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EXTRA BIJLAGE BIJ DE STANDAARD HANDLEIDING 

DEZE OMSCHRIJFT DE SPECIFIEKE STURING VOOR DE EASYMIG (EASYNERGIC) EN DE  
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1.VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 

Het toestel is gebouwd volgens de norm  EN 60 974-1 gebaut. Het is bedrijfszeker en volgens de laatste 

stand der techniek gebouwd. Toch kunnen er gevaren bestaan als het toestel gebruikt wordt door niet-

vakbewame mensen of voor zaken dat het toestel niet bestemd is. 

 

2. ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVING 

PRINCIPE 

Het nieuw ontwikkelde MIG/MAG lastoestel  is met een krachtige synergische sturing  uitgerust. Deze 

nieuwe sturing regelt daarbij de lasspanning alsook de lasstroom. De overgedimentioneerde lastransfo 

biedt voor elke lasopgave perfecte laseigenschappen dankzij het vermogenoverschot.Men kan zowel 

met argon als met menggas lassen. 

STURING VAN EASYMIG 

De regeling van het lastoestel gebeurt via de standenschakelaar. In functie van de werkstukdikte zal men 

deze standenschakelaar hoog schakelen. De draadsnelheid wordt automatisch aangepast in functie van 

de stand van de standenschakelaar. Men laat dan ook de draadsnelheidsregelaar staan op 12 uur-positie. 

Het toestel is vast geprogrameerd voor het lassen van staal. In functie van de individuele lasser kan men 

nog een fijnregeling doen op de draadsnelheid.Voor het lassen van RVS en Aluminium dient men de 

draadsnelheid zelf aan te passen daar deze niet voorgeprogrammeerd is. 

STURING VAN DE SMARTMIG 

Via een keuzemenu kan men de verschillende voorgeprogrammeerde lasparameters oproepen. Men 

stelt de diameter van de draad in /type lasdraad/ type lasgas en in functie van de te lassen dikte stelt 

men de keuzeschakelaar in .Het lastoestel zal automatisch de gewenste draadsnelheid autonoom 

instellen.  Men kan indien nodig nog een fijnregeling toepassen op de draadsnelheid alsook op de 

lasspanning. Verder voorzien van softstart- functie en burnback-functie,alsook interval- puntlasfunctie. 

REGELING VAN DE DRAAD  

Voorzien van een krachtig 40 Watt draadaanvoersysteem met  2 rollen of een  4 rollen systeem vanaf de 

krachtstroomtoestellen dewelke garant staan voor een slipvrije draadaanvoer. De draadaanvoer is 

regelbaar tussen 0.5-22 m/min. Dankzij de digitale weergave is deze nauwkeurig instelbaar en 

reproduceerbaar. Alsook de lasstroom en de lasspanning worden digitaal geafficeerd. 

 

  



3. Bediening van de Easymig 

Stel de 7-standenschakelaar  (A) in in functie van de werkstukdikte. In functie van de stand zal de 

draadsnelheid zich automatisch aanpassen (semi-synergisch) . Indien gewenst kan men de draadsnelheid 

nog fijnregelen (1). 

Vooraanzicht van het bedieningspaneel van EASYMIG 

 

 

Door bediening van de 4 –standenschakelaar kan men de laspost laten lassen op  (4) : 

-  2-Takt lassen : schakelaar induwen en lassen ,shakelaar lossen en stoppen 

-  4-Takt lassen : Schakelaar induwen en lassen,lossen en last verder, terug bekrachtigen om te 

 stoppen. Ideaal voor het lassen van langere lasnaden. 

-  Intervallassen :  Stel de timers voor het lassen en de pauzetijd in. (2 en 3)(Ideaal voor proplas) 

-  Puntlassen : Stel de timer voor de puntlas in (2) (ideaal voor het hechten) 

 

  



4. Bediening van de SMARTMIG 

De MIG/MAG lasstroombron wordt door middel van de standenschakelaar vooraan de machine 

ingesteld. Het werkpunt van de lasstroom wordt ingesteld dmv de ingestelde lasspanningsstand  

(7-standenschakelaar (A) en de voorgeprogrammeerde draadsnelheid van de smartmig sturing.  

 

Deze laspost is voorgeprogrammeerd voor verschillende draden en gascombinaties door middel van 

verschillende laskarakeristieken. De laspost past dus automatisch de lassnelheid aan in functie van de 

ingestelde lasspanning (A). Fijnregeling van de draad is mogelijk (10). Draadaanvoer is constant toerental 

en draaimoment geregeld dewelke van interessant is voor langere lastoortsen met toenemende wrijving. 

Vooraanzicht van het bedieningspaneel van de SMART MIG 

 



DISPLAYS EN LED AANDUIDINGEN 

Lasstroom en lasspanning zijn en andere lasparameters worden weergegeven in het display.Daarbij is de 

menugestuurde display uitlezing omschakelbaar. De machine is voorzien van een 

temperatuursafhankelijke schakelaar dewelke de machine uitschakeld bij een te hoge temperatuur en 

overbelasting. 

Uitleg van het display: 

LED – display  (B) 

-Materiaaldikte  

-Lasstroom met HOLD-functie 

-Overload beveiliging (Temperatuursafhankelijke schakelaar) 

LED – display (C) 

-Draadsnelheid (m/min) 

-Lasspanning 

-Storingen : 

 -Motoroverload “Err” 

 -Maximale draadsnelheid bereikt “Err” 

 -Motorzekering defekt “-F” 

Uitleg van de drukknoppen 

-Drukknop (1)  Omschakeling van de functies in display B 

-Drukknop(2)  Omschakeling van de functies in display C 

-Drukknop (3) Draadaanvoer door de toorts bij het plaatsen van een nieuwe draadspoel (10m/min) 

-Drukknop (4) Gastest 

Keuze van de lasdraad: 

-Drukknop(5) instelling van de draaddikte (0.8/1.0/1.2/manuele stand) 

-Drukknop(6) instelling van het lasmateriaal (SG2/3/Alu/CrNi/Cusi) 

 !  Cusi is enkel mogelijk bij COLDMIG/TWINMIG/TRIMIG 

 



Keuze van het lasgas: 

-Drukknop (7) Keuze van het lasgas (ArgCo2 (menggas)/Arg  /  Co2) 

-Drukknop (8) Keuze van het lasproces : 2T/4T/INTERVAL/PUNTLAS) 

-Drukknop (9)  Menu en lasparameterinstelling 

Met elke drukknopbediening komt de volgende lasparameter op het display en men kan deze handmatig 

instellen . Om dit menu te verlaten dien je op knop (1) te drukken 

Zo is: 

“d1” Fijnregeling van de draadsnelheid  +/- 50% 

“d2” Draadaanloopsnelheid  +/- 50% 

“t1” Intervaltijd en lastijd van 0.5s tot 10s  

“t2” Pauzetijd van 0.5s tot 10s 

“P1” Gasvoorstroomtijd van 0 tot 10s 

“P2” Gasnastroomtijd van 0 tot 10s  

“rb” Burnbacktime van 0.005 tot 0.100s 

Draaiknop(10) ter verandering van de draadsnelheid  en alle lasparameters 

Bij het inschakelen van het lastoestel  verschint voor enkele seconden het type van de machine en het 

bijhorende serienummer. Tip : bij het inschakelen van de machine en bij bekrachtigen van drukknop 1 

verschijnt de softwareversie –code 

 

  



Functieomschrijving van  de Smartmig 

Synergische werking : 

Stel de lasspaning in via de standenschakelaar (A) ifv de werkstukdikte. De synergische laspost zal 

automatisch de correcte draadsnelheid instellen (lasstroom).Indien gewenst kan men de draadsnelheid 

nog fijn regelen. (10) 

 

Manuele werking : 

Men kan indien gewenst met deze laspost ook op manuele stand lassen .Ga via drukknop 5 naar de 

manuele stand. Stel de lasspanning in via standenschakelaar (A). Door aanpassing van de draadsnelheid 

in functie van de positie van de standenschakelaar zal men de gewenste lasstroom instellen. 

 De draadsnelheid in manuele stand is instelbaar van 0.8 m/min tot 25 m/min door middel van  

de draaiknop 10. 
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