
Manual
Basic 160 till 355

Svets och Verktyg



BÄSTE KUND
Denna manual kommer hjälpa er med 
användningen av er nya svetsmaskin Basic och 
alla dess funktioner. Ni kommer att hitta hjälp 
och förslag så att Ni kan använda maskinen 
säkert och korrekt. Vi rekommenderar att Ni 
sparar manualen för framtida konsulteringar eller 
för nya användare.

Detta är en svetsmaskin avsedd för svetsning av 
tryckbärande ledningar och bör därför användas 
av utbildad personal. För utbildning i svetsteknik, 
kontakta gärna GPA Flowsystem AB.

Bästa hälsningar, Ritmo S.p.A.och GPA 
Flowsystem AB
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Basic är en serie av stumsvetsar utvecklade för att smidigt användas på plats för rör och rördelar i Polyeten (PE), 
Polypropen (PP), och andra termoplastmaterial avsedda för transportering av lättantändliga gaser, vatten och andra 
vätskor under tryck.

Vi vill påminna om att dessa maskiner enbart bör användas av auktoriserad och certifierad personal.

EGENSKAPER
BASIC 160

230V
BASIC 200

230V
BASIC 250

230V
BASIC 315

230V
BASIC 355

230V

Dimensionsområde 
[ mm ] 

Ø 40÷160 Ø 63÷200 Ø 75÷250 Ø 90÷315 Ø 125÷355

Svetsbara material 

HDPE PE 80 (MRS 
8) och PE 100 (MRS 
10), PP och andra 

termoplaster

HDPE PE 80 (MRS 
8) och PE 100 (MRS 
10), PP och andra 

termoplaster

HDPE PE 80 (MRS 
8) och PE 100 (MRS 
10), PP och andra 

termoplaster

HDPE PE 80 (MRS 
8) och PE 100 (MRS 
10), PP och andra 

termoplaster

HDPE PE 80 (MRS 
8) och PE 100 (MRS 
10), PP och andra 

termoplaster

Omgivningstemperaturer 
[ °C ]

från -5 till +40 (PE 100 
från 0 till +40)

från -5 till +40 (PE 
100:från 0 till +40)

från -5 till +40 (PE 100 
från 0 till +40)

från -5 till +40 (PE 100 
från 0 till +40)

från -5 till +40 (PE 100 
från 0 till +40)

Strömförsörjning 230VAC 50/60Hz 230VAC 50/60Hz 230VAC 50/60Hz 230VAC 50/60Hz 230VAC 50/60Hz

Maximal effekt [ W ] 2220 3220 3420 4420 5750

Isoleringsklass Klass 1 Jordad Klass 1 Jordad Klass 1 Jordad Klass 1 Jordad Klass 1 Jordad

 Ljudnivå [ dB (A) ] Leq=79.2 Leq=79.2 Leq=79.2 Leq=79.2 Leq=79.2

Vikt [kg] 79 90 121 163 205

BASENHET

Cylinderarea [ cm2 ] 1,947 3,156 5,890 6,680 14,130

Dimensioner B D H 
[ mm ]

606x365x375 685x460x420 850x470x400 981x586x520 1077x510x715

Vikt [ kg ] 21 39 63 86 100

HYVEL

Märkeffekt [ W ] 1050 1050 1050 1050 1050

Varvtal [ RPM ] 109 109 73 67 22

Dimensioner B D H 
[ mm ]

375x325x280 360x415x320 440x450x380 600x460x390 760x680x240

Vikt [ kg ] 9 11 15 24 38

VÄRMESPEGEL

Maxeffekt [ W ] 800 1800 2000 3000 3750

Temperaturområde 50÷320°C 50÷320°C 50÷320°C 50÷320°C 50÷320°C

Uppvärmningstid  < 20 min.  < 20 min.  < 20 min.  < 20 min.  < 20 min.

Dimensioner B D H 
[ mm ]

410x280x50 416x40x326 470x50x490 470x50x600 696x175x700

Vikt [ kg ] 3 6 8 13 18

HYDRAULAGGREGAT

Märkeffekt [ W ] 370 370 370 370 1100

Tryckområde [ bar ] 0 ÷150 0 ÷150 0 ÷150 0 ÷150 0 ÷120

Hydraulolja
Viskositetsklass 46 eller 

68 ISO 3448
Viskositetsklass 46 eller 

68 ISO 3448
Viskositetsklass 46 eller 

68 ISO 3448
Viskositetsklass 46 eller 

68 ISO 3448
Viskositetsklass 46 eller 

68 ISO 3448

Dimensioner B D H 
[ mm ]

470x250x370 470x250x370 470x250x370 470x250x370 550x300x400

Vikt  [ kg ] 26 26 26 26 32

HYVEL-/VÄRMESPE-
GELSTÖD

Dimensioner B D H
[ mm ]

340x440x230 365x505x205 477x500x203 690x560x290 740x465x388

Vikt [ kg ] 6 7,5 9 14 2

INTRODUKTION

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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BASIC 160 BASIC 200 BASIC 250 BASIC 315 BASIC 350

REDUCERINGAR Vikt [ kg ] Vikt [ kg ] Vikt [ kg ] Vikt [ kg ] Vikt [ kg ]

40 4,6 - - - -

50 4,4 - - - -

56 4,4 - - - -

63 4,2 6,6 12 - -

75 4,0 6,4 10,6 - -

90 3,7 6,0 10,0 10,0 -

110 3,1 5,5 9,8 9,8 -

125 2,6 5,0 9,1 9,1 9,1

140 2,0 4,5 8,3 8,3 8,3

160 - 3,6 7,5 7,5 7,5

180 - 2,6 6,2 6,2 6,2

200 - - 4,8 4,8 4,8

225 - - 3,1 3,1 3,1

250 - - - 9,8 17,6

280 - - - 5,4 10,3

315 - - - - 6,4

VERKTYG FÖR FLÄNSKRAGAR

Dimensioner B D H 
[ mm ]

- 300x190x490
300x190x490

(200mm adapter krävs)
340x182x542

340x182x542
(315mm adapter krävs)

Vikt [ kg ] - 7 7 9 9

( - ) = Ej tillgängliga

ALLMÄNNA SVETSKRITERIER
Vid transport, lastning/avlastning, hantering och 
förvaring av rören och rördelarna krävs det stor 
försiktighet och bör helst ske med mekanisk hjälp.

Transport och lastning

Avlastning

Det är viktigt att undvika skador på rören och delarna 
som djupa repor eller hack genom att inte släpa rören 
eller delarna på hårda eller vassa ytor.

Innan användning av svets

Kontrollera att mätinstrumenten fungerar (timer, 
manometer och termometer).

Kontrollera att hyvelverkyget fungerar, se till att bladen 
är tillräckligt vassa.

Se till att spegelns belägg är intakt. Använd en digital 
termometer för att kontrollera att önskad temperatur 
uppnås.

Genomför en provsvetsning för att säkra alla 
komponenters funktion.
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Väderförhållande

Svetsningen måste ske under torra förhållanden. Skydda svetsningen vid regn, hög luftfuktighet, extremt låga 
eller höga temperaturer. Det är strängt förbjudet att höja temperaturen vid svetstillfälle genom att använda sig av 
blåslampor eller brännare.

Rördelar inför svetsning

De måste ha samma utvändiga diameter ( D ), ha 
samma tjocklek ( S ) och vara av samma material.

Repor och skador

Repor och skador får inte översitga 10% av 
godstjockleken. 
h=max 0,1xS

Rengörning

Rengör de externa och interna delarna som ska 
svetsas noggrant. Använd endast de rengörings-
produkter rekomenderade av leverantören. 

Förberedelser
Rullstöd

Använd rullstöd vid svetsning för att stabilisera röret 
och reducera friktion (på sådant sätt även reducera 
släptryck).

Rörlock

Applicera rörlock på ändarna som inte ska svetsas.

Vid placering av komponenterna

Parallellitet, centrering och dikt dessa tre krav måste 
genomföras och stämma.

Släptryck Pt

Mäts där röret eller rördelen är fastmonterad, måste 
ha lägre värde än P1 och P6.

Svetsparametrar
De följande är svetsparametrar som användaren 
måste ställa in och kontrollera är

• Temperaturen på värmespegeln

• Tryck

• Vulststorleken 

• Tiden på momenten

De formler som krävs för att ställa in detta finns på 
sidan 22.
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Svetscykel

P1 -  Vulstuppbyggnad

P2 -  Uppvärmningstryck

P5 -  Svetstryck

Pt -  Släptryck (nödvändigt tryck mot friktion – avläses på hydraulikens manometer)

t1, t2, t3, t4, t5, t6- Längden på momenten 1, 2, 3, 4, 5, 6

Moment 1 - Vulstuppbyggnad. Pressa båda rörändarna som ska svetsas mot värmespegeln under tryck enligt  
  (P1+Pt) och avvakta tills vulsterna nått rätt storlek

Moment 2 - Uppvärmning. Reducera trycket till maxtryck enligt P2 så att båda ändarna ligger mot spegeln  
  under hela t2

Viktigt! 

Rörändarna som svetsas får absolut inte lämna spegelns yta då trycket reduceras under P2. Skulle detta ske 
måste proceduren repeteras.

Moment 3 - Avlägsna värmespegeln. Avlägsna värmespegeln inom maxtiden t3 utan att beröra vulsterna

Moment 4 - Uppnå svetstrycket. Pressa ihop ändarna och gradvis öka trycket till (P5+Pt) under t4. Undvik att  
  få överflödig smält plast från vulsten under sammanpressningen

Moment 5 -  Sammansvetsning. Pressa båda ändarna mot varandra för att nå trycket (P5+Pt ) under hela t5 
Moment 6 - Nedkylning. Skarven får inte flyttas eller undergå någon fysisk belastning under tiden t6

Använd inte vatten eller komprimerad luft för att skynda på nedkylningen. Skydda svetsningen mot regn, vind och 
stark sol.

Kontroll av svetsskarv

Godkända och icke-godkända svetsskarvar.
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Basenhet
1. Rörlig släde

2. Borttagningsverktyg för värmespegel*

3. Nedre hydraulisk cylinder

4. Låsskruv

5. Medbringare

6. Övre hydraulisk cylinder

7. Hydraulikanslutningar

8. Övre spännback

9. Nedre spännback

* Medföljer inte modellerna BASIC 160 och 200

Hyvel
1. Strömkabel

2. Handtag

3. Motor

4. Startknapp - grön (motor)

5. Stoppknapp - röd (motor)

6. Låsspak

7. Nödstopp

8. Grep för stöd

9. Blad

10. Hyvelplatta

Värmespegel
1. Strömanslutning

2. Handtag

3. Svetstermometer (oberoende från termostaten)

4. Termostat DIGITAL DRAGON (sid 15)

5. Stödpinnar

6. Spegel

MASKINBESKRIVNING
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Hyvel / värmespegelstöd
1. Handtag

2. Värmespegelfack

3. Hyvelfack

1. Oljepåfyllning

2. Ventil för att sänka tryck

3. Ventil för att öka tryck

4. Manöverspak

5. Manometer

6. Hydraulikslang

7. Hydraulikanslutningar

Hydraulaggregat

Timer
1. Justering av timmar/minuter (i T3 läge) 

2. Justering av minuter/sekunder (i T1 och T2 
läge) 

3. Återställningsknapp

4. Start/Stoppknapp 

5. Multifunktionsknapp – ställ in klocka/alarm

6. Lägesknappar  

T1 läge - Minuter/sekunder 

T2 läge - Minuter/sekunder 

T3 läge - Timmar/minuter
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Instruktioner
Nedräkning

Välj läge genom att trycka på knapp 6 (T1,T2,T3).

Tryck 1 eller 2 för att ställa in tiden i timmar/minuter (T3) eller minuter/sekunder (T1/T2). Starta nedräkningen på 4. 
Nedräkningen kan avbrytas och återupptas när som helst genom att trycka på 4. När angivna tiden har räknats 
ned så kommer timern att börja räkna upp i sekunder för att indikera tiden som passerat sedan nedräkningen 
nådde sitt slut. Tryck 4 för att avbryta uppräkningen, och sedan 4 igen för att återvända till senast inställda tiden

Tryck på 5 för att se klockan (timmarna och minuterna på displayen börjar blinka). Tryck 5 igen för att komma åt 
alarm (timmarna och minuterna slutar att blinka).

Ställ in klockan

När klockan visas på displayen, håll in 5 i 3 sekunder. När siffrorna börjar blinka så använd 1 för att ställa in timmar 
och 2 för minuter. Bekräfta genom att trycka 4.

Standardutrustning
• Verktygspåse

• Insexnyckel (för redigering av flänskragar) enbart 
för BASIC 160 och 200 modeller

• Hylsnyckel (för låsskruvar)

• Manual

• Innehållsförteckning

• Timer

INSTRUKTIONER

Hydraulkanslutningar
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Elanslutningar
Se specifikationer före inkoppling
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Hydraulaggregat - användning av generator
Se till att strömkällan uppfyller kravet för tillräcklig 
spänning.

Använd endast källa med stabiliserad spänning 
(maximum tillåtet +10% över  normal spänning).

Använd spänningsstabilisator.

230V kontakt.

Tillåtna förlängningsalternativ

Förlängningen gäller vid inkoppling av de olika 
medföljande komponenterna (värmespegel + 
hydraulaggregat + hyvelverktyg) till samma uttag.

BASIC 160 230V

Ledararea [ mm2 ] 1,5 2,5

Kabelns maxlängd [ m ] 50 75

BASIC 355 230V

Ledararea [ mm2 ] 4 6

Kabelns maxlängd [ m ] 25 50

BASIC 250 230V

Ledararea [ mm2 ] 1,5 2,5

Kabelns maxlängd [ m ] 25 50

BASIC 315 230V

Ledararea [ mm2 ] 2,5 4

Kabelns maxlängd [ m ] 25 50

BASIC 200 230V

Ledararea [ mm2 ] 1,5 2,5

Kabelns maxlängd [ m ] 25 50

Uppstart
Anslut strömkabeln till huvudkopplingen (se 
specifikationer på baksida av termostaten).

När strömkabeln är ansluten så kommer den senaste 
valda temperaturskalan (°C/°F) visas på displayen (A), 
följt av någon av dessa indikationer (efter 5 sekunder).

LOW 

Termostaten är på, och värmeplattan arbetar för att 
nå önskad temperatur. Ordet LOW visas på displayen 
fram tills att värmeplattan nått 160°C (320°F), följt av 
temperaturen på värmeplattan (stigandes till önskad 
temperatur är nådd).

OFF

Termostaten är avstängd. Starta genom att hålla inne 
B i 4 sekunder.

När värmeplattan nått önskad temperatur indikeras 
det av LED- texten på displayen (P).

A. Display - Indikerar temperaturen

B. “DOWN”/ “On/Off” - Sänker temperaturen.  
 Reglerar på/av på värmeplattan Anger   
 temperaturskalan (°C/°F)

C. “UP” / “Set” - Höjer temperaturen Temperatur- 
 inställning (se Inställning Av Temperatur)

P.  Indikationsbelysning Indikation av termostatens  
 status. 
 Fast sken = uppvärmning sker 
 Blinkande = önskad temperatur uppnådd

Inställning av temperatur

• Tryck in C i cirka 4 sekunder tills värdet på dis-
playen blinkar

• Använd C och B för att ställa in önskad tempera-
tur

• Ställ in önskat värde och avvakta i några sekun-
der. Värdet kommer att upphöra att blinka och 
lagras

Inställning av temperaturskalan

• När värmeplattan inte är inkopplad, tryck in B och 
anslut strömkabeln

• Ställ värdet till ”002” genom att använda C och B 
(temperaturskalan kommer att börja blinka efter 
cirka 4 sekunder)

• Använd C och B för att ställa in temperaturskalan 
(Fahrenheit [ F ] – Celsius [ °C]). Det valda värdet 
kommer att upphöra att blinka och lagras
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Felmeddelanden

Om något av följande meddelande visas, prova att 
stänga av och starta termostaten igen. Kontakta GPA 
Flowsystem och problemet kvarstår.

OP (Open Probe) - Indikerar ett problem med 
temperatursonden antagligen skadad.

OC (Out of Control) - Indikerar ett problem med 
temperaturreglaget termostaten kan inte ställa om till 
vald temperatur.

Avstängning

Vid avstängning av värmeplattan, tryck in B tills OFF 
visas. Vid avstängning av termostaten, koppla ur 
strömkabeln.

Ställ in tiden

Timer 1 - ställ in uppvärmningstiden t2

Timer 2 - ställ in svetstiden t5

Förbered basenheten

För manöverspaken så att släden står på fullt utslag 
och öppna spännbackarna.

Vid behov använd flänskragarna

160 BASIC och 200 BASIC modeller

För in V-skruven utan att fästa den. För in flänskragen 
R så dess skåra sammanfaller med spännbackens 
bussning. Fäst V-skruven för att låsa fast flänskragen 
till spännbacken.

Genomför samma procedur med den andra kragen.

250 BASIC, 315 BASIC och 355 BASIC modeller

För in flänskragen ända (se pilen) i spännbackens 
bussning så att ändan ligger mot S-pinnen. Tryck 
sedan undan P så flänskragens rygg kan föras in i 
spännbackens bussning. Se till så att P återgår till sin 
ursprungsposition.

Genomför samma procedur med den andra kragen.

Att svetsa mellan backarna 2a och 3a

Placera och sätt ihop medbringare A och 
hjälpverktyget för spegeln B som på bilden nedan.

Viktigt!

Hjälpverktyget för spegeln B medföljer inte i BASIC 
160 och BASIC 200 modeller.

För in komponenterna som ska svetsas i backarna 
och spänn fast dem.

Att svetsa mellan backarna 2a och 3a

Placera och sätt ihop medbringare A och 
hjälpverktyget för spegeln B som på bilden nedan.

Viktigt!

Hjälpverktyget för spegeln B medföljer inte i BASIC 
160 och BASIC 200 modeller.



www.gpa.se

Installation- drift- och underhållsmanual

14

För in komponenterna som ska svetsas i backarna 
och spänn fast dem.

Använda hyvelverktyget

Placera hyveln mellan ändarna som ska svetsas.

Luta hyveln mot den nedre hydrauliska cylindern.

Fäst hyveln i den övre hydrauliska cylindern med 
låsspaken M.

Starta maskinen genom att trycka på den gröna 
startknappen. För ändarna mot maskinen och hyvla 
ändarna utan att överanstränga motorn.

Hyvlingen är klar när spånet från båda sidorna är 
kontinuerliga och jämn. Avsluta hyvlingen och öppna 
sedan backarna. Stäng av motorn genom att trycka 
på den röda stoppknappen.

Avlägsna maskinen och placera den i dess fack. 
Rensa bort spånet utan att röra eller smutsa ned 
rörändarna.

Avläsa släptrycket Pt

För manöverspaken till max och öppna släden till fullt 
utslag.

Nollställ trycket inom den hydrauliska kretsen genom 
att rotera ventilen för ökat tryck moturs tills stopp.

Släptrycket Pt är det minimumtryck nödvändigt för att 
få släden i rörelse.
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För manöverspaken till maximum och rotera ventilen 
för ökat tryck i en successiv jämn rörelse medurs 
tills släden kommer i rörelse. Läs av trycket (Pt) på 
manometern och anteckna det.

Vänligen notera Trycket Pts värde måste mätas vid 
varje enskild svetsning.

Svetscykel

Kom ihåg att alltid notera varje moment i svetsrapporten. 
Att ställa in trycket (P1+Pt) för Moment 1 på 
hydraulikaggregatet.

För slädarna mot varandra och behåll manöverspaken 
vid maximum.

 
När värmespegeln har uppnått sin temperatur, placera 
den mellan svetsändarna.

Rotera ventilen för ökat tryck i medurs riktning tills 
manometern visar att trycket (P1+Pt) har uppnåtts.

Öppna slädarna genom att använda manöverspaken.

Moment 1 - Vulstuppbyggnad
Stäng slädarna och bibehåll trycket (P1+Pt). Avvakta 
tills att vulsterna nått nödvändiga storlekar.

Släpp långsamt på manöverspaken.
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Moment 2 - Uppvärmning

Öppna ventilen för minskat tryck successivt tills att 
maxtrycket för P2 är uppnått. P2 är nödvändigt för att 
hålla kvar båda ändarna mot värmespegeln.  Stäng 
ventilen för minskat tryck genom att rotera den 
medurs.

Vänta tills tiden t2 är slut.

Under tiden t2 så får änderna ALDRIG tappa 
kontakten med värmespegeln. Skulle detta ske så 
måste svetsningen börja om från början.

Moment 3 - Avlägsna värmespegeln

 
Öppna ventilen för att släppa på trycket.

 
Öppna slädarna och lyft fort värmespegeln

Moment 4 - Uppnå svetstrycket

 
För manöverspaken för progressivt ökande av kraft 
tills trycket (P1+Pt) har uppnåtts inom tiden t4.
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Moment 5 - Sammansvetsning

 
Stabilisera trycket.

 
Släpp långsamt på manöverspaken. Vänta tills tiden 
för t5 har tagit slut.

Moment 6 - Nedkylning

 
Nollställ trycket genom att öppna upp ventilen för 
minskat tryck helt genom att vrida det moturs.

 
Vänta tills skarven har svalnat innan den flyttas från 
maskinen.

Öppna upp spännbackarna och ta bort röret. 

Koppla bort strömtillförseln från maskinen. 

Koppla bort alla komponenter.

När svetsningen är avslutad 
Rengör alla komponenter noggrant. 

Se till att förvara allt enligt uppmaning.
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UNDERHÅLL
Varje komponent måste rengöras noggrant efter varje 
bruk. Skydda dem mot stötar eller slag, vätskor och 
smuts.

Snabbkopplingar och anslutningar

Håll alltid kopplingarna och anslutningarna rengjorda.

Förhindra att sand eller jord tar sig in i det hydrauliska 
systemet genom att alltid ha pluggarna till 
kopplingarna och anslutningarna.

Basenheten

Håll alltid cylinderstavarna rena. Skydda dem mot 
stötar eller slag.

Hydraulaggregatet

Gör ett oljebyte vid var 1000:e svetsning och minst 
en gång om året. Använd olja kan vara väldigt farlig, 
släng den vid närmaste avfallsstation för giftigt avfall.

Använd enbart rekommenderad olja.

Se över oljenivån en gång i månaden. Nivån måste nå 
märket på oljestickan.

A - Locket med oljestickan

Värmespegel

Rengör och placera värmespegeln i dess fack efter 
varje bruk.

Hyvelverktyget

Byt ut både bladen vid behov. Rengör och placera 
hyveln i dess fack efter varje bruk.

FELSÖKNING
Om ett problem skulle uppstå och garantin 
för maskinen fortfarande gäller, kontakta GPA 
Flowsystem. Koppla bort strömtillförseln till maskinen 
innan påbörjad kontrollering av de elektriska 
komponenterna.

Basenhet

Problem 1 – Oljeläckage

Möjlig orsak:  Löst sittande/slitage på hydrauliska  
  delar, snabbkopplingar/anslutningar  
  eller Skadade packningar till cylin  
  drarna

Lösning:  Spänn de hydrauliska delarna eller  
  snabbkopplingarna/anslutningarna.  
  Byt ut slitna delar. Kontakta GPA   
  Flowsystem

Problem 2 – Dåligt tryck. Otillräckligt tryck för att 
flytta släden

Möjlig orsak:  Luft i en eller båda hydrauliska cylin 
  drar

Lösning:  Positionera aggregatet på en höjd h 
  där aggregatet är högre upp än   
  basenheten

Lösning:  För släden fram och tillbaka via manö 
  verspaken tills all luft har försvunnit
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Värmespegeln
Koppla ur maskinen från dess strömtillförsel innan 
påbörjat arbete med dess elektroniska komponenter.

Problem 1 – Värmespegeln värms inte upp eller 
det är omöjligt att justera temperaturen trots att 
indikatorerna fungerar.

Möjlig orsak:  Termostatfel

Lösning:  Byt ut termostaten

Problem 2 – Värmespegeln värms inte upp eller 
det är omöjligt att justera temperaturen och indi-
katorerna lyser inte.

Möjlig orsak:  Termostatfel

Lösning:  Byt ut termostaten

Hyvel
Problem 1 – Hyveln fungerar inte

Möjlig orsak:  Kortslutning

Lösning:  Avvakta tills motorn har svalnat, tryck  
  sedan på strömbrytarknappen (7)

Möjlig orsak:  Avbruten anslutning

Lösning:  Se över kontakterna och sladdarna  
  och återanslut dem vid behov. De  
  över det elektriska systemet

Möjlig orsak:  Avbruten strömkabel

Lösning:  Se över strömkabel och byt ut den  
  vid behov

Möjlig orsak:  Strömbrytaren dålig eller försvunnen 

Lösning:  Avlägsna höljet och byt ut strömbry- 
  taren, eller justera dess position ge- 
  nom att skruva på A och B skruvarna  
  så att kontakten låses när hyveln är  
  placerad mot den övre hydrauliska  
  cylindern

Er BASIC maskin och komponenter bör ses över vart 
annat år. Se till att skicka med maskinens servicebok 
för dokumentation.

Hydraulikaggregatet
Problem 1 – Aggregatet fungerar inte

Möjlig orsak:  Plugg eller slang urkopplad. Fel i det  
  elektriska systemet

Lösning:  Kontrollera pluggarna/slangarna,   
  återställ dem eller byt ut dem vid   
  behov.Kontrollera strömkabeln. Se  
  över det elektriska systemet (se de  
  elektriska diagrammen)

Problem 2 – Trycket toppar, breda och ryckiga 
rörelser av manomternålen

Möjlig orsak:  Membranet på den hydraliska acku- 
  mulatorn

Lösning:  Byt ut den hydrauliska ackumulatorn

Problem 3 – Oljeläckage

Möjlig orsak:  Löst sittande/slitage på hydrauliska  
  delar eller snabbkopplingar/anslut 
  ningar

Lösning:  Spänn åt de hydrauliska delarna/  
  slangarna. Byt ut de slitna hydraulis- 
  ka delarna/slangarna

Koppla ihop snabbkopplingarna och anslutningarna.

Aktivera aggregatet i 30 sekunder genom att använda 
manöverspaken.  
Kontakta GPA Flowsystem.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Introduktion
Användandet av svetsmaskiner BASIC är enbart till för 
utbildad personal.

Maskinen är enbart för användandet som anges i 
kapitel 1 “Produktintroduktion och Specifikationer” 
och alltid enligt instruktionerna för användandet och 
underhåll häri. Allt annat användande ska ses som 
olämpligt och förbjudet, då det kan orsaka skador på 
användaren/tredje part/andra objekt och maskinen 
själv.

De säkerhetsföreskrifter som anges häri ska alltid 
betraktas vid alla tillfällen.

Det är strikt förbjudet att ta bort någon av 
säkerhetsinrättningarna (ex kontakt, tillslutning, 
etc.). Vid slitage så byt ut delarna omgående med 
originaldelar till maskinen.

Förändringar av/på maskiner ska ske av auktoriserad 
och utbildad personal.

Förlängningssladdar måste stämma överrens med 
bestämmelser och passande för krävande styrka. 
Använd bara typ IEC 309, IP67 kontakter.

Utrustning med låg spänningsbruk krävs vid arbete i.

• trånga platser

• extremt fuktiga platser

• platser omgivna av metallstrukturer eller vatten

Elektriska faror
 Livsfaliga stötar 

 Berörda delar är hyvel, värmespegel  
 och hydraulaggregat

Se över så att de elektriska specifikationerna till 
strömtillförseln matchar dem till maskinerna.

 

 Se till att maskinen är jordad och att  
 skyddet fungerar

Se till så att uttaget eller generatorn som maskinen är 
kopplad till under arbetet har en jordfelsbrytare med 
hög känslighet (I∆=30mA).

Uttagen måste vara typ IEC 309 med minimum IP44 
skyddsklass. Se till att inte utsätta maskinerna för 
regn eller någon annan vätska.

Se till att skyddsmaterial, så som handskar, är torra 
när maskinen används.

Se till att inte låta kablar exponeras för kemikalier, 
mekanisk belastning eller andra faror så som ryck, 
vassa kanter eller passering av fordon etc.

Så fort maskinen inte används så koppla bort den 
från strömkällan, även om det enbart är temporära 
pauser. Se över alla maskiner innan varje användning. 
Speciellt så att alla isolerande komponenter är intakta.

Testa alla säkerhetsbrytare en gång per månad.

Rengör varje maskin noggrant efter användning. 
Använd inte substanser som kan orsaka skador på de 
isolerande delarna – lösningsmedel som bensin eller 
generellt brandfarliga ämnen.

Mekaniska faror

 Klämrisk 
 Berörda delar är basenhet

Håll ett säkert avstånd från maskinen vid förflyttning 
av släden.

Varning!

Skulle någon klämmas, för omedelbart 
manöverspaken så att släden öppnas (riktning mot 
manometern).

Se till att maskinen står stabilt vid alla tillfällen.

Se till att alla komponenter som ska svetsas fästes 
korrekt och ordentligt. Betrakta alltid säkerheten vid 
arbetstillfället.

 Bär alltid arbetsskor

 Risk för vassa ytor  
 Berörda delar är hyvel

Håll ett säkert avstånd från maskinen när den är 
igång. Arbeta varsamt med hyveln.
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 Bär alltid arbetshandskar

 Splitterrisk 
 Berörda delar är hyvel

Håll ett säkert avstånd från maskinen när den är 
igång. Rengör ändarna som ska svetsas innan de 
fästs i spännbackarna. Se till att ingen smuts finns på 
röret.

 Bär alltid skyddsglasögon

Rörliga delar

 Risk för intrassling 
 Berörda delar är basenhet och hyvel

 Bär alltid lämpliga arbetskläder

Värmefaror

 Risk för brännskador 
 Berörda delar är värmespegel

Håll ett säkert avstånd från värmespegeln när den 
är igång och hantera den med varsamhet. Rengör 
värmespegeln noggrant och med varsamhet. Rör 
inte svetsvulsten eller områdena runt om när de 
fortfarande är varma.

 Bär alltid arbetshandskar

 Flamrisk

 Berörda delar är värmespegel

Använd inte maskinen i omgivningar med risk för 
explosioner på grund av närvaro av lättantändliga 
ångor, gaser, etc. Förvara inte värmekänsliga 
och lättantändliga substanser (så som olja, färg, 
lösningsmedel, etc.) i närheten av maskinen.

Kemiska faror

 

 Risk för farliga ångor och   
 explotionsrisk 
 Berörda delar är rör/rördelar,   
 brännbart material

Svetsa inte rör eller rördelar som innehåller eller har 
innehållt substanser som kan producera giftiga och/
eller explosiva ångor vid kontakt med värme.

Hantera med extrem försiktighet alla giftiga 
substanser som används vid förberedelser inför 
svetsning.

• skydda dem från hög värme och eld

• rök inte i närheten av dem

• se till att arbetsplasten är väl ventilerad

Hanteringsfaror

 Klämrisk 
 Berörda delar är lyftande av   
 utrustning

 

 Bär alltid skyddshjälm

 Skaderisker är manuell hantering

Korrekt lyftteknik

Inkorrekt lyftteknik
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Övriga faror 

 Bullerrisk på arbetsplatser med hög  
 ljudnivå

 Bär alltid hörselskydd

 Tillåt endast auktoriserade personer  
 att befinna sig på arbetsplatsen

 Arbetsplatsen måste ha tillräckligt  
 och lämpligt ljus

 Håll arbetsplatsen ren och   
 organiserad för att minska risker.

 Placera värmespegeln och hyveln i  
 sina fack efter användning

SVETSPARAMETRAR

Röregenskaper
Rörets/delens klassificering enligt Standard Dimension 
Ratio (SDR), Series (S), Nominal Pressure (NP), likaså 
svetsparametrarna beror på dimensionen på röret/
rördelen.

D - Utvändig diameter

S - Tjocklek

Dessa är de formler och förhållande som ska beaktas.

(Nominellt Tryck vid 20°C)

SDR S PN (PE 80) PN (PE 100) PN (PN)

41 20 3,2 4 2,5

33 16 4 5 3,2

27,6 13,3 /// 6 ///

26 12,5 5 /// 4

22 10,5 6 /// ///

21 10 /// 8 ///

17,6 8,3 /// /// 6

17 8 8 10 ///

13,6 6,3 10 12,5 ///

11 5 12,5 16 10

9 4 16 20 12,5

7,4 3,2 20 25 16

6 2,5 25 32 20
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TILLVERKARENS KONFORMITETSINTYG

Ritmo S.p.A. klargör att följande svetsmaskin är tillverkad av företaget. Maskinerna följer standarder och 
förordningar med dess juridiska värden:

2006/42/CE

2014/30/UE

2014/35/UE

UNI EN ISO 12100

CEI 44-5

Intyget är ogiltigt om någon modifiering av maskinen skulle ske utan tillstånd från återförsäljaren eller auktoriserad 
reparatör.

Följande sidor innehåller formler till att kalkylera svetsparametrarna och även tabeller för de vanligaste diametrar 
och tjocklekar enligt väl kända standards. Dessa finns även tillgängliga för Android/IPhone.

NOTIS 1 - Värdet som skall ställas in på hydraulaggregatet vid Moment 1 ges genom att addera trycket från 
vulstuppbyggning P1 (detsamma som svetstrycket P5) med släptrycket (Pt) som fastställs av användaren direkt vid 
maskinen.

NOTIS 2 - Innan bruk av tabellerna som angivs häri, måste användaren kontrollera att dimensionerna på rören/
delarna stämmer överrens med de nominella. Om de inte gör det, måste svetsningen kalkyleras efter angivna 
formler (i detta fall, se till så att dimensionerna dessutom har nödvändiga toleransen). Använd skjutmått för att 
mäta.

NOTIS 3 - Formler och värden som angivits häri är applicerade på förhållanden ut ifrån 20°C omgivning och i 
skydd mot diverse väderförhållanden.

NOTIS 4 - Värdet på rören/rördelarnas egenskaper D och s måste alltid skrivas ut i millimeter [mm].
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