 
 

670 mm 
(555 mm wersja bez kół) 

580 mm 1150 mm 
(700 mm bez r�czek) 

150 kg 
 

Temperatura pracy 
-10°C do +40°C 

Temperatura składowania 
-25°C do +55°C 

 
 
 


