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Leister BITUMAT B2
Horkovzdu!n" sva#ovací automat 

Ru!n" veden# horkovzdu$n# sva%ovací automat pro sva%ování modifikovan#ch bitumenov#ch izola!ních pás&
(SBS, APP) p%eplátováním ve venkovních nebo dob%e v"tran#ch prostorách, pro r&zné st%e$ní systémy, na hori-
zontálních nebo mírn" sklon"n#ch rovn#ch plochách.

Pou$ití

P%ed pou'itím si prosím pozorn" p%e!t"te tento návod k obsluze a
uschovejte ho pro dal$í pou'ití.

Návod k obsluze (P%eklad originálu návodu k obsluze) CZ

P#i otev#ení p%ístroje m&'e dojít k ohro'ení 'ivota, nebo( se p%itom odkr#va-
jí komponenty a p%ívody, které jsou pod el.nap"tím. P%ed otev%ením p%ístroje
v'dy odpojte zástr!ku od p%ívodu el.nap"tí. 

P#i nesprávném pou'ití horkovzdu$ného p%ístroje hrozí nebezpe!í po'áru a
v#buchu, zejména v blízkosti ho%lav#ch materiál& a v#bu$n#ch plyn&. 

P#ístroj musí b#t provozován pod stál#m dohledem. Teplo m&'e
vznítit ho%lavé materiály mimo va$e zorné pole.
P#ístroj smí b#t provozován pouze kvalifikovan#mi odborníky nebo
pod jejich dozorem. P%ístroj nesmí pou'ívat d"ti. 

V zájmu ochrany osob d&razn" doporu!ujeme zapojení p%ístroje k RCCB
chráni!i p%ed pou'itím na stavb". 

Jmenovité nap%tí, které je uvedeno na p%ístroji, musí souhlasit s nap"tím v síti.
EN 61000-3-11; Zmax = 0.105 ! + j 0.066 !. Eventuéln" s dodavatelem (zásobo-
vací firmou) konsultujte. P%i v"padku napájení ze sít% nechte doto!it ventilátor hor-
kého vzduchu a vypn"te hlavní vypína! do polohy 0.

Nedot"kejte se horké trysky nebo sva%ovacího plátu, mohou zp&sobit
popáleniny. V'dy nechte p%ístroj nejd%íve vychladit. Nemi%te proudem
horkého vzduchu na lidi nebo zví%ata.

Chrá&te p#ístroj p#ed vlhkostí a mokrem.

FI

230
400

Varování

Upozorn%ní

P#ístroj a zástr'ka musí b#t propojeny p%es zemnící ochrann# vodi!. Ka'dé
po$kození zemnícího vodi!e (vnit%ní, vn"j$í) je nebezpe!né! Pou'ívejte pouze
prodlu'ovací kabely a zásuvky se zemnícím ochrann#m vodi!em.

Madlo pro p%ená$ení a vodicí ty! se nesmí pou'ívat jako pom&cka pro transport. 
Náhradní hnací kladka musí b#t p%i transportu v'dy zaji$t"na v dr'áku na$roubo-
vateln#m p%ídavn#m záva'ím.
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Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland potvrzuje, 'e tento
v#robek v provedení daném námi do prodeje, spl)uje po'adavky následujících sm"rnic EU. 
Sm"rnice: 2006/42, 2004/108, 2006/95
Harmonizované normy: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 14121-1

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), 
EN 61000-3-12, EN 50366, EN, 62233, EN 60335-2-45

Kaegiswil, 28.11.2011

Bruno von Wyl, CTO Beat Mettler, COO

Elektroná%adí, p%íslu$enství a obaly by m"ly b#t vráceny k op"tovnému zhodnocení nepo$kozujícímu
'ivotní prost%edí. Pouze pro zem% EC: Nevyhazujte elektroná%adí do domovního odpadu! Podle
evropské sm"rnice !. 2002/96 o elektrickém a elektronickém odpadu a národních zákon& musí b#t
neupot%ebitelné elektroná%adí p%edáno k op"tovnému zhodnocení nepo$kozujícímu 'ivotní prost%edí.

Likvidace

Prohlá!ení o shod%

Technické údaje

Nap%tí V~ 230 nebo 400 (Napájecí nap%tí není  p#epínatelné)
V"kon W 6700
Kmito'et  Hz 50 / 60
Teplota °C 20 – 650 °F 68 – 1202
Rychlost m/min. 0.8 – 12 ft/min. 2.7 – 40
Rozsah mno$ství vzduchu % 85 – 100
Hladina hluku LpA (dB) 73
(í#ka sva#ovací trysky mm 75 / 100 inch 3 / 4.0
Rozm%ry D x ( x V mm 690 " 490 " 330 inch 27.0 " 19.3 " 13
Hmotnost bez p%ívodní sí(ové $)&ry kg 39 lbs 86
Zna'ka konformity 2

Bezpe'nostní zna'ka 3

Druh certifikace CCA
T#ída ochrany  I 1

Technické zm%ny vyhrazeny
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Popis p#ístroje

1.  P%ívodní sí(ová $)&ra
2.  Kryt
3.  Hlavní vypína!
4.  Vypína! pohonu
5.  Oto!n# regulátor rychlosti
6. Oto!n# regulátor teploty
7.  Sva%ovací tryska  
8.  Horkovzdu$né dmychadlo
9.  Dr'ák p%ístroje

10.  Areta!ní pá!ka
11.  Dopravní vále!ek
12.  Stupnice pro nastavení p%ístroje
13.  Hnací kladka
14.  Upev)ovací $roub
15.  Dolní díl vodicí ty!e
16.  Upínací pá!ka horního dílu vodicí ty!e

17.  Pá!kov# $roub dolního dílu vodicí ty!e
18.  Dr'ák pro sí(ovou $)&ru
19.  Vodicí vále!ek
20.  Se%izovací $roub vodicího vále!ku
21.  Se%izovací objímka
22.  Náhradní hnací kladka
23.  Na$roubovatelné p%ídavné záva'í
24.  *roub pro nastavení sva%ovací trysky
25.  St"rka
26.  *roub st"rky
27.  Dr'ák náhradní hnací kladky
28.  Madlo pro p%ená$ení
29.  *roub se%izovací objímky
30.  Upev)ovací $roub sva%ovací trysky
31.  Drát"n# kartá!
32.  Oto!n# regulátor mno'ství vzduchu
33.  Horní díl vodicí ty!e
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Vyjmutí BITUMAT B2 z p#epravního boxu:
Otev%ete víko p%epravního boxu.
Otev%ete boky p%epravního boxu.
Povolte aretaci spodní 'ásti vodící ty'e (17) a nasm"rujte vodící ty' (15) do po'adované pozice. Utáhn"te
pá!ku na spodní 'ásti vodící ty'e (17).
Povolte aretaci horní 'ásti vodící ty'e (16). 
Nastavte po'adovanou v#$ku horní !ásti vodící ty'e (33) a utáhn%te pá'ku (16) na horní !ásti vodící ty!e.
Opatrn" vyjm"te horkovzdu$n# sva%ovací automat BITUMAT B2 z p%epravního boxu.

P#eprava BITUMAT B2 v p#epravním boxu:
Opatrn" ze strany naje+te s horkovzdu$n#m sva%ovacím automatem BITUMAT B2 do p%epravního boxu.

BITUMAT B2 umíst"te do kufru ur!eného pro p%ístroj pomocí madla pro p#ená!ení (28).
Uvoln"te aretaci a zasu)te horní 'ást vodící ty'e (16).
Utáhn"te pá'ku horní 'ásti vodící ty'e (16).
Povolte aretaci spodní 'ásti vodící ty'e (17) a nasm"rujte vodící ty' (15) do p%epravní pozice. Utáhn"te
pá!ku na spodní 'ásti vodící ty'e (17).
Kufr pro p%ístroj uzav%ete ze stran a naho%e.
P%i p%eprav" dr'te p%epravní box za dr'adlo.

1
2
3

P#epravní box

K transportu horkovzdu$ného sva%ovacího automatu BITUMAT B2 pou'ijte kufru ur!eného 
pro p%ístroj, kter# je sou!ástí dodávky. Kufr je vybaven dr'adlem a transportními vále!ky.

Náhradní hnací kladka (22) musí b#t p%i transportu v'dy zaji$t"na v 
dr!áku (27) na!roubovateln"m p#ídavn"m záva$ím (23).
Dr'adla kufru ur!eného pro p%ístroj, stejn" jako madlo pro p#ená!ení (28)
a dolní díl/horní díl vodicí ty'e (15 ) / ) 33) horkovzdu$ného sva%ovacího
automatu nepou'ívejte k transportu je%ábem.
Pro ru!ní zvedání horkovzdu$ného sva%ovacího automatu pou'ívejte madlo
pro p#ená!ení (28) a horní díl vodicí ty'e (33).
P%ed p%epravou p%ístroje BITUMAT B2 nechejte vychladit sva#ovací
trysku (7)
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Parametry sva#ování

23

22

27
13

F

13

23
22

POZOR: Náhradní hnací kladka (22) musí b#t p%i transportu v'dy zaji$t"na v dr$áku (27)
na!roubovateln"m p#ídavn"m záva$ím (23).

6 5 4

Tabulka sva#ovací síly (F) 75 mm 100 mm

Bez záva'í (22, 23) 160 N 160 N

S na$roubovateln#m p%ídavn#m záva'ím (23)
a bez náhradní hnací kladky (22) 180 N 180 N 

S náhradní hnací kladkou (22) a bez
na$roubovatelného p%ídavného záva'í (23) 205 N 210 N

S náhradní hnací kladkou (22) a s
na$roubovateln#m p%ídavn#m záva'ím (23) 225 N 230 N

3

32

Teplota sva#ování
Hlavní vypína' (3) nastavte na I. Oto'n" regulátor teploty (6)
nastavte na po'adovanou hodnotu. Nah%ívací doba cca 5 minut.

Mno$ství vzduchu
•Abyste docílili optimálního sva%ování modifikovaného bitumenového 

izola!ního pásu a zabránili vzniku st%íkanc&, m&'ete nastavit mno'ství
vzduchu oto'n"m regulátorem mno$ství vzduchu (32).

POZOR: P%i sní'ení mno'ství vzduchu se oto'n" regulátor teploty (6)
nesmí nastavit v#$e ne' na stupe) 8. 
Nebezpe!í p%eh%átí topného t"lesa.

Rychlost sva#ování
Podle izola!ních pás& a pov"trnostních vliv& nastavte oto'n"m 
regulátorem rychlosti (5) odpovídající rychlost sva%ování.

Sva#ovací síla
•Sva%ovací síla se p%ená$í na hnací kladku (13). 
•Podle pot%eby je mo'né náhradní hnací kladku (22) a na!roubovatelné

p#ídavné záva$í (23) odstranit (viz tabulka sva%ovací síly).
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•P%ed uvedením p%ístroje do provozu zkontrolujte sí*ov" p#ívod (1), zástr!ku a prodlu'ovací kabel, zda
nevykazují elektrické !i mechanické po$kození. 

•Uve+te dolní díl vodicí ty'e (15) pomocí pá'kového !roubu (17) a horní díl vodicí ty'e (33) pomocí
upínací pá'ky (16) do po'adované polohy. 

•Pro odleh!ení p#ívodní sí*ové !&+ry (1) ji zav"ste do dr$áku (18).
•Zkontrolujte základní nastavení sva#ovací trysky (7).

– Sva#ovací tryska (7) musí po celé plo$e p%iléhat ke spodnímu izola!nímu pásu (viz detail A).
– Vzdálenost st%edu hnací kladky (13) k otvoru v#stupu vzduchu ze sva#ovací trysky (7) by m"la !init 80 mm

(viz detail B). Jinak je t%eba nastavit horkovzdu!né dmychadlo (8) prost%ednictvím stupnice pro nastavení
p#ístroje (12) tak, 'e uvolníte !rouby (24). 

– Sva#ovací tryska (7) by m"la b#t nastavena rovnob"'n" s hnací kladkou (13).
•P%epravní poloha 

– Sklopte vodicí vále'ek (19) nahoru
– Vysu)te horkovzdu!né dmychadlo (8) vyta'ením areta'ní pá'ky (10) a nato!te jej a' k hornímu

areta!nímu bodu.
•Nastavte vodicí vále'ek (19) na po'adované p%ekrytí pomocí se%izovacího $roubu vodicího kole'ka (20). 
•Vzdálenost mezi vodicím vále'kem (19) a hnací kladkou (13) !iní 5 mm (detail C).

Provozní pohotovost
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Provozní pohotovost

•Pro dosa'ení rovnom"rného svaru nesmí b#t na hnací kladce (13) 'ádné nánosy bitumenu.
•P%i zne!i$t"ní m&'ete u!init následující opat%ení: 

– Uvoln"te !rouby st%rky (26). Zmen$ete vzdálenost mezi st%rkou (25) a hnací kladkou (13). Utáhn"te
$rouby st%rky (26).

– Uvoln"te upev&ovací !roub (14), sundejte hnací kladku (13) a vy!ist"te ji. Namontujte hnací kladku (13),
utáhn"te upev&ovací !roub (14).

– Uvoln"te upev&ovací !roub (14) a sundejte hnací kladku (13). Uvoln"te na!roubovatelné p#ídavné
záva$í (23), vyndejte náhradní hnací kladku (22) z dr$áku (27) a namontujte ji pomocí upev&ovacího
!roubu (14). Zne!i$t"nou hnací kladku (13) umíst"te do dr$áku (27) a p%ipevn"te ji na!roubovateln"m
p#ídavn"m záva$ím (23).

•P%ístroj p%ipojte ke jmenovitému nap"tí.

Jmenovité nap%tí uvedené na p%ístroji musí souhlasit se sí(ov#m nap"tím.
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Se zvedacím za#ízením
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Napájení proudem

Prodlu'ovací vedení musí vykazovat minimální pr&m"r 3 " 4 mm,. Pou'ívejte pouze prodlu'ovací vedení s
ochrann#m vodi!em! Prodlu'ovací vedení musí b#t schválena a odpovídajícím zp&sobem ozna!ena pro
pou'ití na daném míst" (nap%. venku).

Topn" v"kon p#i  +) /) - 10)% jmenovitého nap%

Nap%tí (V) Topn" v"kon (W)
360 5266
370 5563
380 5868
390 6180
400 6500
410 6831
420 7168
430 7513
440 7867

Nap%tí (V) Topn" v"kon (W)
205 5164
210 5419
215 5680
220 5947
225 6221
230 6500
235 7686
240 7078
245 7376
250 7680
255 7990

Podp%tí má negativní vliv na rychlost a kvalitu sva#ování) !

Jmenovitého nap%
Poep%tí P#ep%tí
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Nap%tí (V)
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Umíst%ní p#ístroje bez zvedacího za#ízení

•Zvedn"te horkovzdu$n# sva%ovací automat zatla!ením na horní díl vodicí ty'e (33) a naje+te s ním do
sva%ovací polohy. 

•Sklopte vodicí vále'ek (19) dol&. 
•Vzdálenost mezi vodicím vále'kem (19) a hnací kladkou (13) !iní 5 mm (detail C).

•Nastavte sva%ovací parametry, viz strana 31.
•Musí b#t dosa'ena sva%ovací teplota (nah%ívací doba cca 5 minut). 
•Prove+te testovací svar podle sva%ovacího návodu v#robce materiálu a národních norem !i sm"rnic.

Zkontrolujte testovací svar. 
•Vytáhn"te areta'ní pá'ku (10), sni'te horkovzdu!né dmychadlo (8) a naje+te s ním mezi p%ekr#vající

se izola!ní pásy a' na doraz. Po!kejte krátkou chvíli ne' se materiál zplastifikuje.
•Spus(te pohon vypína'em pohonu (4). P%i v#padku proudu se vypína' pohonu (4) automaticky

vypne. P%i obnovení sí(ového nap"tí je mo'né pohon op"t spustit. 
•Sva%ovací automat je veden za horní díl vodicí ty'e (33) podél p%ekrytí. Nevyvíjejte tlak na horní

díl vodicí ty'e (33), mohlo by to vést k chybám sva%ování. Dbejte na správnou polohu vodicího
vále'ku (19). 

•Po ukon!ení sva%ování vytáhn"te areta'ní pá'ku (10), vysu)te horkovzdu!né dmychadlo (8) a'
na doraz a nato!te jej a' k hornímu areta!nímu bodu, sou!asn" vypn"te vypína' pohonu (4). 

•Po ukon!ení sva%ovacích prací nastavte oto'n" regulátor teploty (6) na nulu; tím se sva#ovací
tryska (7) ochladí. 

•Hlavní vypína' (3) nastavte na 0.
•P%i v#padku proudu vysu)te horkovzdu!né dmychadlo (8) a hlavní vypína' (3) nastavte na 0.
•Vytáhn"te sí*ov" p#ívod (1) z elektrické sít".
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Umíst%ní p#ístroje se zvedacím za#ízením

•Zvedn"te horkovzdu$n# sva%ovací automat zatla!ením na horní díl vodicí ty'e (33) a naje+te s ním do
sva%ovací polohy. 

•Sklopte vodicí vále'ek (19) dol&. 
•Vzdálenost mezi vodicím vále'kem (19) a hnací kladkou (13) !iní 5 mm (detail C). 
•Zvedn"te sva%ovací automat zvedacím za#ízením (34).

•Nastavte sva%ovací parametry, viz strana 31.
•Musí b#t dosa'ena sva%ovací teplota (nah%ívací doba cca 5 minut). 
•Prove+te testovací svar podle sva%ovacího návodu v#robce materiálu a národních norem !i sm"rnic.

Zkontrolujte testovací svar. 
•Spus(te pohon vypína'em pohonu (4). P%i v#padku proudu se vypína' pohonu (4) automaticky

vypne. P%i obnovení sí(ového nap"tí je mo'né pohon op"t spustit. 
•Vytáhn"te areta'ní pá'ku (10), sni'te horkovzdu!né dmychadlo (8) a naje+te s ním mezi

p%ekr#vajícími se izola!ní pásy a' na doraz. Po!kejte krátkou chvíli ne' se materiál zplastifikuje a
potom pomocí zvedacího za#ízení (34) sva%ovací automat sni'te.

•Sva%ovací automat je veden za horní díl vodicí ty'e (33) podél p%ekrytí. Nevyvíjejte tlak na horní
díl vodicí ty'e (33), mohlo by to vést k chybám sva%ování. Dbejte na správnou polohu vodicího
vále'ku (19). 

•Po ukon!ení sva%ování vytáhn"te areta'ní pá'ku (10), vysu)te horkovzdu!né dmychadlo (8) a'
na doraz a nato!te jej a' k hornímu areta!nímu bodu, sou!asn" vypn"te vypína' pohonu (4). 

•Po ukon!ení sva%ovacích prací nastavte oto'n" regulátor teploty (6) na nulu; tím se sva#ovací
tryska (7) ochladí. 

•Hlavní vypína' (3) nastavte na 0.
•P%i v#padku proudu vysu)te horkovzdu!né dmychadlo (8) a hlavní vypína' (3) nastavte na 0.
•Vytáhn"te sí*ov" p#ívod (1) z elektrické sít".
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Zm%na vybavení

Zm%na vybavení horkovzdu!ného sva#ovacího automatu BITUMAT B2 ze 100 mm na 75 mm a naopak. 

V#m"na vybavení se smí provád"t jen ve studeném stavu sva#ovací trysky (7).

Pozor p%i sundávání sva#ovací trysky (7); nepo$ko+te izola!ní trubku a topné t"leso.

•Uvoln"te upev)ovací $rouby sva#ovací trysky (30). 
•Opatrn" sundejte sva#ovací trysku (7) a namontujte novou sva#ovací trysku (7). 
•P%ipevn"te sva#ovací trysku (7) upev&ovacími !rouby pro sva#ovací trysku (30).

Nastavení sva#ovací trysky (7) viz strana 32.

•Uvoln"te $roub se#izovací objímky (29). 
Se#izovací objímku (21) odpovídajícím zp&sobem 
posu)te a zaaretujte $roubem pro se#izovací
objímku (29).

730

23

22

27

13 14

2129

Otvor pro 75 mm
sva#ovací trysku (7)
Otvor pro 100 mm
sva#ovací trysku (7)

Poloha st%rky (25) pro 
75 mm hnací kladku (13)

•Bez zvedacího za%ízení
– Mírn" uvoln"te !roub st%rky (26). Posu)te st%rku (25) do nové polohy. Nastavte

vzdálenost mezi st%rkou (25) a hnací kladkou (13). Utáhn"te !roub st%rky (26).
•Se zvedacím za%ízením

– Mírn" uvoln"te !roub st%rky (35). Posu)te st%rku (25) do nové polohy. Utáhn"te
!roub st%rky (35).

•Uvoln"te upev&ovací !roub (14), sundejte hnací kladku (13). 
•Namontujte novou hnací kladku (13), utáhn"te upev&ovací !roub (14). 
•Uvoln"te na!roubovatelné p#ídavné záva$í (23) a z dr$áku (27) vyndejte

náhradní hnací kladku (22). Umíst"te novou náhradní hnací kladku (22)
do dr$áku (27) a p%ipevn"te ji na!roubovateln"m p#ídavn"m záva$ím (23).

230
400 Vytáhn"te p#ívodní sí*ovou !&+ru (1) z elektrické sít".

Poloha st%rky (25) pro 
100 mm hnací kladku (13)

26

25

35

25

Se 
zvedacím za#ízením

Bez
zvedacího za#ízení
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Je povoleno pou$ívat v"hradn% p#íslu!enství firmy Leister.
139.048 Tryska na bitumen 75-mm
138.047 Tryska  na bitumen 100-mm
137.895 P%ítla!né kolo se zá%ezem 100-mm
137.896 P%ítla!né kolo se zá%ezem 75-mm
140.229 P%ítla!né kolo bez zá%ezu 100-mm
140.228 P%ítla!né kolo bez zá%ezu 75-mm
140.476 Zvedací za%ízení
140.489 Pevn# p%epravní box

•Leister Technologies AG a jejich autorizovaná servisní st%ediska nabízejí bezplatné sva%ovací kurzy a
v#cviky. Informace na www.leister.com

•Vy!ist"te hnací kladku (13).
•Vy!ist"te sva#ovací trysku (7) drát%n"m kartá'em (31).
•Vy!ist"te p%ívod vzduchu u horkovzdu!ného dmychadla (8).
•Zkontrolujte p%ípadné elektrické a mechanické po$kození sí*ového p#ívodu (1) a zástr!ky.

•Pravideln# servis prodlu'uje 'ivotnost horkovzdu$ného sva%ovacího automatu BITUMAT B2.
•Opravy zadávejte v#hradn" autorizovan#m servisním st#edisk+m firmy Leister. Tato servisní st%ediska

zaru!ují odborné a spolehlivé provedení servisních oprav b%hem 24 hodin za pou'ití originálních
náhradních díl& podle schémat zapojení a seznam& náhradních díl&.

•Na tento p%ístroj je poskytnuta základní záruka jeden (1) rok od data nákupu (dolo'ení fakturou nebo dodacím listem).
Vzniklé $kody budou odstran"ny dodáním náhradního dílu nebo opravou. Topná t"lesa jsou z této záruky vylou!ena. 

• Dal$í nároky jsou, p%i dodr'ení zákonn#ch ustanovení, vylou!eny. 
•*kody, vycházející z p%irozeného opot%ebení, nadm"rného zat"'ování !i neodborné manipulace, jsou ze záruky

vylou!eny. 
• Nárok na záruku zaniká u p%ístroj&, které byly kupcem p%estav"ny nebo pozm"n"ny.

Servis a opravy

(kolení

Záruka

Údr$ba

P#íslu!enství
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Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74   
Fax +41 41 662 74 16    
www.leister.com
sales@leister.com
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