
Ohœívaª vzduchu LEISTER Mini Sensor je vhodn¥ k zamontování do strojæ, zaœízení
nebo pœístrojæ a je konstruován pro trval¥ provoz. Integrované ochranné prvky a
rozhraní zajiƒt’ují tomuto pœístroji vysokou procesní bezpeªnost.

• Præmyslová technika spojování horkovzduƒn¥m n¥továním

• Procesy suƒení a ohœevu nejræzn§jƒího druhu

• Nasazování za tepla a svaœování obalov¥ch fólií a tvarov¥ch dílæ

• Aktivace a uvolňování bezrozpouƒt§dlov¥ch a tavn¥ch lepidel

• Sterilizace obalov¥ch materiálæ jako napœ. mal¥ch lahví, korkov¥ch zátek a
zásobníkæ

• Vyhlazování povlaku dra¢é, leƒt§ní ªokolád a kosmetick¥ch v¥robkæ

• Odd§lování a spojování syntetick¥ch vláken a tkanin

• Pájení na tenk¥ch plechov¥ch dílech

• Odstraňování otœepæ z plastæ a leƒt§ní jejich povrchæ

LLEEIISSTTEERR  LLEE  MMiinnii  SSeennssoorr
EElleekkttrriicckk¥¥  oohhœœíívvaaªª  vvzzdduucchhuu

Pœed uvedením do provozu si pozorn§ pœeªt§te návod 
k pou¢ití a uschovejte jej pro dalƒí potœebu.
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TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE LE Mini Sensor, 400 LE Mini Sensor, 800
NNaapp§§ttíí V~ 120 / 230 230
KKmmiittooªªeett Hz 50 / 60 50 / 60
VV¥¥kkoonn W 400 800
MMaaxxiimmáállnníí  tteepplloottaa °C / °F 600 / 1112 750 / 1382
MMaaxxiimmáállnníí  ookkoollnníí  tteepplloottaa °C / °F 60 / 140 60 / 140
MMiinn..  mmnnoo¢¢ssttvvíí  vvzzdduucchhuu l/min 10 10
MMaaxxiimmáállnníí  ttllaakk Pa 2×105 2×105

OOcchhrraannnn¥¥  tteerrmmoossttaatt + +
OOcchhrraannaa  ttooppnnééhhoo  pprrvvkkuu + +
IInntteeggrroovvaannáá  tteepplloottnníí  ssoonnddaa + +
AAnnaallooggoovvéé  rroozzhhrraanníí  ((ppaassiivvnníí)) 4 – 20 mA + +
HHmmoottnnoosstt  oohhœœíívvaaªªee  g 120 150
HHmmoottnnoosstt  kkoonnvveerrttoorruu g 190 190
RRoozzmm§§rryy  oohhœœíívvaaªªee  dd  ××φφ mm 253×27 308×27
PPrrææmm§§rr  ttooppnnéé  ttrruubbkkyy  φφ mm 15 15
ZZáávviitt  pprroo  ƒƒrroouubboovvaaccíí  ttrryysskkuu G 1/4” × 8 G 1/4” × 8
RRoozzmm§§rryy  kkoonnvveerrttoorruu  dd××ƒƒ××vv mm 135×105×53 135×105×53

EElleekkttrriicckkáá  bbeezzppeeªªnnoosstt:: ddvvoojjiittáá  iizzoollaaccee

2

KKOONNTTRROOLLNN¡¡  ZZNNAAKK

Pœi otevœení pœístroje dochází k oohhrroo¢¢eenníí  ¢¢iivvoottaa,, nebot’ se pœi
n§m odkryjí komponenty a pœívody, je¢ jsou pod nap§tím.
Pœed otevœením pœístroje odpojte pœístroj od sít§.

NNeebbeezzppeeªªíí  oohhnn§§  aa  vv¥¥bbuucchhuu pœi neodborném pou¢ívání
horkovzduƒn¥ch pœístrojæ, zejména v blízkosti hoœlav¥ch
materiálæ a v¥buƒn¥ch plynæ.

Pœístroj musí b¥t provozován ppoodd  ddoohhlleeddeemm.. Teplo se mæ¢e
rozƒíœit na hoœlavé materiály, které jsou mimo dohled.

Jmenovité nap§tí uvedené na pœístroji musí souhlasit se
sít’ov¥m nap§tím. 

NNeebbeezzppeeªªíí  ppooppáálleenníí!!  Nedot¥kejte se trubky topného
ªlánku ani trysky v horkém stavu. Nechejte pœístroj vychlad-
nout. Nikdy nemiœte paprskem horkého vzduchu na osoby
nebo zvíœata.

Chraňte pœístroj ppœœeedd  vvllhhkkoossttíí  aa  mmookkrreemm..

120

230

VVAARROOVVÁÁNN¡¡

PPOOZZOORR

Pœístroj je certifikován podle CCCCAA
(CCENELEC CCertification AAgreement)

NNaappáájjeeccíí  nnaapp§§ttíí  nneenníí  ppœœeeppíínnaatteellnnéé



PPooppiiss  ppœœííssttrroojjee
1. Pœívodní vedení
2. Pouzdro
3. Topná trubka
4. Pœívod vzduchu
5. Ochranná objímka 

proti zlomení
6. Konvertor
7. Závit pro ƒroubovací

trysku
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SScchhéémmaa  zzaappoojjeenníí
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Alarm out

PPœœííppoojjkkyy OOzznnaaªªeenníí SSvvoorrkkaa  11 SSvvoorrkkaa  22 SSvvoorrkkaa  33
XX11 Vstup napájení LOAD (zát§¢) NEUTRAL PHASE 

100..240VAC (neutrál) (fáze)
XX22 V¥stup senzoru Kladné Záporné

4..20mA, pasivní
4mA =̂ 0°C
20mA =̂ 1023°C

XX33 V¥stup senzoru Rozm§ry Kladné Záporné
Termoªlánek (sed¥) (zelená) (bílá)

XX44 V¥stup napájení Termostat Neutrál Zát§¢
Topn¥ ªlánek (ræ¢ová) (modrá) (ªerná)

XX55 V¥stup poplachu Pracovní kontakt Pœípojka Klidov¥ 
Relé, 8A/250VAC kontakt

* Integrovan¥ napájecí zdroj
musí odpovídat pou¢itému
œidícímu ªlenu (typ/v¥robce)

UUppoozzoorrnn§§nníí::  
Pœi chybném zapojení dojde k
poƒkození konvektoru
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FFáázzee
NNuulloovv¥¥  vvooddiiªª

TTllaakk  vvzzdduucchhuu

KKoonnvveekkttoorr
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MMoonnttáá¢¢
• Montá¢ musí zajistit, aby

– byl pœivád§n pouze studen¥ vzduch
– nedocházelo k hromad§ní tepla (zahlcování teplem)
– pœístroj nebyl obtékán proudem horkého vzduchu z jiného pœístroje

• Chraňte pœístroj pœed mechanick¥mi vibracemi a otœesy
• Pœi teplotách nad 100°C nesmí docházet k vzduchov¥m rázæm ve vedení
• Montá¢ní rozm§ry v mm:

SSyyssttéémm  nnaappáájjeenníí  vvzzdduucchheemm
• Pœi pou¢ití tlakového vzduchu se pœed pœístroj musí zaœadit redukªní tlakov¥ ventil a

separátor oleje a vody. 
• Mno¢ství vzduchu lze nastavit pomocí regulátoru mno¢ství vzduchu.
• Do pœístroje se smí dodávat jen vzduch o teplot§ max. 60°C.

PPrroovvoozz
• Pœístroj musí b¥t odborn§ zapojen podle schématu zapojení (strana 3).
• Podle potœeby namontujte odpovídající trysku.
• Redukªní tlakov¥ ventil nastavte podle Technick¥ch údajæ na stran§ 2.
• Pœipojte zdroj vzduchu k tlakové vzduchové hadici.
• Nastavte mno¢ství vzduchu pomocí regulátoru mno¢ství vzduchu nebo redukªním

tlakov¥m ventilem.
PPoozzoorr:: Dodr¢te minimální mno¢ství vzduchu podle Technick¥ch údajæ na stran§ 2.

• Pœipojte sít’ové nap§tí.
• Po ukonªení provozu nechejte pœístroj vychladnout.
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LE Mini Sensor, 400   LL11 253     LL22 104 
LE Mini Sensor, 800   LL11 308     LL22 159 
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FFuunnkkccee  oocchhrraannyy  ttooppnnééhhoo  pprrvvkkuu
• Jestli¢e se topn¥ prvek pœehœeje, odpojí se ohœev pomocí konvertoru. Odpojení

mæ¢e zákazník vyhodnotit pomocí pœípojky X5 (strana 3).

FFuunnkkccee  oocchhrraannyy  ppœœííssttrroojjee
• Jestli¢e dojde k pœehœátí pœístroje, odpojí se ohœev pomocí konvertoru. Odpojení

mæ¢e zákazník vyhodnotit pomocí pœípojky X5 (strana 3).

FFuunnkkccee  aannaallooggoovvééhhoo  rroozzhhrraanníí
• Pasivní proudová smyªka 4..20 mA poskytuje zákazníkovi galvanicky odd§len¥

proudov¥ signál, kter¥ je úm§rn¥ teplot§ vzduchu.
Rozsah hodnot: Proud  4 mA odpovídá teplot§ 0°C / 032°F

proud 20mA odpovídá teplot§ 1023°C / 1874°F

OOppaattœœeenníí  ppœœii  zzáássaahhuu  oocchhrraannyy  ttooppnnééhhoo  pprrvvkkuu  nneebboo  ppœœííssttrroojjee
• Odpojte pœístroj od sít§ (PHASE).  Po 5 sekundách prob§hne automatick¥ reset

elektroniky.
• Zkontrolujte pœívod vzduchu
• Zkontrolujte mno¢ství vzduchu
• Zkontrolujte prætok vzduchu
• Pœipojte pœístroj op§t k elektrické síti

PPoozzoorr::  NNiikkddyy  nneepprroovvoozzuujjttee  ppœœííssttrroojj  bbeezz  vvzzdduucchhuu!!

OOBBSSLLUUHHAA LLEE MMiinnii  SSeennssoorr
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BA LE Mini Sensor/ 07.2003/07.2004

Spoleªnost LEISTER Process Technologies a její autorizovaná servisní stœediska nabí-
zejí bezplatné kurzy v oboru pou¢ití tohoto pœístroje (viz str. 1)

• Je pœípustné pou¢ívat pouze pœísluƒenství LEISTER.
• Pœi v¥m§n§ trysky nebo reflektoru nechejte pœístroj nejprve vychladnout.

• Provedení oprav zadávejte v¥hradn§ autorizovan¥m sseerrvviissnníímm  ssttœœeeddiisskkææmm  LLEEIISSTTEERR..
Ta zaruªí spolehlivé provedení odborné opravy bb§§hheemm  2244  hhooddiinn s pou¢itím ori-
ginálních náhradních dílæ podle schémat zapojení a kusovníkæ náhradních dílæ.

• Záruªní pln§ní a ruªení poskytujeme podle záruªního listu a pœísluƒn¥ch platn¥ch
obchodních a dodacích podmínek.

• LEISTER Process Technologies odmítá záruku na pœístroje, které nejsou v originálním
stavu. V ¢ádném pœípad§ se pœístroje LEISTER nesmí upravovat nebo m§nit.

TTeecchhnniicckkéé  zzmm§§nnyy  vvyyhhrraazzeennyy

VVaaƒƒee  aauuttoorriizzoovvaannéé  sseerrvviissnníí  ssttœœeeddiisskkoo::

ZZÁÁRRUUKKAA  AA  RRUU··EENN¡¡

SSEERRVVIISS  AA  OOPPRRAAVVYY
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