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Tehnilised andmed 

 
Toitepinge 230 V ±15% (195–265 V), 50/60 Hz 

Väljundpinge 8–48 V 

Keevitusvool 60% korral 75 A 

Maksimaalne väljundvool 100 A 

Pooli lühisvool + 15% keskmisest keevitusvoolust 
Maksimaalne võimsustarve 
Reguleeritav võimsus 

4800 VA 
3600 VA 

Töövahemik Ø20–Ø400 mm 

Töötemperatuur –10…+45 °C 

Keevitusandmete sisestamine Käsitsi või automaatselt optilise 
vöötkoodiskanneriga 

Kasutatud ISO koodid ISO 13950, 24 märki (elekterkeevitus – 
Interleaved 2 of 5) 
ISO 12176-3, 30 märki (kasutaja kood) 
ISO 12176-4, 26 + 40 märki (jälgitavus) 

Käsitsi seatavad parameetrid Keevituspinge ja -aeg 
Liitmiku tüüp ja läbimõõt 
Kasutaja ja asukoha kood 

Sisemälu 1000 keevitustsüklit 
Andmesideport USB 2.0 
Kaitseaste IP54 
Mõõtmed P × L × K 25 × 32 × 26 cm 
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Mass 19 kg 

Menüüteadete keeled 7: itaalia (I), inglise (UK), prantsuse (F), hispaania 
(E), saksa (D), poola (P), portugali (PT), vene (RU) 

Sobib järgmiste elekterkeevisliitmike 
keevitamiseks 

Survetorude PE-elekterkeevisliitmikud, mille 
maksimaalne pinge on 48 V ja maksimaalne 
läbimõõt 400 mm 

 
 
 

Viidatud standardid 

 
 
UNI 10566 

ISO 12176-2:2008 

IEC 64-8 

2006/42/EÜ 

2004/108/EÜ (2014/30/EL) 

2006/95/EÜ (2014/35/EL) 

 

Elektroonikaromude direktiiv 
2012/19/EL 
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Juhtpaneeli kirjeldus 

 
 

-{}-  

AAA  Näidik 

BBB  Lähtestusnupp RESET 

CCC  

Miinusmärgiga nupp 
menüüelementide ja 
märkide valimiseks 

DDD  

Plussmärgiga nupp 
menüüelementide ja 
märkide valimiseks 

EEE Nupp VALID (kehtiv) 

FFF  USB-pesa 
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GGG Toitenupp 

HHH Sekundaarkaabli väljund 

III Põhitoide 

LLL  
Väline temperatuuriandur 
(keevituskaablil) 
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Üldteave 

EURO MIDI 400 on universaalne elekterkeevitusseade, mis on ette nähtud survetorude PE-
elekterkeevisliitmike keevitamiseks. See sobib mistahes kaubamärgi liitmikega, mille maksimaalne 
läbimõõt on 400 mm ja väljundpinge ≤ 48 V ning millel on koodisüsteemis Interleaved 2 . 5 esitatud 26 
ja 40 märgiga (jälgitavus) vöötkood, mis sisaldab asjakohaseid keevitusparameetreid. 

Kui elekterkeevisliitmike keevitamisel ei ole järgitud soovitatavaid väärtusi, siis keevitusdefektide 
nõudeid ei rahuldata. 

Seadet kaitsevad üle- ja alapinge eest spetsiaalsed kaitseseadmed. Lubatud pingevahemik on 195–
265 V. 

Keevituspinge ühendusklemmidel on alla 50 V. See võimaldab kasutajal keevitada ohutult Itaalia 
määruse 81/2008 kohaselt isegi kohtades, kus on suur elektrilöögi oht. 

Tänu 5 aastat kestvale varuakule töötab kella ja kalendri funktsioon ka väljalülitatud seadme korral. 

Keevitusparameetreid saab seada kolmel viisil: 

 automaatselt, lugedes vöötkoodi komplekti kuuluva skanneriga 

 käsitsi, sisestades vöötkoodi numbrid (ilma skannerita) 

 keevitusaja ja toitepinge käsitsi sisestamine (ilma skannerita). 
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Elekterkeevitusseade EURO MIDI 400 kohandab keevitustsükli pikkuse automaatselt ümbritseva 
keskkonna temperatuuriga, kasutades vöötkoodi kaudu saadud korrigeerimistegureid. 

Seadmel EURO MIDI 400 on USB-pesa, mille kaudu saab üksikute keevitustsüklite kohta salvestatud 
andmed PDF-vormingus arvutisse üle kanda ja välja trükkida. 

Mõnda tegevust kinnitatakse helisignaaliga, mille müratase on alla 70 dB(A). Veateadetele järgneb 
katkendlik helisignaal. 

Elekterkeevitust tohib teha ainult asjakohase kvalifikatsiooniga töötaja standardi UNI 10521 kohaselt. 
Seadmega ei saa kontrollida ettevalmistustöid (kraapimine, puhastamine, joondamine jne) ega ühenduse 
kvaliteeti. 

24 kuud pärast seadme ostmist tuleb näidikule teade „MAINTENANCE REQUIRED UNI 10566 
STANDARD“ (teha hooldus standardi UNI 10566 kohaselt). Seda teadet näidatakse esimest korda siis, 
kui möödunud on 24 kuud ESIMESE ELEKTERKEEVITUSE tegemisest. 

Saata keevitusseade ettevõttele EUROSTANDARD S.p.A., kus korraldatakse regulaarne üle aasta tehtav 
ülevaatus. Seejärel näidatakse teadet 24 kuu järel pärast igat järgmist ülevaatust. 

Eurostandardi liitmike keevitatavuse kontrollimiseks vt juhendit „Tehnilised andmed“ (uuendatud 
väljaanne). 
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Ohutu kasutamine 

EURO MIDI 400 on toodetud kehtivate määruste ohutusnõuete kohaselt. 

Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitekaablitel on nähtavaid kahjustusi või kui neid on volitamata 
muudetud. 

Seadme lubatud toitepinge on 230 V (ühefaasiline) sagedusega 50/60 Hz. Keelatud on kasutada 
alalispinge elektrigeneraatoreid. 

Olenevalt keevitatava liitmiku tüübist vastab ettenähtud toitepinge tavaliselt järgmistele väärtustele. 

 

TÜÜP/LÄBIMÕÕT 
ELEKTRIGENERAATOR 

(kVA) 

Elekterkeevisliitmikud läbimõõduga alla 400 mm 5,0 

 

Alati tuleb järgida elekterkeevisliitmiku tootja juhiseid. 

Soovitatav on kasutada head generaatorit, mis toodab pinget, mille harmoonmoonutused on alla 20%. 

Pikendada tohib ainult põhitoite kaablit. Kontrollida enne, et pikendusjuhe on terve ning et 
ühenduspistikud on töökorras ja vastavad asjakohaste standardite nõuetele. 
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Et vältida suuremat pingelangu, mis halvendab keevitustulemust, tuleb kasutada järgmiste 
ristlõikepindaladega pikendusjuhtmeid: 

 4,0 mm
2
  kuni 10 m pikkuse korral 

 6,0 mm
2
  kuni 30 m pikkuse korral. 

Ladustada seadet selle pakendis temperatuurivahemikus –10...+50 °C. Teisaldamise ajal ja kohapeal 
tuleb seadet kaitsta võimalike põrutuste eest, mis võivad seda kahjustada. Seadme liigutamiseks ei tohi 
tõmmata kaablitest. Seadet tohib puhastada tavalises puhastusvahendis leotatud lapiga. Keelatud on 
kasutada hapet või söövitavaid aineid. 

Seadet ei tohi kasutada kraavis. Panna seade selle lähedusse, nii et keevituskaablid ulatuvad 
elekterkeevisliitmikuni. Erakorralised tööd, mille korral seadet on lubatud kasutada kaevikus, on esitatud 
Itaalia määruses 81/2008. 

Toitepinge optimaalse edastamise tagamiseks kontrollida regulaarselt, et klemmühendused ja 
elektrikontaktid on heas seisukorras. 

Avariiseiskamiseks lülitada seade toitenupu (G) kaudu välja. 

Keevitustsükli katkestamiseks vajutada lähtestusnuppu RESET. Seadme lähtestamiseks vajutada nuppu 
RESET uuesti. 
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Hooldus ja ülevaatus 

Seadme sisekomponentidele ei ole vaja hooldust teha. Keevitusseadmele on soovitatav teha ülevaatus 
iga kahe aasta tagant – seda tuletab meelde näidikule ilmuv automaatne teade. 

Tehniline abi 

Tehnilist abi peab osutama EUROSTANDARD S.p.A. või volitatud tehnilise abi keskus. Igale 
Eurostandardile saadetud tehnilise abi taotlusele tuleb lisada seadme seerianumber, mis on märgitud 
seadme tagaküljel olevale andmesildile. 

Garantii 

Seadme garantii on kaksteist (12) kuud alates ostu kuupäevast (arve kuupäevast) ja see katab rikkeid, 
mis on tekkinud tootmisdefektide tõttu. 
Garantii ei laiene kahjustustele, mis on põhjustatud seadme valest kasutamisest või selle volitamata 
muutmisest. 
Garantii ei kata kukkumisest tingitud purunemist, transpordikahjustusi ega muid defekte, mis ei ole 
seotud seadme tootmisega. 
Garantii ei kata seadme komponentide, nagu pistiku, toitekaablite ega sekundaarse ühenduspistiku 
kulumist. 
Garantii alusel tehtud töö korral kannab transpordikulud klient. 
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Keevitusseadme kasutamine 

Elekterkeevitusseade EURO MIDI 400 saab töötada kolmel režiimil, mis erinevad sisestavate andmete 
hulga poolest. 

Olenevalt valitud režiimist saab sisestada järgmisi andmeid: kasutaja kood, asukoha kood, muu lisateave, 
keevitusparameetrite sisestamismeetod, keevitusparameetrid, torude ja liitmike jälgitavuskoodid, õige 
kraapimise ja puhastamise kinnitamine, liitmike õige ühendamise ja joondamise kinnitamine. 

Soovitud režiimi valimiseks tuleb teha järgmist. 

 

 

Lülitada elekterkeevitusseade sisse. Kui näidikule tuleb kõrvalolev 
teade, vajutada nuppu VALID (kehtiv). Hoida nuppu allavajutatuna, 
kuni kostab teine helisignaal, misjärel saab valida režiimi. 

 

Režiimi (MODE 1, 2 või 3) valimiseks vajutada miinus- ja 
plussmärgiga nuppe ning kinnitada valik nupuga VALID (kehtiv). 

 

 

 

Good Morning(UK) 

MODE = 2 
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Režiim 1 

See on kõige põhjalikum režiim. 

REŽIIMI 1 korral saab salvestada järgmisi andmeid: KASUTAJA KOOD, ASUKOHA KOOD, 
KEEVITUSPARAMEETRID ning LIITMIKE JA TORUDE JÄLGITAVUSKOOD. 

Sellel režiimil saab parameetreid seada automaatselt (skanneriga) või käsitsi (ilma skannerita). 
Sisestada andmeid käsitsi ainult siis, kui skanner ei tööta õigesti või kui vöötkood on rikutud. 

Režiim 2 

See on seadme ostmise hetkel eelseatud režiim. 

REŽIIMI 2 korral saab salvestada järgmisi andmeid: KASUTAJA KOOD, ASUKOHA KOOD, 
KEEVITUSPARAMEETRID. 

Sellel režiimil saab parameetreid seada automaatselt (skanneriga) või käsitsi (ilma skannerita). 
Sisestada andmeid käsitsi ainult siis, kui skanner ei tööta õigesti või kui vöötkood on rikutud. 

Režiim 3 
REŽIIMI 3 korral saab salvestada järgmisi andmeid: KEEVITUSPARAMEETRID. 

Sellel režiimil saab parameetreid seada automaatselt (skanneriga) või käsitsi (ilma skannerita). 
Sisestada andmeid käsitsi ainult siis, kui skanner ei tööta õigesti või kui vöötkood on rikutud. 
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Kasutamine režiimil 1 

Režiimi 1 korral põhineb seadme töö režiimil 2, kuid siin tuleb alljärgnevatel näitudel sisestada ka 
keevitatava liitmiku jälgitavusandmed (kui on valitud koodi automaatne või käsitsi sisestamine). 

 

 

Lugeda skanneriga liitmikule kinnitatud jälgitavuse vöötkood. Välja 
täitmine ei ole kohustuslik. 
Hoida skannerit vöötkoodile väga lähedal, vajutada käepidemel 
olevat nuppu ja suunata kiir vöötkoodile. 
See on ajutine teade, mida näidatakse 20 sekundit. 

 

Nagu eespool, kuid sisestada esimesele torule märgitud jälgitavuse 
vöötkood. Välja täitmine ei ole kohustuslik. 
See on ajutine teade, mida näidatakse 20 sekundit. 

 

Nagu eespool, kuid sisestada teisele torule märgitud jälgitavuse 
vöötkood. Välja täitmine ei ole kohustuslik. 
See on ajutine teade, mida näidatakse 20 sekundit. 

 
 
Edaspidi on kirjeldatud elekterkeevitusseadme tööd režiimil 2. 

TRACE. PIPE 1 

---------------- 

TRACE.ACCESS. 

---------------- 

TRACE. PIPE 2 

---------------- 
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Kasutamine režiimil 2 

Ettevalmistustööd 

Pärast seadme sisselülitamist näidatakse näidikul järjest järgmisi teateid. 

 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Keevitusseadme tüüp ja installitud tarkvara versioon. 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Kontrollida, et sagedus on vahemikus 45–65 Hz ja toitepinge on 
vahemikus 195–265 V. 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Seade on programmeeritud suhtlema seitsmes keeles: itaalia (I), 
inglise (UK), prantsuse (F), hispaania (E), saksa (D), poola (P) ja 
portugali (PT). 
Keele valimiseks vajutada miinus- ja plussmärgiga nuppe. 

Good Morning(UK) 

EURO MIDI 400 

Ver. 1.01 

50,0 Hz 

230 V 



 

   Instructions EURO MIDI 400 

 

15 

 

Seda teadet näidatakse, kui on möödunud 24 kuud esimesest 
elekterkeevitusest ning see vastab standardile UNI 10566. Seejärel 
näidatakse teadet 24 kuu järel pärast igat järgmist ülevaatust. 
Saata seade esimesel võimalusel tagasi Eurostandardile, et teha kõik 
ettenähtud kontrollimised eespool nimetatud standardi kohaselt. 
Seadme kasutamise jätkamiseks vajutada lähtestusnuppu RESET. 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Seadme seerianumber. 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Praegune kuupäev ja kellaaeg. 
Muutmiseks vajutada pluss- või miinusmärgiga nuppe. 
Kinnitamiseks vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Kasutaja, kes teeb keevituse (välja täitmine ei ole kohustuslik). 
Kasutaja koodi sisestamiseks valida pluss- ja miinusmärgiga 
nuppude abil märgid ning kinnitada valik nupuga VALID (kehtiv). 
Saadaval on ka muud sümbolid. 

NB! Kasutaja kood jäetakse seadmes meelde, kuni see uuesti ära 
muudetakse. 

OPERATOR 

---------------- 

SERIAL NUMBER 

“D18-001 ” 

dd/mm/yy   HH:mm 

MAINTENANCE 

REQUIRED 
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See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Asukoht, kus keevitus tehakse (välja täitmine ei ole kohustuslik). 
Asukoha koodi sisestamiseks valida pluss- ja miinusmärgiga 
nuppude abil märgid ning kinnitada valik nupuga VALID (kehtiv). 
Saadaval on ka muud sümbolid. 

NB! Asukoha kood jäetakse seadmes meelde, kuni see uuesti ära 
muudetakse. 

Tegevus koodi automaatse 
(skanneriga) sisestamise korral 

 

Lugeda skanneriga vöötkood, mis sisaldab keevitusparameetreid. 
Hoida skannerit vöötkoodile väga lähedal, vajutada käepidemel 
olevat nuppu ja suunata kiir vöötkoodile. 

 

Keevitatavate liitmike õige kraapimise ja puhastamise kinnitamiseks 
vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

READ DATA 

WELDING 

SCRAPING/CLEAN? 

   YES=VALID 

PLACE 

“--------------” 
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Keevitatavate liitmike õige ühendamise ja joondamise kinnitamiseks 
vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Loetud keevitusparameetrite kokkuvõte. 
Esimest rida keritakse. Kontrollida esitatud andmete täpsust. Kui 
andmed on õiged, vajutada jätkamiseks nuppu VALID (kehtiv). Kui 
andmed ei ole õiged, katkestada seadme töö lähtestusnupuga 
RESET (seade naaseb näidule READ DATA WELDING (loe 
keevitusandmed)). 

 

Seade loeb ja kontrollib elekterkeevisliitmiku takistuse väärtust 
oomides ning võrdleb seda seejärel vöötkoodis sisalduva 
piirväärtusega. 
See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Seade hakkab nüüd andma liitmiku jaoks pinget/voolu. 

 

VALUE OHM 

OK 

    ASSEMBLY? 

     YES=VALID 

V:xx xxxs TRADEM 

YES=VALID 
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Keevitustsükli ajal näidatakse näidikul järgmist teavet: 

 keevituspinge (voltides) 

 kogu keevitusaeg (sekundites), mis tuleb saavutada ja mille 
arvutab seade ümbritseva keskkonna temperatuuri kohaselt 

 praeguse keevituse aeg (sekundites), mis pikeneb tsükli kestel 

 seadme salvestatud keevituste arv (pärast mälu igat nullimist 
algab loetlemine uuesti alates ühest) 

 ümbritseva keskkonna temperatuur keevitustsükli alguses (°C). 

 

Seda teadet näidatakse keevitustsükli lõpus (koos katkendliku 
helisignaaliga), kui ei esine tõrkeid. 
Tõrgete korral näidatakse veateadet (koos katkendliku 
helisignaaliga), millele järgneb vea tunnusnumber ja kirjeldus. 
Esimest rida keritakse. 
Veateadete tähendust vt loendist lk 27. 
 
 

 

CYCLE OK 

xxV  xxxs  xxx 

N° xxx   xx°C    
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See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Keevitatava liitmiku tootja määratud jahutusaeg. 
Teadet näidatakse ainult siis, kui liitmiku vöötkoodis on jahutusaeg 
ette nähtud. 
Enne liitmiku joondusklambrist eemaldamist tuleb oodata, kuni 
jahutusaeg on lõppenud. Elekterkeevissadula korral oodata enne 
puurimist veel 20 minutit. 

 

Ühendada kaablid lahti ja vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

Tegevus koodi käsitsi 
(ilma skannerita) sisestamise korral 

 

Kinnitamiseks vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

END DISCONNECT 

    PUSH VALID 

24 DIGIT BARCODE 

YES=VALID NO=+/- 

 

 Cooling time 

    mn:“00”  
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Sisestada vöötkoodi 24 numbrit, mis sisaldavad 
keevitusparameetreid. Valida iga positsiooni jaoks number pluss- ja 
miinusmärgiga nuppude abil ning vajutada kinnitamiseks nuppu 
VALID (kehtiv). 

 
Vöötkoodi all näidatud 24 numbrit on sisestatud. 

 

Keevitatavate liitmike õige kraapimise ja puhastamise kinnitamiseks 
vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Keevitatavate liitmike õige ühendamise ja joondamise kinnitamiseks 
vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Loetud keevitusparameetrite kokkuvõte. 
Esimest rida keritakse. Kontrollida esitatud andmete täpsust. Kui 
andmed on õiged, vajutada jätkamiseks nuppu VALID (kehtiv). Kui 
andmed ei ole õiged, katkestada seadme töö lähtestusnupuga 
RESET (seade naaseb näidule READ DATA WELDING (loe 
keevitusandmed)). 

    ASSEMBLY? 

     YES=VALID 

 

352118150328 

221595045747 

 

“000000000000” 

“000000000000” 

SCRAPING/CLEAN? 

YES=VALID 

 

V:xx xxxs TRADEM 

YES=VALID 
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Seade loeb ja kontrollib elekterkeevisliitmiku takistuse väärtust 
oomides ning võrdleb seda seejärel vöötkoodis sisalduva 
piirväärtusega. 
See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Seade hakkab nüüd andma liitmiku jaoks pinget/voolu. 

 

Keevitustsükli ajal näidatakse näidikul järgmist teavet: 

 keevituspinge (voltides) 

 kogu keevitusaeg (sekundites), mis tuleb saavutada ja mille 
arvutab seade ümbritseva keskkonna temperatuuri kohaselt 

 praeguse keevituse aeg (sekundites), mis pikeneb tsükli kestel 

 seadme salvestatud keevituste arv (pärast mälu igat nullimist 
algab loetlemine uuesti alates ühest) 

 ümbritseva keskkonna temperatuur keevitustsükli alguses (°C). 

xxV  xxxs  xxx 

N° xxx   xx°C    

 

VALUE OHM 

OK 

 



 

EURO MIDI 400 Instructions     22 

 

Seda teadet näidatakse keevitustsükli lõpus (koos katkendliku 
helisignaaliga), kui ei esine tõrkeid. 
Tõrgete korral näidatakse veateadet (koos katkendliku 
helisignaaliga), millele järgneb vea tunnusnumber ja kirjeldus. 
Esimest rida keritakse. 
Veateadete tähendust vt loendist lk 27. 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 
Keevitatava liitmiku tootja määratud jahutusaeg. 
Teadet näidatakse ainult siis, kui liitmiku vöötkoodis on jahutusaeg 
ette nähtud. 
Enne liitmiku joondusklambrist eemaldamist tuleb oodata, kuni 
jahutusaeg on lõppenud. Elekterkeevissadula korral oodata enne 
puurimist veel 20 minutit. 

 

Ühendada kaablid lahti ja vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 
 
 
 
 
 

END DISCONNECT 

    PUSH VALID 

Cooling time 

    mn:“00”  

 

CYCLE OK 
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Tegevus parameetrite käsitsi 
(ilma skannerita) sisestamise korral 

 

Kinnitamiseks vajutada pluss- ja miinusmärgiga nuppe. 

 

Välja täitmine ei ole kohustuslik. 
Sisestada elekterkeevisliitmiku tootja neljakohaline tunnusnumber. 
Näiteks sisestada Eurostandardi korral „EURO“. Valida iga 
positsiooni jaoks täht pluss- ja miinusmärgiga nuppude abil ning 
kinnitada valik nupuga VALID (kehtiv). 

 

Välja täitmine ei ole kohustuslik. 
Kui vilgub teade „TYPE“ (tüüp): valida pluss- ja miinusmärgiga 
nuppude abil liitmiku tüüp. Liitmiku tüüpide kohta vt lk 29. 
Kinnitamiseks vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Välja täitmine ei ole kohustuslik. 
Kui vilgub teade „DIAM“ (läbimõõt): valida pluss- ja miinusmärgiga 
nuppude abil liitmiku läbimõõt. 
Kinnitamiseks vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

TYPE=I  DIAM= 20 

V.= xx  SEC=   0 

TRADEMARK 

“----” 

TYPE=I  DIAM= xx 

V.= xx  SEC=   0 

 

24 DIGIT BARCODE 

YES=VALID NO=+/- 
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Kui vilgub teade „V.“ (volt): valida pluss- ja miinusmärgiga nuppude 
abil liitmiku tootja määratud keevituspinge. 
Kinnitamiseks vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Kui vilgub teade „SEC“ (sekundid): valida pluss- ja miinusmärgiga 
nuppude abil liitmiku tootja määratud keevitusaeg. 
Kinnitamiseks vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Siin saab sisestada aja/temperatuuri korrigeerimisväärtusi. 
Keevituse vöötkoodi 22. ja 23. number näitavad keevisliitmiku 
AJA/TEMPERATUURI sõltuvust. 
See on ajutine teade, mida näidatakse 20 sekundit. 
Valida plussmärgiga nupu abil esimene number ja kinnitada nupuga 
VALID (kehtiv). Korrata sama teise numbriga ja kinnitada nupuga 
VALID  (kehtiv) (allolevas näites 7 ja 5). 

 Näide: 

  
 481316281103382005150756 

TYPE=I  DIAM= 20 

V.= xx  SEC=   0 

CORRECTION 

TEMPERATURE “00” 

 

TYPE=I  DIAM= 20 

V.= xx  SEC=   0 
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See on ajutine teade, mida näidatakse 20 sekundit. 
Keevitatava liitmiku tootja määratud jahutusaeg. Välja täitmine ei ole 
kohustuslik. 
Enne liitmiku joondusklambrist eemaldamist tuleb oodata, kuni 
jahutusaeg on lõppenud. Elekterkeevissadula korral oodata enne 
puurimist veel 20 minutit. 

 

Keevitatavate liitmike õige kraapimise ja puhastamise kinnitamiseks 
vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Keevitatavate liitmike õige ühendamise ja joondamise kinnitamiseks 
vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Seatud keevitusparameetrite kokkuvõte. 
Esimest rida keritakse. Kontrollida esitatud andmete täpsust. Kui 
andmed on õiged, vajutada jätkamiseks nuppu VALID (kehtiv). Kui 
andmed ei ole õiged, katkestada seadme töö, vajutades 
lähtestusnuppu RESET (seade naaseb näidule READ DATA 
WELDING (loe keevitusandmed)). 

    ASSEMBLY? 

     YES=VALID 

 

Cooling time 

    mn:“00” 

V:xx xxxs TRADEM 

YES=VALID 

 

SCRAPING/CLEAN? 

YES=VALID 
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Keevitustsükli ajal näidatakse näidikul järgmist teavet: 

 keevituspinge (voltides) 

 kogu keevitusaeg (sekundites), mis tuleb saavutada ja mille 
arvutab seade ümbritseva keskkonna temperatuuri kohaselt 

 praeguse keevituse aeg (sekundites), mis pikeneb tsükli kestel 

 seadme salvestatud keevituste arv (pärast mälu igat nullimist 
algab loetlemine uuesti alates ühest) 

 ümbritseva keskkonna temperatuur keevitustsükli alguses (°C). 

 

Seda teadet näidatakse keevitustsükli lõpus (koos katkendliku 
helisignaaliga), kui ei esine tõrkeid. 
Tõrgete korral näidatakse veateadet (koos katkendliku 
helisignaaliga), millele järgneb vea tunnusnumber ja kirjeldus. 
Esimest rida keritakse. 
Veateadete tähendust vt loendist lk 27. 

 

Ühendada kaablid lahti ja vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 
 
 
 

CYCLE OK 

xxV  xxxs  xxx 

N° xxx   xx°C    

 

END DISCONNECT 

    PUSH VALID 
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Kasutamine režiimil 3 

Režiimi 3 korral põhineb seadme töö režiimil 2, kuid ainus näit on READ DATA WELDING (loe 
keevitusandmed). 

Sellel režiimil saab parameetreid seada automaatselt (skanneriga) või käsitsi (ilma skannerita). Sisestada 
andmeid käsitsi ainult siis, kui skanner ei tööta õigesti või kui vöötkood on rikutud. 

 

Veateated 

Allpool on esitatud keevitusseadme EURO MIDI 400 võimalikud veateated ja kõik ülevaatused, mis tuleb 
teha enne töö jätkamist lähtestusnupu RESET vajutamisega. 

TEADE  

ERROR 2: 

MIN AMBIENT TEMPERATURE 
(ümbritseva keskkonna min temperatuur) 

Ümbritseva keskkonna temperatuur on madalam kui õigeks 
elekterkeevituseks lubatud temperatuur (–10 °C). 

ERROR 2: 

MAX AMBIENT TEMPERATURE 
(ümbritseva keskkonna max temperatuur) 

Ümbritseva keskkonna temperatuur on kõrgem kui õigeks 
elekterkeevituseks lubatud temperatuur (+45 °C). 
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ERROR 3: 

RESISTANCE (takistus) 
FITTING OUT OF RANGE (liitmik on 
vahemikust väljas) 

Liitmiku korral, mille vöötkood näitab takistuse väärtust oomides, 
mõõtis keevitusseade etteantud väärtusest erineva väärtuse. 
Kontrollida ühendusklemmide seisundit. 
Suvel ei tohi kunagi jätta keevitatavat liitmikku otsese päikesekiirguse 
kätte. 

ERROR 4: 
SHORT CIRCUIT (lühis) 

Keevitamise ajal on ületatud maksimaalset eeldatavat 
elektrivõimsust. 
Kontrollida, et keevituskaablid on terved. 

ERROR 5: 

OPEN CIRCUIT (avatud ahel) 
Sekundaarahel on avatud. 
Kontrollida juhtmete ühendust ja ühendusklemme. 

ERROR 6: 

ADJUSTMENT V (pinge reguleerimine) 
Keevitustsükli ajal ei saa säilitada ±2% tolerantsi. Kontrollida 
toiteallikat ja pikendusjuhtmeid. 

ERROR 12: 

INTERNAL OVER TEMPERATURE 
(sisemine liigtemperatuur) 

Keevitusseadmes on saavutatud maksimaalne temperatuur. 
Põhjuseks võib olla liiga sagedane keevitamine, suure läbimõõduga 
pesade kasutamine või liiga kõrge välistemperatuur. 

ERROR 13: 

MAIN FALL (toitepinge tõrge) 
Toitepinge katkestus keevitustsükli ajal. 

ERROR 14: 

MEMORY EMPTY (mälu on tühi) 
Andmeid ei salvestatud. Andmete jadaedastus ei ole võimalik. 
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ERROR 22: 

INTERRUPTION (katkestus) 
Kasutaja katkestas keevitustsükli nupu STOP vajutamisega. 

ERROR 23: 

POWER -15% (toitepinge > -15%) 
Toitepinge on väiksem kui ettenähtud minimaalne väärtus. 

ERROR 23: 

POWER +15% (toitepinge > +15%) 
Toitepinge on suurem kui maksimaalne ettenähtud väärtus. 

WRONG DATA (valed andmed) Andmearhiivi mälus on tuvastatud kõrvalekalle. 

DANGER OUTPUT VOLTAGE (ohtlik 

väljundpinge) 
TURN OFF IMMEDIATELY (lülitada 

kohe välja) 

Keevitusklemmidel on tuvastatud ohtlik pinge. Võtta viivitamata ühendust 
hoolduskeskusega. 

Koodide sümbolid 

 

MUHV 

SADUL/PUURSADUL 

90° KOLMIK 

45° ja 90° PÕLV 

SIIRDMIK 
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Kui sisemälu saab täis 

SEADME EURO MIDI 400 SISEMÄLU MAHT ON 1000 KEEVITUSTSÜKLIT. 

50 tsüklit enne mälumahu täitumist näidatakse hoiatusteadet järelejäänud tsüklite arvu kohta ja 
meeldetuletust andmete ülekandmise kohta. 

Kui mälu on täis, siis pärast 1000. keevitustsüklit tehtavate keevituste andmeid EI SALVESTATA. 

 

Pärast keevitamist näidatakse teadet, et mälu on täis. 
Kinnitamiseks vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Kanda andmed USB-pulga abil üle. 
Kinnitamiseks vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

 

Mälumaht on täis. 
MEMORY FULL 

ATTENTION 

TILL REG.: 0 

TRANSFER MEMORY! 

TILL REG.: 0 
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Järgmiste keevituste andmeid EI SALVESTATA. 
Keevitusseade töötab tavapäraselt. 

Keevitusandmete ülekanne USB-pulga abil 

Seadmel EURO MIDI 400 on funktsioon, mis võimaldab salvestatud andmed igal ajal USB-pesa kaudu 
välisesse salvestusseadmesse (välkmälu, mälupulk) üle kanda. 

 

Lülitada seade sisse ning kontrollida, et sagedus on vahemikus 45–
65 Hz ja toitepinge on vahemikus 195–265 V. 
See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 

PANNA MÄLUPULK USB-PESSA. 
Vt asukohta lk 4 (F = USB-PESA). 

EURO MIDI 400 

Ver. 1.01 

DELAY MEMORY ! 

TILL REG.: 
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See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 3 sekundit. 

 

See on ajutine teade, mida näidatakse 20 sekundit. 
Ülekandefunktsiooni sisselülitamiseks vajutada nuppu VALID. 
Oodata, kuni andmed kantakse mälupulgale üle. 

 

Seda ülekirjutamise päringut näidatakse siis, kui mälupulgal on juba 
salvestatud keevitusandmeid. Vajutada nuppu VALID (kehtiv). 

OVERWRITE ? 

    PRINTING 

    YES=VALID 

Good Morning(UK) 

SERIAL NUMBER 

“D18-001 ” 

 

50,0 Hz 

230 V 
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Salvestatud andmed kantakse mälupulgale üle. 

 

Andmete ülekanne õnnestus. 

 

Kinnitada andmete kustutamine keevitusseadme sisemälust, 
vajutades nuppu VALID (soovitatav). 
Toimingut saadab pikk helisignaal. 

Kui sisemälu ei soovita kustutada, vajutada väljumiseks 
lähtestusnuppu RESET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONE 

     ERASE? 

  YES=VALID 

 

PRINTING 
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Keevitusandmete printimine PDF-vormingus 

Iga keevitustsükli kohta luuakse PDF-vormingus keevitusprotokoll. 

Laadida arvutisse mälupulga sisu (faili nimi on WELDER.pdf). 

Avada fail, valida soovitud keevitusprotokolli number ja trükkida see välja. 

 

Näide: 
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EURO MIDI 400 

VASTAVUSDEKLARATSIOON 

Eurostandard S.p.A. 
Zona Industriale Lago 

38038 Tesero (TN) – Italy (Itaalia) 

KINNITAB, ET 

universaalse elekterkeevitusseadme mudel 
EURO MIDI 400 on toodetud järgmiste standardite 

kohaselt: 

 UNI 10566 

 ISO 12176-2 

 IEC 64-8 

 2004/108/EÜ (2014/30/EL) 

 2006/95/EÜ (2014/35/EL) 

 IEC EN 60335-1 ja IEC EN 60335-2-45 

 
See deklaratsioon ei kehti, kui  

seadet on muudetud  
ilma Eurostandardi loata. 

GARANTIITUNNISTUS 

See garantiitunnistus kehtib 12 kuud alates seadme lõpptarbijale 
müümise kuupäevast ja katab garantii alusel tehtud töid, mis on 
põhjustatud tootmisdefektidest. 
Garantii ei kata kukkumisest põhjustatud purunemist, 
transpordikahjustusi ega muid kahjustusi, mida ei saa samastada 
kindlaks tehtavate tootmisdefektidega. 
Garantii ei kehti ühelgi juhul, kui seadet on valesti kasutatud või 
volitamata muudetud. 
Transpordikulud katab lõpptarbija. 

Kui on tegemist garantii alusel tehtud tööga, siis tuleb saata see 
tunnistus faksi või posti teel koos seadmega otse ettevõttele 
Eurostandard S.p.A. Dokument tuleb täita ka koos kõigi 
varuosade päringutega ning lisada dokumendi koopia, mis 
kinnitab seadme müümist lõpptarbijale (saateleht, arve). 

Enne saatmist võtta meiega ühendust: 
Eurostandardi klienditeenindus 

tel: +39.(0)462.811211 
faks: +39.(0)462.811200 

e-post: servizioclienti@eurostandard.it 

TÜÜP: EURO MIDI 400  .................................................................................................. SEERIANUMBER: .................. 

TURUSTAJA: .................................................................................................................................................................  

LÕPPTARBIJA: ..............................................................................................................................................................  

OSTUKUUPÄEV: ............................................................................................................................................................  
 

mailto:servizioclienti@eurostandard.it
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Märkmed 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
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Märkmed 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 
 

--------

-------- 


