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XTS 902
Handleiding

Parweld is een toonaangevend bedrijf van MIG, TIG, Plasma 
toortsen en slijtonderdelen. Voor meer informatie over het 
complete Parweld gamma kijk op: www.parweld.eu.com
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WELKOM! 
Hartelijk dank voor de aankoop en vertrouwen in de Parweld 
producten. Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik 
van uw Parweld product. Neem dan ook de tijd om deze 
handleiding en de veiligheidsvoorschriften door te lezen. Als u 
de veiligheidsvoorschriften in acht neemt, zal u en uw omgeving 
beschermt zijn tegen mogelijke ongevallen. Hou het materiaal 
en de omgeving zuiver, zo bent u zeker van jaren plezier samen 
met uw Parweld product. Al onze toestellen zijn conform 
ISO9001:2000 en worden onafhankelijk gecontroleerd door NQA. 
De producten hebben het CE-label en zijn gebouwd volgens de 
Europese richtlijnen en standaarden die van toepassing zijn.

Veiligheidsvoorschriften 
Elektrische schok kan doden! 
 
Het gebruik van de Parweld producten is ongevaarlijk op 
voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften opgevolgd worden.

1.1 Algemene Veiligheid

De machine mag enkel bediend worden door een persoon die 
over voldoende kennis beschikt van lassen en lasapparaten.

Lasdampen dienen zo vlug mogelijk en zo dicht mogelijk bij de 
bron afgezogen te worden.

Er moet voldoende aanvoer van frisse lucht zijn en er mogen 
geen vluchtige stoffen zich binnen het bereik van de vlamboog en 
lasspatten bevinden.

Alle brandbare stoffen dienen uit de buurt verwijderd te worden. 
Nooit lastoortsen of kabels over scherpe randen slepen en nooit 
op hete werkstukken laten liggen/leggen.

Nooit de maximale inschakelduur overschrijden. Bij lagere 
stroomsterkte is een langere inschakelduur toegestaan. 
Overbelasting zal leiden tot beschadiging (zie tabel 3).

1.2 Persoonlijke veiligheid

• Bescherm ogen en gezicht tegen boogstraling en 
verbrandingsgevaar

• Draag steeds werkkleding dat voldoet aan de eisen van 
brandvertraging en boogstraling.

• Draag altijd werkschoenen die isoleren tegen natte 
werkcondities.

• Wanneer personen in de omgeving van het lasproces 
aanwezig zijn, dient u hen attent te maken op de gevaren 
die ontstaan door het lassen. Zorg voor beschermende 
middelen zoals: lasbeschermingswanden, rookafzuiging of 
vergelijkbare middelen.

• Voor het verwisselen van slijtonderdelen moet de machine 
steeds uitgeschakeld worden.

• De hoofdschakelaar van het lastoestel pas inschakelen als 
aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan is.

• Speciale werkzaamheden of in risicovolle ruimtes dienen 
steeds van te voren goed te worden geobserveerd en 
eventueel te worden gekeurd door de brandweer of andere 
keuringsinstanties.

• De machine mag alleen geopend worden door technisch 
opgeleid personeel. Het aanraken van elektrische 
onderdelen kunnen ernstige brandwonden en/of dodelijke 
schokken geven. 
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Product Omschrijving

De XTS 902 waterkoeler is ontworpen om MIG en TIG 
watergekoelde toortsen (tot 500A) te voorzien van koelwater. 
Daarnaast, kan de koelunit gebruikt worden voor puntlassen 
of andere soortgelijke apparatuur tot een score van 60 KVA. De 
behuizing maakt het mogelijk het apparaat op de cilinder stand 
van de meeste lasmachines te monteren.

Technische Specificaties

XTS 902

Gewicht (Koeler Leeg) 19.5 kg

Gewicht (Koeler Vol) 24.5 kg

Capacteit Tank 5.0 Liter

Motor Score 240V 2.6A

Motor Score 110V 5.7A

Motor Vermogen 0.6 Kw

Pomp Max. Druk 4.5 bar

Pomp Max. Hoofd 45m

Pomp Max. Flow 14 l/pm

Warmtewisselaar Score 900W

Max. Water temperatuur 60°C

Min. Water temperatuur 4°C

Max. Omgevingstemperatuur 40°C

Geluid 74 db

Installatie

2.1 Veiligheidsrichtlijnen

Lees steeds eerst de veiligheidsrichtlijnen. Elektrische schokken 
kunnen dodelijk zijn! Alleen zij die de handleiding lezen 
en begrijpen mogen de machine installeren en bedienen. 
De machine moet steeds geaard worden. Bij werken en/of 
wijzigingen aan het lastoestel, steeds de machine uitzetten (off) 
en van het net halen.

2.2 Uitpakken

Pak de machine voorzichtig uit de verpakking, controleer op 
mogelijke beschadigingen. Bij eventuele schade of opmerkingen 
kan u steeds contact opnemen met de verkoper.

2.3 Locatie

Plaats het toestel steeds in een droge/stofvrije werkplaats op een 
sabiele ondergrond.
• In een temperatuur tussen 0 en 40°C
• In een gebied vrij van olie, stoom en agressieve gassen.
• Waar geen trillingen of schokken zijn
• Niet in regen of direct zonlicht
• Laat steeds een vrije zone rond het toestel (300m) voor 

ventilatie en koeling

2.4 Netaansluiting

Voor u het toestel aansluit op de netspanning controleer steeds 
eerst dat de primaire spanning overeenkomt met het kenplaatje 
op het lastoestel.
• De XTS 902 werkt op enkel fasig, bij 50/60 Hz.
• De input voltage is instelbaar tussen 110 of 240V. 
• Zorg ervoor dat de geel/groen aardingsdraad verbonden is 

met de aarding van het electriciteitsnet
• Vermijd lange primaire voedingskabels van meer dan 30m
• Rol steeds kabelhaspels volledig af
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Bedieningsknoppen

1 AAN/UIT Schakelaar Voor het aan of uitzetten van de waterkoeler. 
De output spanning is steeds aanwezig als de 
machine op ON staat.

2 Input Voltage Selectie 
Schakelaar

Zet de waterkoeler voor gebruik op 240 of 
110 volt.

3 Hoofd Input Zekering Voor bescherming van de waterkoeler bij 
storing.

4 Mond voor het bijvullen van het koelwater.

5 Water indicator (inhoud)

6 Rode connector voor het terugsturen van warm water.

7 Blauwe Connector voor het aanvoeren van koud water.

8 Hoofd Input Kabel

9 Controle aansluiting 
voor stroom switch 
interconnectie

Enkel bij XTS-902F model

Uitgangs Connectoren

De rode connector is het warme water dat teruggestuurd 
wordt en moet bevestigd worden op de rode slang van 
de lastoorts of indien aangesloten via de voeding naar de 
water afvoer.

De blauwe connector is het koude water dat wordt 
aangevoerd en moet bevestigd worden op de blauwe 
slang van de lastoorts of indien aangesloten via de 
voeding naar de water invoer.

Bijvullen met koelvloeistof

Verwijder de vulkap en vul de unit met Parweld Ultra 
Cool tot aan het maximum aangegeven punt. Bevestig de 
vulkap voordat de waterkoeler terug wordt opgestart. Bij 
eerste gebruiksname zou de pomp gedurende 1 minuut 
met de watergekoelde toorts moeten werken. Dit zorgt 
dat alle lucht uit het systeem is, alvorens men de werken 
start. Vul na de eerste keer de tank weer terug tot aan het 
maximum met koelwater.

Opgelet! Gebruik steeds de XTS902 waterkoeler met 
Parweld Ultracool Koelvloeistof 10 liter (Codenummer: 
XTSUC). Dit om de levensduur van het toestel en de 
lastoorts niet in gevaar te brengen.
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Fouten en Problemen

Waterkoeler start niet

De hoofdvoeding is niet ingeschakeld:
• Schakel de hoofdvoeding in.

De voltage input is niet correct ingeschakeld
• Controleer of de voltage input correct is.

Blokkade voorkomen van de pomp
• Neem contact op met uw verkoper.

Toorts is oververhit

Laag koelmiddelstroom
• Controleer of het koelvloeistof level correct is.
• Kijk of er knikken in de waterslang en/of systeem blokkades 

zijn.
• Zorg ervoor dat de ventialtieopening van het toestel niet 

belemmerd zijn.
• Blaas de warmtewisselaar uit.

Lastoorts stopt met lassen

Laag koelmiddelstroom
• Controleer of het koelvloeistof level correct is. Kijk of er 

knikken in de waterslang en/of systeem blokkades zijn. 

Onderhoud

De enige routinecontrole voor de XTS902 is een grondige 
reiniging en inspectie. De frequentie hiervan is afhankelijk van 
gebruik en werkomstandigheden.
 
1. Ontkoppel de hoofdvoeding van de bron. 
2. Wacht minstens 2 minuten voordat u de cover van de 
waterkoeler verwijderd. Zodat de primaire condensators kunnen 
ontladen.
3. Verwijder de cover van de koeler.
4. Om de waterkoeler te kuisen - verwijder de schroeven (die de 
buitenste cover vasthouden). 
5. Gebruik een stofzuiger om het stof en vuiligheid weg te krijgen.
6. Kuis daarnaast de waterkoeler uit met een vochtige doek. 

Wekelijks Om de  
6 mnd

Om de  
2 jaar

Controleer koelvloeistof level X

Controleer de hoezen op 
knikken

X

Blaas de hitteregelaar uit X

Uitlekken & vervangen van 
koelvloeistof

X
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Garantie

De garantie slaat op de werking en functie van het lastoestel 
en dit volgens de geldende voorschriften. De garantie is enkel 
van toepassing voor productiefouten en geldt niet voor schade 
ontstaan door natuurlijke slijtage en overbelasting. Er wordt geen 
enkele garantie aanvaard door onrechtmatig gebruik, evenals 
door aanpassingen en herstellingen welke door derden zou 
gebeurd zijn. De garantieperiode is deze die bepaald is door de 
wet. 

Onderdelen en Accessoires
XTSUC Parweld Ultracool vloeistof 10 liter

XTSH1 Hook-Up Kit 1M

XTSH3 Hook-Up Kit 3M

Parweld 
Working With You!

CE-CERTIFICAAT
 
SCAN DE QR CODE OF GA NAAR 
WWW.PARWELD.EU.COM


