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Varovanie

Bezpečnostné upozornenie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v prípade otvorenia prístroja. V prí-
stroji sú voľne uložené vodiče a komponenty pod napätím. Pred otvorením je nutné
odpojiť prístroj zo siete.

Nebezpečenstvo vzniku ohňa a výbuchu, pri neodbornom používaní ručné-
ho extrúdera (napr. prehriatie materiálu) najmä v blízkosti horľavých materiálov
a explozívnych plynov.

Prístroj musí byť používaný odborným personálom. Teplo sa nesmie dostať k horľa-
vým materiálom, ktoré sa nachádzajú mimo dohľad.

Pri používaní prístroja na stavenisku je pre ochranu obsluhy nutné použiť FI
ochranu.

Napätie uvedené na prístroji musí odpovedať napätiu v elektrickej sieti.

Nebezpečenstvo popálenia. Nedotýkať sa horúcich kovových častí a vytlačo-
vanej hmoty. Prístroj nechať vychladnúť. Prúd horúceho vzduchu a vytlačovanej
hmoty nesmerovať na osoby, alebo zvieratá.

Prístroj je nutné chrániť pred vlhkosťou.

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho
pre jeho ďalšie využitie.

Návod na použitie (Preklad originálneho návodu na použitie)

Leister FUSION 2 / 3C / 3
Ručný extrúder

Aplikácie

Zváranie termoplastických hmôt z PE a PP v oblastiach:

• Stavba nádrží • Stavby potrubí
• Výroba bazénov • Skládky a úložiská

SK
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TECHNICKÉ ÚDAJE FUSION 2 FUSION 3C FUSION 3
Napätie  V~ 230 � 230 � 230 �

Výkon W 2800 2800 3500

Kmitočet Hz 50/60 50/60 50/60

Množstvo vzduchu (20°C) l/min cca. 300 cca. 300 cca. 300

Teplota vzduchu °C max. 340 max. 350 max. 350

Teplota plastifikácie °C max. 300 max. 320 max. 320

Výtlak *  Ø 3 kg/h PE 1.6–2.3  PP 1.3–2.0 PE 1.6–2.3  PP 1.3–2.0
Výtlak * Ø 4 kg/h PE 1.3–1.8  PP 1.3–1.8 PE 2.0–3.5  PP 1.5–2.7 PE 2.0–3.5  PP 1.5–2.7
(Stredné hodnoty pri 50 Hz)

Zvárací drôt mm Ø 4 ± 0.2 Ø 3 / Ø 4 ± 0.2 Ø 3 / Ø 4 ± 0.2
(Podľa DVS 2211) (Podľa DVS 2211) (Podľa DVS 2211)

Rozmery d × š × v mm 450 × 98 × 225 588 × 98 × 225 690 × 98 × 187
(Bez. zvár. príložky)  

Hmotnosť kg 5,9 s 3 m káblom 6,9 s 3 m káblom 7,2 s 3 m káblom

Značka konformity   2 2 2��

Značka bezpečnosti 3 3 3

Druh certifikácie CCA CCA CCA

Trieda ochrany II. 4 4 4

� Pripojovacie napätie nie je prepínateľné

Leister Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švajčiarsko potvrdzuje, že tento
výrobok v prevedení nami uvedenom na trh splňuje požiadavky nasledujúcich smerníc EU.
Smernice: 2004/108, 2006/95.
Harmonizované normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, 

EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45.

Kaegiswil, 09.07.2009

Bruno von Wyl, Christiane Leister
Technický riaditeľ Majiteľka spoločnosti

Elektrické prístroje, príslušenstvo a  obaly odovzdať k  recyklácii zodpovedajúcej za ochranu
životného prostredia. Len pre štáty EU: Nevyhadzovať elektrické prístroje do domáceho odpadu!
Podľa európskej smernice 2002/96 o  starých elektrických a  elektronických prístrojoch a  ich
začlenení do národného práva sa musia nepoužívané prístroje oddelene zhromažďovať a odovz-
dávať k recyklácii zodpovedajúcej za ochranu životného prostredia.

Likvidácia odpadu

Zhoda
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Obsluha

Popis prístroja

1. Spínač teplovzdušného dúchadla
2. Potenciometer teploty vzduchu
3. Aretácia spínača pohonu ZAP/VYP
4. Spínač pohonu ZAP/VYP
5. Zváracia príložka
6. Otvory pre zvárací drôt
7. Potenciometer regulácie výtlaku
8. Operadlo na položenie prístroja

9. Rukoväť 
10. Rukoväť prístroja
11. Pohonná jednotka
12. Teplovzdušné dúchadlo
13. Sieťový kábel
14. Kryt vzduchového filtra
15. Prívod vzduchu
16. Vedenie studeného vzduchu
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Príprava zváracieho procesu

• Rukoväť (9) a operadlo k položeniu prístroja (8) namontovať podľa potreby  na ľavú, alebo pravú časť prístroja. 

• Pri použití predlžovacieho kábla treba dbať na minimálny prierez vedenia.

Obsluha

Dĺžka Minimálny prierez el. vedenia  (pri ~230 V)
[m] [mm2]

2,5

4,020-50

do 19

• Predlžovacie káble musia byt prípustné pre miesto nasadenia (napr. vo voľnom priestranstve) a príslušne označené.

• Pri použití prúdového agregátu pre zásobovanie energiou, platí pre výkon uvedený na prúdovom agregáte: 
2x napätie uvedené na ručnom extrúdery.

Ručný extrúder nesmie byť používaný v prostredí ohrozenom explóziou, prípadne v horľavom
prostredí. Dbať na bezpečný postoj pri práci. Pripájací kábel a zvárací drôt musia byť voľne
pohyblivé a nesmú obmedzovať používateľa , alebo tretiu osobu pri práci. 

Zapojenie

• Ručný extrúder pripojiť k elektrickej sieti

• Prístroj zapnúť spínačom teplovzdušného dúchadla (1)

• Nastaviť teplotu horúceho vzduchu potenciometrom teploty vzduchu (2)

• Pracovná teplota je dosiahnutá po cca 10 minútach

Ochrana pri spúštaní 

Prístroj je vybavený nadprúdovou ochranou pohonu. Pri nadmernom odbere prúdu sa prístroj automaticky
vypne. Stane sa tak vtedy, ak nie je materiál vo šneku dostatočne plastifikovaný, potom nemôže byť motor
spustený, alebo je spustenie len krátkodobé.

Ochrana pred prehriatím

Ak sa motor prehrieva následkom vonkajších vplyvov, alebo pri veľmi nízkej teplote taveného materiálu v šneku,
tak ho interná tepelná ochrana vypne. Po vychladnutí pohonu ho ochrana pred prehrievaním automaticky opäť
spustí. 
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Obsluha

Postup pri zváracom procese
• Podľa potreby namontovať príslušnú zváraciu príložku (5), viď „výmena zváracej príložky“ strana 6.
• Po dosiahnutí prevádzkovej teploty sa môže začať so zváraním a to zapnutím spínača pohonu ZAP/VYP 

(4). Zaistiť stály prísun zváracieho drôtu.
• Zvárací drôt o priemere 3, alebo 4 mm zasunúť do jedného z otvorov pre zvárací drôt (6) a nechať vytla-

čiť trochu hmoty.

• POZOR! Nikdy nezasúvať zvárací drôt súčasne do oboch otvorov!
• Drôt musí byť čistý a suchý.

• Množstvo vytlačenej hmoty môže byť regulované potenciometrom regulácie výtlaku (7) a to v závislosti na geo-
metrii zvaru a voľbe materiálu.

• Prísun zváracieho materiálu prerušiť spínačom pohonu ZAP/VYP (4).
• Predhrievaciu trysku (21) nasmerovať do zvarovacej zóny.
• Kolísavým pohybom predhrievať zónu zvárania.
• Prístroj nasadiť na pripravenú zónu zvárania a zapnúť

spínač pohonu ZAP/VYP (4).
• Vykonať skúšobný zvar a skontrolovať
• Podľa potreby nastaviť teplotu horúceho vzduchu potenciometrom teploty vzduchu (2) a nastaviť množstvo

vytlačenej hmoty potenciometrom regulácie výtlaku (7).
• Pri dlhšie trvajúcom zváracom procese, môže byť spínač pohonu ZAP/VYP (4) udržovaný pomocou aretácie

(3) v zapnutom stave.
• Zvárací drôt je po zahájení zváracieho procesu automaticky ťahaný otvorom pre zvárací drôt (6). Prísun drôtu

musí byť plynulý.

Vypnutie

• Krátkym stlačením spínača pohonu ZAP/VYP (4) uvoľniť aretáciu (3) a následne vypnúť. Zo zvarovacej prí-
ložky odstrániť všetok zvarovací materiál, aby pri ďalšom zváraní nebola príložka poškodená.

• Prístroj môže byť položený len jedným spôsobom – oprieť o operadlo na položenie prístroja (8).

• Používať ohňovzdorné podložky.
• Prúd horúceho vzduchu nesmie byť smerovaný na osoby alebo predmety.

• Potenciometer teploty vzduchu (2) nastaviť na „0“. Prístroj nechať vychladnúť.
• Vypnúť spínač teplovzdušného dúchadla (1).

Kontrola teploty vytlačovanej homty a predhrievacieho vzduchu
• Teplotu vytlačovanej hmoty a prúdu horúceho vzduchu  je treba pri dlhšie trvajúcom zváracom procese v pravi-

delných intervaloch kontrolovať.
• K tomu môžme použiť rýchlo ukazujúce elektronické prístroje merania teploty s vhodnou termosondou. Je potreb-

né nájsť najvyššiu teplotu v horúcom prúde vzduchu, a to medzi rovinou výstupu trysky  a hĺbkou 5 mm. Meranie
teploty vytlačovanej hmoty sa robí zasunutím termosondy do stredu prúdu vytláčanej hmoty vo zváracej príložke.

21
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Obsluha

Výmena zváracej príložky

• Výmena zváracej príložky musí byť prevedená pri pracovnej teplote.
Pracujte v teplote odolných rukaviciach.

Nebezpečenstvo popálenia!

• Po dosiahnutí prevádzkovej teploty prístroj vypnite a odpojte zo siete.

• Uvoľniť upevňovacie skrutky držiaka zváracej príložky (17) a odstrániť držiak zváracej príložky (18) z try-
sky extrúdera (19).

• Pri každej výmene zváracej príložky vyčistiť trysku extrúdera (19) a zbaviť ju zvyškov zváracieho materiálu.

• Namontovať príslušný držiak zváracej príložky (17).

• Vyrovnávanie zváracej príložky (uhol prístroja k zváraciemu švu) môže byť nastavené ľubovoľne.

• Zváracia príložka (5) môže byť od držiaka zváracej príložky (17) oddelená uvoľnením upevňovacích skrutiek
držiaka zváracej príložky (20). (napr. dodatočné opracovanie)

5. Zváracia príložka

17. Držiak zváracej príložky

18. Upevňovacie skrutky držiaka
zváracie príložky

19. Tryska extrúdera

20. Upevňovacie skrutky zváracej
príložky

21. Predhrievacia tryska

Detail zváracej príložky

5

18
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• Používať len príslušenstvo značky Leister.

• K prečisteniu prívodu vzduchu (15) používať štetec.

• Pri každej výmene zváracej príložky vyčistiť trysku extrúdera (19) a zbaviť ju zvyškov zváracieho materiálu.

• Kontrolovať stav prívodného sieťového kábla a zástrčky.

• Pravidelne čistiť vedenie studeného vzduchu (16).

• Po cca 250 prevádzkových hodinách nechať skontrolovať v autorizovanom servise stav uhlíkov a dúchadla.
Pohon a dúchadlo horúceho vzduchu sa po dosiahnutí minimálnej dĺžky uhlíkov automaticky vypnú.

Prevádzková doba:   Pohon cca 300 hodín (bez údržby)
Teplovzdušné dúchadlo cca 1000 hodín (bez údržby)  

• Opravy musia byť realizované výhradne v autorizovanom servise firmy Leister. Ten zaručuje odborný
a spoľahlivý opravárenský servis s použitím originálnych opravárenských dielov podľa postupov a nákresov 
výrobcu.

• Na tento prístroj je poskytnutá základná záruka jeden rok od dátumu nákupu (doložením faktúry alebo doda-
cieho listu). Vzniknuté škody budú odstránené dodaním náhradného dielu alebo opravou. Výhrevné telesá sú
z tejto záruky vylúčené.

• Ďalšie nároky sú vylúčené.

• Škody, vychádzajúce z prirodzeného opotrebovania, nadmerného zaťažovania, či neodbornej manipulácie sú
zo záruky vylúčené.

• Nárok na záruku zaniká u prístrojov, ktoré boli zákazníkom prestavané alebo pozmenené.  

Technické zmeny vyhradené

Údržba

Príslušenstvo

Servis a opravy

Záruka
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Vaše autorizované servisné stredisko:

WELDPLAST SK s.r.o.
Kamenná cesta 91
010 01  Žilina

Tel. predajňa: +421 415 166 068, +421 904 444 155
Tel. servis: +421 948 339 226
Email: info@weldplast.sk
Web: www.weldplast.sk

Leister Process Technologies
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

BA
 F

US
IO

N 
2/

3C
/3

 / 
10

.2
00

5/
07

.2
00

9
Ar

t. 
11

8.
42

4

© Copyright by Leister


