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L1

L210,5

8

ø
 2

5

ø
 1

9

ø
 1

5

LE Mini, 400     L1 253     L2 104 
LE Mini, 800      L1 308     L2 159 

LE MINI SENSOR Rozmery v mm

LE Mini, 400     L1 253     L2 104 
LE Mini, 800      L1 308     L2 159 

1000

L1

L210,5

8

ø
 2

5

ø
 1

9

ø
 1

5

   

889510
6 Converter

   
88

53

128

Converter

2



Ohrievač vzduchu Leister LE MINI / LE MINI SENSOR je vhodný k montáži do strojov, zariadení alebo prístrojov
a je konštruovaný pre trvalú prevádzku. Integrované ochranné prvky a rozhranie zaisťujú tomuto prístroju vysokú
procesnú bezpečnosť.

•  Priemyselná technika spojovania teplovzdušným nitovaním.
•  Procesy sušenia a ohrevu najrôznejšieho druhu.
•  Nasadzovanie za tepla a zvárania obalových fólií a tvarových dielov.
•  Aktivácia a uvoľňovanie bezrozpúšťadlových a tavných lepidiel.
•  Sterilizácia obalových materiálov ako napr. malých fliaš, korkových štupľov a zásobníkov.
•  Vyhladzovanie povlakov dražé, leštenie čokolád a kozmetických výrobkov.
•  Oddeľovanie a spojovanie syntetických vlákien a tkanív.
•  Spájkovanie na tenkých plechových dieloch.
•  Odstraňovanie otrepov z plastov a leštenie ich povrchu.

Použitie

Pred uvedením do prevádzky prečítať pozorne návod k obsluhe
a uschovať ho, aby bol stále k dispozícii.

Pri otvorení prístroja dochádza k nebezpečenstvu ohrozenia života, lebo sa pri
ňom odkrývajú komponenty a prívody, ktoré sú pod napätím. Pred otvorením prístroja
odpojte prístroj od siete.

Nebezpečenstvo ohňa a výbuchu pri neodbornom používaní teplovzdušných prí-
strojov, najmä v blízkosti horľavých materiálov a výbušných plynov.

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa trubky výhrevného článku ani
trysky v horúcom stave. Nechajte prístroj vychladnúť. Nikdy nemierte prúdom
horúceho vzduchu na osoby alebo zvieratá.

Varovanie

Prístroj musí byť prevádzkovaný pod dohľadom.
Teplo sa môže rozšíriť na horľavé materiály, ktoré sú mimo dohľad. Prístroj smie
byť používaný výhradne vyškolenými odborníkmi alebo pod ich dohľadom. Deťom
je použitie prístroja úplne zakázané.

Menovité napätie, ktoré je uvedené na prístroji musí súhlasiť so sieťovým na-
pätím.

Prístroj chrániť pred vlhkosťou a mokrom.
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Bezpečnostné upozornenie

Ohrievače vzduchu
LE MINI; LE MINI SENSOR

Návod na obsluhu (Preklad originálneho návodu na obsluhu)SK Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)
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(V zmysle smernice ES pre stroje 2006/42; dodatku II B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švajčiarsko týmto prehlasuje, že neúplné
strojné zariadenie
Označenie:                      Ohrievač vzduchu
Typ:                                LE MINI; LE MINI SENSOR
– ak je to vzhľadom na rozsah dodávky možné - zodpovedá základným aplikovateľným požiadavkám smernice ES
pre stroje (2006/42).

Neúplné strojné zariadenie okrem toho zodpovedá požiadavkám nasledujúcich smerníc ES:
Smernice ES:                     Smernica ES o elektromagnetickej znášanlivosti 2004/108
                                        Smernica ES pre nízke napätie 2006/95
Harmonizované normy:     EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 14121-1,

EN 55014-1, EN 55014-2, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Ďalej prehlasujeme, že pre toto neúplné strojné zariadenie boli vytvorené špeciálne technické podklady podľa
dodatku VII (diel B) a zaväzujeme sa tieto podklady v elektronickej podobe poskytnúť na základe odôvodnenej
žiadosti orgánov pre dohľad nad trhom.   
Meno splnomocnenca pre dokumentáciu: Patrick Rieder, Compliance Manager 
Uvedenie neúplného strojného zariadenia do prevádzky je zakázané do doby, kým bude skonštatované, že stroj
do ktorého bolo neúplné strojné zariadenie zabudované, zodpovedá ustanoveniam smernice ES pre stroje
(2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2011

                                     Bruno von Wyl, CTO                         Beat Mettler, COO

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na recykláciu. Iba pre štáty EÚ: Nevyhadzujte
elektrické zariadenia do domového odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96 o opotrebovaných
elektrických a elektronických prístrojoch a jej uplatnenia v národnom práve musia byť ďalej nepoužiteľné
elektrické zariadenia zhromažďované oddelene a odovzdané na recykláciu.

Prohlášení o montáži

Likvidácia odpadu
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Technické údaje

LE MINI LE MINI SENSOR 

400 800 400 800

Napätie V~ 230 230 230 230

Frekvencia Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Príkon W 400 800 400 800

Max. teplota °C 600 750 600 750 

Max. teplota prostredia °C 60 60 60 60 

Min. prietok vzduchu l/min 25 30 10 10

Max. tlak Pa 2 × 105 2 × 105 2 × 105 2 × 105

Hmotnosť (LE MINI) g 120 150 120 150

Hmotnosť (Konvertor) g 190 190

Závit pre skrutkovú trysku G 1/4” × 8 G 1/4” × 8 G 1/4” × 8 G 1/4” × 8

Priemer výhrevnej trúbky ø mm 15 15 15 15

Rozmery mm strana 3 strana 3 strana 3 strana 3

Značka konformity 2 2 2 2

Bezpečnostná značka 3 3 3 3

Druh certifikacie CCA CCA CCA CCA

Trieda ochrany II 4 4 4 4

LE MINI LE MINI SENSOR 

400 800 400 800

Ochranný termostat • • • •

Ochrana výhrevného telesa • •

Integrovaná termosonda • •

analógové rozhranie (pasívne) 4 – 20 mA • •

Technické zmeny vyhradené
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Popis prístroja

1 Prívodné vedenie

2 Púzdro

1
3

2

4

5

LE MINI LE MINI SENSOR 7

3 Výhrevná trubka

4 Prívod vzduchu

Montáž

•  Prístroj smie montovať výhradne vyškolení odborníci. 
•  Montáž musí byť zaistená tak, aby 

– bol privádzaný iba vzduch v danom teplotnom rozsahu. 
– nedochádzalo k hromadeniu tepla (zahlcovanie teplom) 
– prístroj nebol vystavený prúdu horúceho vzduchu z iného prístroja

•  Dbajte na to, aby mohol horúci vzduch voľne prúdiť von, inak by mohlo z dôvodu hromadenia tepla dôjsť k poško-
deniu prístroja (nebezpečenstvo požiaru!)

•  Chráňte prístroj pred mechanickými vibráciami a otrasmi
•  Pri teplotách nad 100°C nesmie dochádzať k vzduchovým rázom vo vedení
•  Montážne rozmery v mm: viď str. 2
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5 Ochranná objímka proti zlomeniu

6 Závit pre skrutkovú trysku

7 Konvertor

Systém napájania vzduchom

• Pri použití tlakového vzduchu sa pred prístroj musí zaradiť redukčný tlakový ventil a separátor oleja a vody.
• Množstvo vzduchu sa dá nastaviť podľa regulátora množstvo vzduchu.
• Do prístroja sa smie dodávať iba vzduch s teplotou max. 60°C.

Pozor: Prístroj prevádzkujte vždy s aspoň minimálnym prietokom vzduchu!

Pripojenie

•  Prístroj musí podľa pripojovacieho schémy (strana 78) pripojiť kvalifikovaná osoba.
•  V sieťovej prípojke musí byť nainštalované vhodné zariadenie na odpojenie od el. siete vo všetkých póloch!
•  Zaistite, aby sa prívodné vedenie nedotýkala rúrky vykurovacieho telesa a nebola vystavená prúdu horúceho vzduchu.

6



OUT 1

OUT 2

IN

SUB 1

POWER

Controller

Alarm 1 Alarm 2

Power
supply

POWER

12..24VDC
–    +

X2

X1

X3

X4

X5

1
2

3

1
2

3

1 2 3

1
2

3

SSR

Air pressure
(max 2 bar)

PHASE
NEUTRAL

Converter

LE MINI SENSOR
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Alarm out

Schéma zapojenia LE Mini SENSOR

OUT 1POWER

Controller
2   (Neutral)

1   (Load)

3   (Temp.-Schalter)

SSR
Air pressure
(max 2 bar)

PHASE
NEUTRAL

LE MINI

*

*

**

Schéma zapojenia LE MINI

Controller a SSR podľa potreby
** Vyhodnotenie ochrany prístroja

* Integrovaný napájací zdroj                     
musí zodpovedať použitému                  
riadiacemu členu (typ/výrobca)

Upozornenie: Pri chybnom zapojení dôjde
k poškodeniu konvertoru.

Prípojky Označenie Svorka 1 Svorka 2 Svorka 3

X1 Vstup napájania              
100..240 V

LOAD 
(spínaná fáza)

NEUTRAL
(pracovná nula) PHASE (fáza)

X2

Výstup senzoru    
4..20 mA, pasivne            
4 mA = 0 °C        
20 mA = 1023 °C

+ –

X3 Vstup senzoru     
Termosonda Uzemnenie (šedá) + (zelená) –  (biela)

X4 Výstup napájjania            
Výhrevné teleso

Teplotná ochrana
(ružová)

Pracovná nula     
(modrá)

Fáza  
(čierna)

X5 Výstup alarmu,
Relé, 8 A / 250 V Spínací kontakt Stredový kontakt Rozpínací kontakt

Tlak vzduchu
(max 2 bar)

Tlak vzduchu
(max 2 bar)

Fáza
Nulový Vodič

1  (Fáza)

2  (Nulový Vodič)

3  (Teplotná ochrana)

Fáza
Nulový Vodič

Konvektor
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Prevádzka LE MINI

• V prípade potreby namontujte vhodnú trysku alebo reflektor.

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa trubky výhrevného článku ani trysky v horúcom stave. 
Pri výmene trysky alebo reflektora nechajte prístroj vychladnúť.

• Redukčný tlakový ventil nastavte podľa technických údajov (Max. tlak).
• Pripojte zdroj vzduchu k tlakovej vzduchovej hadici.
• Nastavte množstvo vzduchu pomocou regulátora množstva vzduchu alebo redukčného vzduchového ventilu.

POZOR: Dodajte minimálne množstvo vzduchu podľa technických údajov.
•  Pripojte sieťové napätie.
•  Po ukončení prevádzky nechajte prístroj vychladnúť.

Funkcia ochrany prístroja
• Ak sa prístroj prehrieva, môže byť odpojená vyhrievací časť prístroja pomocou integrovanej ochrany prístroja a

predradeným relé (viď schéma zapojenia ). Odpojenie je závislé od typu použitého relé.

Opatrenia pri zásahu ochrany výhrevného telesa alebo prístroja
• Odpojte prístroj od siete • Skontrolujte prietok vzduchu
• Skontrolujte prívod vzduchu • Pripojte prístroj opäť do elektrickej sieti
• Skontrolujte  množstvo vzduchu

Prevádzka LE MINI SENSOR

• V prípade potreby namontujte vhodnú trysku alebo reflektor.

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa trubky výhrevného článku ani trysky v horúcom stave. 
Pri výmene trysky alebo reflektora nechajte prístroj vychladnúť.

• Redukčný tlakový ventil nastavte podľa technických údajov (Max. tlak).
• Pripojte zdroj vzduchu k tlakovej vzduchovej hadici.
• Nastavte množstvo vzduchu pomocou regulátora množstva vzduchu alebo redukčného vzduchového ventilu.

POZOR: Dodajte minimálne množstvo vzduchu podľa technických údajov.
•  Pripojte sieťové napätie.
•  Po ukončení prevádzky nechajte prístroj vychladnúť.

Funkcia ochrany výhrevného telesa
• Ak sa výhrevné teleso prehreje, odpojí sa ohrev pomocou konvertoru. Odpojenie môže zákazník vyhodnotiť po-

mocou prípojky X5 (viď schéma zapojenia)

Funkcia ochrany prístroja
• Ak dôjde k prehriatiu prístroja, odpojí sa ohrev pomocou konvertoru. Odpojenie môže zákazník vyhodnotiť pomocou

prípojky X5 (viď schéma zapojenia)

Funkcia analógového rozhrania
• Pasívna prúdová slučka 4.20 mA poskytuje zákazníkovi galvanicky oddelený prúdový signál, ktorý je úmerný

teplote vzduchu..
Rozsah hodnôt: Prúd 4mA zodpovedá teplote  0°C

Prúd 20mA zodpovedá teplote 1023°C

Opatrenia pri zásahu ochrany výhrevného telesa alebo prístroja
• Odpojte prístroj od siete (PHASE). Po 5 sekundách prebehne automatický reset elektroniky.
• Skontrolujte prívod vzduchu • Skontrolujte prietok vzduchu
• Skontrolujte  množstvo vzduchu • Pripojte prístroj opäť do elektrickej sieti8



•  Spoločnosť Leister Technologies AG aa jej autorizované servisné strediská ponúkajú bezplatné konzultácie v
rámci aplikácií.

•  3D výkresy ohrievač vzduchu sú k dispozícii vo Vašom servisnom stredisku alebo na www.leister.sk

•  Je prípustné používať iba príslušenstvo LEISTER.

•  Pri výmene trysky alebo reflektoru nechajte prístroj najskôr vychladnúť.

•  Uskutočnenie opráv zadávajte výhradne autorizovaným servisným strediskám LEISTER. Tie zaručia spoľahlivé
prevedenie odbornej opravy behom 24 hodín s použitím originálnych náhradných dielov podľa schém zapojení
a kusovníkov náhradných dielov.

•  Na tento prístroj je poskytnutá základná záruka jeden (1) rok od dátumu zakúpenia (doloženie faktúrou alebo dodacím
listom). Vzniknuté škody budú odstránené dodaním náhradného dielu alebo opravou. Výhrevné telesá sú z tejto zá-
ruky vylúčené.

• Ďalšie nároky sú, pri dodržaní zákonných ustanovení, vylúčené.

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

• Nárok na záruku sa nevzťahuje na prístroje, ktoré boli zákazníkom prestavené alebo pozmenené.

Školenie

Príslušenstvo

3D Výkresy

Servis a opravy

Záruka
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Vaše autorizované stredisko je:

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 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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