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Svets och Verktyg



BÄSTE KUND
Denna manual kommer hjälpa er med 
användningen av er nya svetsmaskin Easy 
life 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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Detta avsnitt introducerades för att beskriva användningen och underhållet av den elektrohydrauliska 
kontrollenheten Easy life V4 med Delta och Basic stumsvetsmaskiner.

All information om montering, preliminära svetsprocedurer, maskininställning och tekniska data (referens till 
kontrollenheten, hyvel, värmeplatta och support) finns i användarhandboken för svetsmaskinen.

Easy life V4-systemet tillåter att man ställer in tids- och trycksvetsningsparametrar (standard- eller ”Dual Pressure” 
svetsning) på en kontrollpanel innan svetsprocessen börjar. Alla svetsfaser befinner sig därför automatiskt och styrs 
av Easy life som begränsar behovet av manuell styrning.

Kombination

Elektrohydraulisk växellåda Easy life V4 med Delta / Basic svetsmaskiner.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

EASY LIFE DELTA Serie BASIC Serie

Kontrollenhet EASY LIFE - 230 VAC
Delta Dragon 250B
Delta Dragon 315B

Delta 500 V1

Basic 160 V1
Basic 200 V1
Basic 250 V1
Basic 315 V1
Basic 355 V1

Kontrollenhet EASY LIFE - 400 VAC
Delta 500

Delta 500 V1
Delta 630 V1

Tekniska funktioner EASY LIFE versioner

Ström försörjning 230 VAC (50/60 Hz) 400 VAC (3F+N+PE 50/60Hz)

Maximal absorberad effekt 1100W 500W

Tryckområde

0 ÷ 150 Bar 0 ÷ 120 Bar 0 ÷ 140 Bar

Delta Dragon 250B 
Delta Dragon 315B 

Basic 160 V1
Basic 200 V0
Basic 250 V1
Basic 315 V1 Delta 500

Delta 500 V1
Delta 630 V1

0 ÷ 120 Bar

Basic 355 V0
Delta 500 V1

Värmeplatta temperaturreglering da 180°C a 280°C

Vikt 37 kg

Övergripande dimensioner (WxDxH) 580x461x490 mm

Hydraulolja

Viskositetsklass 46 o 68 ISO 3448: 1992 

Rekommenderade oljor
TEXACO RANDO HDZ 46

ESSO UNIVIS N 46
SHELL TELLUS T 46
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1. Serie port (RS232) för skrivare (Tillval) 

2. Strömbrytare

3. Nödstoppknapp

4. Set-up knapp för datainställningar

5. F1-knapp (alternativmeny) 

6. F2-knapp (med USB-minne anslutet sparas svets 
rapporten)

7. F3-knapp (reserverad för framtida användningar)

8. Display

9. Piltangenter (datamodifiering, bläddring i menyn, 
etc.)

10. EXIT-knapp avsluta meny 

DELBESKRIVNING
11. ENTER-knapp bekräftar driften

12. Start / Byt fas 3 (svetsning) 

13. STOPP-knapp stannar hyvel

14. Start / Byt knapp fas 2 (uppvärmning) 

15. Starta hyvling-knappen

16. Stäng vagnar-knappen 

17. Öppna vagnen-knappen

18. Start / Byt fas 1 (föruppvärmning) 

19. Starta släptrycket-knappen 

20. USB-port för rapporthämtning
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21. Kontrollpanel 

22. Handtag

23. Växellåda

24. Låshandtag

Kontrollpanel

25. Värmeplatta anslutning 

26. Hyvelanslutning

27. Motorskydd 

28. Automat säkring

29. Snabbkopplare för anslutning av cylindrar

30. Strömkabel 

31. Tryckdämpare

Baksidan av kontrollpanelen
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INSTALLATION

Elektriska anslutningar

Hydrauliska anslutningar
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SÄKERHETSÅTGÄRDER

Generell information
Användandet av Easy life är endast avsett för behöriga yrkesmän.

Använd endast svetsen till syftena beskrivna i kapitlet ”Användningsområde”. All annan användning anses 
opassande och därmed undanbedes, det finns risk för allvarliga skador på brukaren vid felanvändning.

Det är inte tillåtet att ta bort säkerhetsutrustning som brytare, mikrobrytare, packningar eller dylikt. Byt ut slitna eller 
skadade delar omedelbart. Använd endast Ritmo originaldelar.

Alla reparationer som utförs på maskinen ska göras utav kvalificerad personal.

Säkerhetsinformation
När du ser denna varningsskylt.

Var noga när du läser vad som står. Du riskerar din 
hälsa om du inte gör det!

Du kommer att se att varningsskyltarna följs av en av 
nedanstående ord.

Indikerar direkt farlig situation som kan orsaka allvarlig 
skada eller död.

Indikerar en potentiellt farlig situation som kan 
resultera i personskada.

Indikerar en potentiellt farlig situation som kan ge   
personskada om inte undviks.

Nedan beskrivs även vad som kan hända då du ser 
varningsorden Notice och Important.

Notera

Kan hindra dig från att skada maskinen eller annan 
utrustning. Används även för att signalera osäker 
användning.

Viktigt

Kan underlätta ditt arbete eller göra det mer säkert.

Använd inte denna produkt innan du noggrant 
läst igenom denna manual och fullständigt förstår 
dess innebörd. Din och andras säkerhet ligger i ditt 
omdöme och förståelse av denna manual.

Följ nationella och lokala lagar samt regler vid 
användning!

Ritmo kan inte förutse alla olika möjliga situationer. Se 
därför till att vara vaksam och försiktig vid brukandet 
av denna produkt. Underhåll av produkten ökar 
säkerhet och livslängd, därför rekommenderas det 
starkt att ofta rengöra den. Vid användning tänk alltid 
på din omgivning och vad som befinner sig i direkt 
omgivning med maskinen.

Läs och förstå!
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Elsäkerhet
Involverade delar är, Fasverktyg och Värmespegel

Granska elektriska specifikationer från strömkällan, 
och se till att de stämmer överens med maskinen.

On-site plattan måste kopplas till en strömbrytare 
(I=30mA). Anslutningarna på plattan måste följa IEC 
309 typ med skyddsklass IP44, som minimikrav.

Utsätt inte maskinen för regn eller andra vätskor. Se 
till att tillbehör och kringutrustning alltid är torra.

Exponera inte kablar för kemiska substanser. Dra inte 
kablar där de kan slitas av, eller riskeras köras över av 
fordon.

Koppla ur maskinen när den inte används. Innan 
maskinen används, se till att alla komponenter är i 
perfekt skick. Granska en gång i månaden att brytare 
fungerar ordentligt. Rengör maskinen ordentligt efter 
användning.

Anslut maskinen till jordat uttag.  

Granska funktionen i jordningen.

Om du måste förlänga kabeln, se till att den nya 
passar med den gamla. Den nya måste även följa 
säkerhetsbestämmelser.

Kabeln som används till förlängning måste följa IEC 
309 typ, IP67.

SELV-försörjd utrustning (extremt låg säkerhetsvolt) 
krävs i trånga eller fuktiga utrymmen som metall 
strukturer, vatten, hamnar eller dylikt.

Mekaniska risker
Involverade delar är Vagn, Iläggning av rör och 
Backar

Varning!

Vid klämning i släden eller kanter tryck på 
nödstoppsknappen. Detta kommer att blockera 
släden och minska nolltrycket i kretsen, vilket gör det 
möjligt att manuellt öppna släden.

Håll ett säkert avstånd medan släden är i rörelse. Se 
till att maskinen står stadigt.

Kontrollera att rören och backarna är ordentligt 
fastspända, utför alla moment med största säkerhet.

Involverade delar är Hyvel

Håll ett säkert avstånd när hyvling pågår.

Flytta hyveln med försiktighet. 

Involverade delar är Hyvel

Håll ett säkert avstånd när hyvling pågår.

Ta bort alla eventuella partiklar (t.ex. fin grus, jord, etc) 
från rörändarna innan något arbete görs.

Involverade delar är Hyvel och släden

Håll säkerhetsavstånd när hyveln används eller när 
backarna rör sig. 

Ta av eventuella smycken och sätt upp långt hår.
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Risker relaterade till temperaturer
Involverade delar är värmeplattan

Var försiktig vid flytt av värmeplattan. 

Extrem försiktighet bör vidtas vid rengöring av 
värmeplattan.

Rör inte den svetsade vulsten eller området förän de 
har svalnat helt.

Involverade delar är värmeplattan

Använd inte maskinen om där är explosionsrisk i 
området på grund av brandfarliga gaser mm.

Håll eventuella brandfarliga material eller sådana som 
kan reagera i värme (t ex oljor, lösningsmedel, färg 
etc.) borta från värmeplattan.

DRIFTINSTRUKTIONER

Viktig!

Kontrollera alla hydrauliska och elektriska anslutningar 
innan du kopplar in kontrollenheten (se sida 7). Anslut 
strömkabeln till strömkällan.

Se till att nödstoppsknappen (3) inte har tryckts 
in, Rotera annars knappen medurs för att aktivera 
kommandon på kontrollpanelen.

Aktivera automatsäkringen (28). Displayen tänds och 
visar information.

Tryck på strömbrytaren (2) för att aktivera 
kontrollenhetens kommandon.

Vänligen notera: Om anslutningarna inte har gjorts 
kommer strömbrytaren (2) inte att aktiveras.

Huvudkommandon beskrivning 

Använd pilarna (9) för att gå igenom menyn och ändra 
data, ENTER (11) för att bekräfta, EXIT (10) för att 
lämna menyn och Set-up (4) för att infoga svetsdata.

Starta kontrollenheten

Placera rören i släden
Hur man laddar rören

Placera och lås rören i backarna (läs instruktionerna i 
maskinens handbok).
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Anslut tryckdämparen när det totala svetstrycket är 
under 36 Bar, det undviker överhettning av oljan.

Varning!

Använd inte tryckdämparen över 36 Bar!

Tryckdämpare

Lägesbeskrivning
Den första skärm bilden visar informationen om 
programvaran, serienumret, datum och tid. 

Svetsläge 

Operativt läge. Visar de mätta värdena under 
svetsfasen.

Vänligen notera

Du kan mäta släptrycket Pt i det här läget och det 
kommer automatiskt att läggas till på P1-tryckvärdet 
under de följande faserna.

Se sida 13 för att mäta släptrycket Pt.

Tryck på Set-up (4) för att öppna datainställnings 
läget.

Datainställningsläge

Du kan ställa in hyvling, föruppvärmning (fas 1), 
uppvärmning (fas 2) och svetsnings (fas 3) data.

Du kan lämna datainställningsläget när som helst 
genom att trycka på ENTER (11).

Vänligen notera

Släptrycksdata kan visas men går inte att ändras, 
som bilden visar.

Svetsdata inställningar (inställningsläge)
Svetsdata inställningar

Svetsfasens knappar är

1. föruppvärmning (fas 1)

2. uppvärmning (fas 2)

3. svetsning (fas 3)

Genom att trycka på de faserna ser du datainställningen 
för föregående svetsning (tryck, tid, värmeplattans 
temperatur). Den blinkande markören positionerar sig 
på den första siffran, som motsvarar trycket.

Ställa in FAS 1-data (föruppvärmning).

Tryck på (18). Använd de vertikala pilarna (9) för att 
ändra värdena och de horisontella pilarna för att gå till 
nästa tecken eller parameter. På fas 1 motsvarar T1-
tiden vulst uppbyggnad.
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OBS!

Om datainställningarna inte är sammanhängande (t ex 
för hög av ett tryck), följande bild kommer att visas.

Ställ in rätt värden och flytta sedan till fas 2.

Ställa in FAS 2 (uppvärmning) data

Tryck på (14). Använd de vertikala pilarna (9)  för att 
ändra värdena och de horisontella pilarna för att gå till 
nästa tecken eller parameter.

Ställ in data fas 3
Tryck på (12). Använd de vertikala pilarna (9) för att 
ändra värdena och de horisontella pilarna för att gå till 
nästa tecken eller parameter.

Inställningar hyvling data 
Tryck på (15). Använd de vertikala pilarna (9) för att 
ändra värdena och de horisontella pilarna för att gå till 
nästa tecken eller parameter.

Set-up parametrarna kan lagras (svetsrecept) när som 
helst i installationsläge.

1. Tryck på Enter, sedan inställningar. Displayen visar 
bilden på höger sida

2. Bläddra i listan för att välja positionen för att spara 
receptet. Det nya receptet kan antingen skriva över 
det valda objektet eller lagras som ett nytt värde i 
det sista läget. Använd pilknapparna för att skriva ett 
namn för ett nytt recept

3. Tryck på Enter för att spara. På skärmen visas ”√”, 
när receptet är lagrat

Lagra och återkalla svetsparametrarna 
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Varning!

Även saknade och fel recept kan lagras. 

Ladda [F2]

Den laddar listan av lagrade anpassade 
svetsparametrar (recept). Samma meny kan nås 
genom att trycka på knappen F2. 

Bläddra i recepten och tryck sedan på Enter för att 
bekräfta valet. 

Läs släptrycket Pt

Viktig! 

Se till att rören är ordentligt låsta inuti backarna. 

OBS! Klämrisk.

Håll ett säkert avstånd från slädens stängningsområde. 

Notera!

Släptrycket Pt är det tryck som behövs för att flytta 
slädarna.  Kontrollera att strömbrytaren är intryck och 
på (2). Tryck på Set-up (4) eller ENTER (11) för att gå 
till Svets läge.

Oljeuppvärmningsfas (endast i kallt väder)

Tryck på slädens stängningsknapp (16) och håll den 
intryckt i 15 sekunder och släpp sedan den. Växeln 
kommer att förbli aktiv i några minuter för att förvärma 
oljan inuti kretsen. Upprepa operationen, om det behövs. 

Gå till WELD-läge. Tryck på (19). Pumpen aktiveras 
och trycket inuti kretsen ökar gradvis. När släden 
börjar röra sig, tryck på (19) igen.

De uppnådda tryckvärdet ställs sedan in som 
släptrycket Pt.

På skärmen visas ”√”, sedan visas svetsmenyn med 
de laddade parametrarna.
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Sätt in hyveln mellan rören som ska svetsas och lägg 
den på den nedre cylinderstången.

Slå på hyveln, tryck på startknappen som är placerad 
på enheten. Tryck (15) för att stänga släden till 
hyvlingstrycket.

När hyvlingen har slutförts (spånen måste se 
homogen ut på båda sidor av delarna som svetsas) 
tryck (13) STOPP. Trycket minskar, hyvlingsfasen 
fortsätter under en kort stund, varefter släden öppnas 
automatiskt.

Stäng av hyveln genom att trycka på stoppknappen 
som är placerad på enheten. Ta bort hyveln.

Viktigt att kontrollera innan nästa steg

Tryck (16) och stäng släden igen, hela vägen. 
Kontrollera rören. Rörsektorerna måste vara helt 
parallella. Öppna backarna.

Notera!

Du kan ändra Hyvel data, om det behövs, från 
inställningsläget (sida 11).

Du kan trycka (17) för att öppna släden helt och göra 
det enklare att placera hyveln.

Placering av hyvel

Hyvling
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Svetsning
Notera! 

Fortsätt inte förän du har gått igenom alla de 
preliminära åtgärderna som beskrivs på de 
föregående sidorna. 

Sätt i värmeplattan. Placera värmeplattan mellan 
rören som ska svetsas. Du kan trycka (17) för att 
öppna släden helt och göra det lättare att placera 
värmeplattan.

Svetsfas 1 (föruppvärmning) 

Tryck på (18) för att starta föruppvärmning 
(vulstuppbyggnad). Slädarna stänger och 
rörens ändar kommer att komma i kontakt med 
värmeplattan.

Det hydrauliska kretstrycket ökar tills det når det 
inställda trycket. Vänta till färdigställandet av T1 eller 
den förväntade vulstdimensionen är nådd (enligt den 
svetsstandard som används). Du kan flytta till fas 2 
(uppvärmning) genom att trycka på (14).

Svetsfas 2 (uppvärmning)

Trycket sjunker tills det når det inställda värdet och 
hålls under hela T2.

Utbytesfas

När T2 är klar öppnas backarna automatiskt, vilket 
möjliggör avlägsnande av värmeplattan. Backarnas 
öppningstid kan ändras i decimaler sekunder (från 0,1 
till 20 sekunder) från meny F1 (se alternativmeny F1 
sida 16-17 ”Öppning”).

OBS! Klämrisk!

Stängning av släden
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När den inställda tidsperioden @ F1 (kapitel 6./12 
”Stängning”) är över, stängs släden igen. Om du inte 
har ställt in någon tid, tryck på (12) för att fortsätta 
med höjningsfasen.

Höjfas

Trycket ökar tills T4-inställningen @ F1 är klar (se F1 
alternativ i menyn  sida 16-17 ”T4-tid”).

Svetsfas 3 (enkel trycks svetsning)

Vänta T5 svetsningstid.

Tryck på F1 (5) för att ändra alternativ. Tryck på EXIT 
(10) för att lämna menyn. 

Använd pilarna (9) för att välja den data som ska 
ändras, och tryck sedan på ENTER (11) för att ändra.

T4-tid!

Höjtid, automatisk (enligt UNI 10520: 2009) eller 
modifierbar från 1 till 60 sekunder.

Dubbel tryck 

Dubbel tryck är en typ av svetsning där P5-tryck (P5 
= P1) hålls i 10 sekunder, sedan faller det ner till P6 
inom T6-tiden. Det kan vara aktiverat / avaktiverat. 

Diameter 

Du kan välja rördiametern från 40 mm till 630 mm.

Alternativ meny (F1)
SDR (standard mått förhållande) 

Det är förhållandet mellan rördiametern och rörets 
väggtjocklek. Det kan vara modifierbart från 6,0 till 
SDR 41,0.

Material

Den typ av polyeten (PP, PE-HD, PE80 och PE100) 
som används (referens till rören).

Operatör

Den som utför svetsningen. Det kan ändras.

Arbetsplats 

Där svetsningen äger rum eller arbetsplatsens namn. 
Det kan ändras. 
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Anmärkning 

Alla nyheter anses relevanta. Det kan ändras. 

Skriv ut 

Var du ska skriva ut / ladda ner svetsrapporterna. 

Öppna Skriv ut rapport 

Använd pilarna upp och ner för att välja rapport du 
vill skriva ut, anslut sedan skrivaren till seriell kontakt 
(1) och tryck på ENTER för att skriva ut den visade 
rapporten. 

Ladda ner rapport 

Anslut USB-drivrutinen till kontakten (20), gå till 
utskriftsmenyn, använd pilarna upp och ner för att 
välja rapporten du vill ladda ner, tryck på F1 för att 
ladda ner den eller F2 för att ladda ner alla rapporter i 
minnet.

Bar / PSI

Ändrar tryckmätningsenheten (bar / PSI).

° C / ° F

Ändrar värmeplattans temperaturmätningsenhet 
(Celsius / Fahrenheit). 

mm / ips / dips 

Ändrar mätdiametern för rördiameter (mm/ips/dip).

Öppen tid 

Slädens öppettider under fas 3 (Exchange time). Den 
kan modifieras från 0,1s till 20s.

Stängningstid 

Slädens stängningstid före höjningsfasen. Den kan 
modifieras från 0,1s till 20s. Det kan också vara 
inaktiverat (genom att ställa det till OFF). 

Kontrast 

Displaykontrastjustering. 

Info 

Genom att trycka på ENTER visas följande 
information.

• Utgångsdatum för Easy Life- kalibreringen

• Serienummer

• Använt minne (mot 4000 tillgängligt minne)

• Firmware version

Övriga funktioner

Den låter dig komma åt andra inställningar och 
funktioner genom att ange en specifik kod. Använd 
de vertikala pilarna för att ändra värdena och de 
horisontella pilar för att gå till nästa tecken eller 
parameter. Tryck på ENTER för att bekräfta.

koder

0111 Ställ in språket.

1000 Ställ in tiden.

1289 Radera sparade rapporter.

Ladda [F2] 

Ladda ett lagrat recept.
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UNDERHÅLL
Rengör växelkomponenterna noggrant efter användning. Skydda dem mot stötar, vätskor och smuts

Denna maskin kan skadas av hög luftfuktighet, hög saltkoncentration och högtemperaturmiljöer. 
Rengör i slutet av varje arbetsdag alla delar som kan skadas genom oxidation (ram, cylindrarnas fat, 
elektriska och hydrauliska kontakter) med lämpliga rengöringsmedel. Förvara denna produkt inomhus 
och använd förvaringsskydd för att skydda mot om förhållandena: temperatur förändras natt / dag) 
kan leda till bildning av  kondens som kan orsaka oxidation. Direkt solljus kan påverka elektriska och 
elektroniska komponenter.

Elektrohydraulisk kontrollenhet
Byt oljan varje 1000 svetsar och annars en gång om 
året. (Använd olja är extremt förorenande och måste 
slängas i specialiserade centraler för insamling av 
avfall.)

Använd endast en av de oljor som anges på Cap. 
2./1 ”Tekniska egenskaper” på växellådan.

Kontrollera oljenivån en gång i månaden. Det måste 
alltid vara på nivån markerad vid mätstickan.

V - tanklocket med oljestickan

W - täcka för att få åtkomst till oljeutloppspluggen

Y - lock för oljeutsläpp

Z - tank

Koppla ur maskinen från strömkällan innan du arbetar 
med de elektriska komponenterna.

Endast behörig kvalificerad och utbildad personal 
får reparera maskinen. De elektriska system som 
medföljer maskinen måste respekteras.

25 - Värmeplattaanslutning

26 - Hyvelanslutning

27 - Termisk brytare (kontrollenhetens motorskydd)

28 - Automat säkring

29 - Snabbkopplingar

30 - Strömkabel

Problem 1 – Automatsäkringen 28 är aktiverad, 

panelen är på men kontrollenheten går inte

Möjlig orsak:  Kretsbrytaren 27 utlöste

Lösning:  Tryck på strömbrytaren 27 för att   
  återställa funktionen

Problem 2 – De elektriska anslutningarna gjor-
des och automatsäkringen 28 aktiverades men 

kontrollenheten fungerar inte

Möjlig orsak:  Nödstoppsknappen är intryckt

Lösning:  Lås upp nödstoppsknappen genom  
  att rotera den medurs

Problem 3 – Ingen spänning går till fasmatnings-

kontakten 25

Möjlig orsak:  Automatsäkringen ligger nere 28

Lösning:  Slå på automatsäkringen igen 28

FELKODER OCH DESS BETYDELSER

Hydraulikaggregatet
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Felmeddelande 

Varning!

Medan EASY LIFE kontrollenhet är under garanti och det uppstår ett funktionsfel (oavsett orsak), måste du 
kontakta GPA Flowsystem AB servicecenter. Eventuellt obehörigt ingripande bryter omedelbart garantin.

EASY LIFE kontrollenhet måste kalibreras en gång om året. Uppdateringen kan endast utföras av GPA Flowsystem 
AB servicecenter. Kontrollenheten ska skickas med alla dokument och reparations register.

ERROR 10 – Användaravbrott
Orsak:   Användaren tryckte STOP under svetsning

ERROR 20 – Hårdvara
Orsak:   Strömkällans frekvens utan för svetsens toleranser. Fmin= 50Hz ÷ Fmax= 60Hz

Lösning:  Kontrollera strömkällans egenskaper

ERROR 30 – Överhettning av motor/hydraulolja
Lösning:  Vänta på att oljan svalnar

Kontrollera att tryckdämparen är ansluten under 36 BAR

ERROR 35 – Värmeplattans temperatur är för hög/låg
Lösning:  Vänta på att temperaturen stabiliserar sig själv

ERROR 40 – Släptryck för högt
Orsak:   Släptrycket får inte överstiga P1

Lösning:  Underlätta rörens rörelse genom att använda mobil släde eller ett svängande    
  upphängningssystem.

ERROR 45 – Oläst släptryck
Lösning:  Mät släptrycket före varje svetsning

ERROR 50 – Värmeplatta sond
Orsak:   Temperaturen kan inte läsas eller värmeplattan är inte ansluten

Lösning:  Kontrollera värmeplattans anslutning till växellådan. Om problemet kvarstår kontaktar du   
  auktoriserat servicecenter

ERROR 70 – Temperatur ur kontroll
Orsak:   Det var en avvikelse vid temperaturjustering

Lösning:  Stäng av och starta kontrollpanelen igen. Om problemet kvarstår kontaktar du auktoriserat   
  servicecenter

ERROR 90 – Trycksensorns alarm
Orsak:   Tryckavkänning avvikelse

Lösning:  Upprepa svetsningen. Om problemet kvarstår kontaktar du auktoriserat servicecenter
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TILLVERKARENS KONFORMITETSINTYG

Ritmo S.p.A. klargör att följande svetsmaskinen 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.
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Plastsvetsning i världsklass

Stum-, Muff- och Elmuffsvetsning 
Detta är flaggskeppet bland våra kurser och det självklara 
valet för dig som vill möta framtidens kravställningpå 
dig som plastsvetsare.

Kursen är tre dagar och består av teoripass varvat med 
praktiska övningar. Allt sker enligt utbildningsplanen i 
EWF 581-01 och utbildningen är tredjepartsgranskad 
av RISE. 

Certifierande svetskurs hos GPA
Kursen omfattar metoderna stumsvetsning, muff-
vetsning, elmuffsvetsning och tar tre dagar. Under 
dessa tre dagar varvas teori med praktik och tillsammans 
med erfarna kursledare ger vi dig de kunskaper du 
behöver för att svetsa plastledningar för alla applikationer. 
Denna kurs är den högsta utbildning du kan gå som 
plastsvetsare i Sverige och ger ett EWF-certifikat 
utfärdat av Svetskommissionen.

Grundkurs 
Denna kurs riktar sig till dig som vill ha grundläggande 
kunskaper i vad som krävs för att svetsa med metoderna 
stumsvets och elmuffsvets. Kursen är en heldag och 
kan enkelt göras på plats hos er.

Kursinnehåll
Kursen består av en teoretisk och en praktiskdel. 

Den teoretiska delen behandlar

• Materiallära

• Standarder, regler och normer

• Föreskrifter för rörläggning och återfyllning

• Materialkontroll och hantering

• De olika svetsmetoderna

• Kvalitetskontroll

• Svetstabeller och dokumentation av arbetet

• Checklistor, säkerhet och hälsa

I den praktiska delen av kursen får du träning i

• Respektive svetstekniken

• Preparering av svetsämnen

• Hur du hanterar, kontrollerar och verifierar svets- 
utrustningen

• Hur du dokumenterar arbetet

• Kvalitetskontroll av utförd svets

• Hur man förebygger och rättar fel

Kursens innehåll, utbildare, kursmaterial och övnings- 
maskiner granskas kontinuerligt av Svetskommissionen 
 för att garantera att de håller hög, internationell klass.

Kontakta vår kursansvarige Magnus Karlsson på 0431-44 58 27 eller via mk@gpa.se  
för mer information och förslag på kurser specialanpassade till ditt företag.

På vårt huvudkontor i Hjärnarp håller vi regelbundet 
kund och företagsanpassade utbildningar inom 
termoplast, materiallära och ammanfogningsmetoder. 
GPAs ambition är att sprida kunskap för optimalt 
material och produktval samt säkrare installationer. 
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