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Návod k obsluze (originální návod k obsluze)

Vysokotlaké dmychadlo 
MONO SYSTEM

Použití

Dmychadlo Leister MONO je vhodné k namontování do strojů, zařízení nebo přístrojů a je dimenzováno 
pro bezúdržbový trvalý provoz.

•  K přivádění vzduchu do vzduchových ohřívačů Leister, k přivádění čerstvého vzduchu a k chlazení.
• Je vhodné k přivádění vzduchu, nehořlavých, neagresivních a nevýbušných plynů.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze
a uschovejte jej pro další použití.

Výstraha

Pozor

CZ

Smrtelné nebezpečí při otevření přístroje, protože se tím odkryjí součásti a přípo-
jky pod napětím. Před otevřením přístroje se nejprve musí všemi póly odpojit od sítě.

Jmenovité napětí, které je uvedeno na přístroji, se musí shodovat s napětím sítě. 

Přístroj musí být provozován pod dohledem. Přístroj smějí používat pouze vyš-
kolení odborníci nebo pracovníci pod jejich dohledem.   
Děti nesmějí přístroj používat za žádných okolností.

Chraňte přístroj před vlhkostí a mokrem.
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Prohlášení o montáži

(ve smyslu směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42; přílohy II B)
Společnost Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Švýcarsko tímto prohl-
ašuje, že nekompletní stroj
Označení: Vysokotlaké dmychadlo
Typ: MONO
Provedení: SYSTEM
– pokud je to z rozsahu dodávky možné – vyhovuje aplikovatelným základním požadavkům směrnice ES o strojních 
zařízeních (2006/42).
Nekompletní stroj kromě toho vyhovuje požadavkům následujících směrnic ES:
Směrnice ES: Elektromagnetická kompatibilita 2014/30   
 Směrnice o nízkém napětí 2014/35   
 Směrnice RoHS 2011/65 
Harmonizované normy:   EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,  

EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-2-45, EN 50581
Dále prohlašujeme, že pro tento nekompletní stroj byly vypracovány speciální technické podklady podle přílohy 
VII (část B) a zavazujeme se, že je na základě odůvodněné žádosti předáme v elektronické podobě úřadům pro 
sledování trhu.
Jméno zmocněnce pro dokumentaci: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Uvést nekompletní stroj do provozu je zakázáno do té doby, dokud nebude zajištěno, že stroj, do něhož se nekom-
pletní stroj namontuje, vyhovuje ustanovením směrnice ES o strojních zařízeních (2006/42).

Kaegiswil, 12.10.2018

  
 Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Elektrické přístroje, příslušenství a obaly se musí odevzdat kekologické recyklaci. Pouze pro členské 
státy EU: Nevyhazujte elektrické přístroje do domovního odpadu!

Likvidace
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Provedení motoru bezkartáčový elektromotor
Napětí V~ 120 230
Výkon W 120 120
Frekvence Hz 50 / 60
Max. vstupní teplota vzduchu °C 60
Max. teplota prostředí °C 65
Max. množství vzduchu  
(při teplotě prostředí 20 °C) l/min. 250 – 600

Max. statický tlak kPa 3,5
Hladina emisí dB(A) 65
Hmotnost kg 1,0
Rozhraní (izolované) 4 – 20 mA & 0 – 10 V pro množství 

vzduchu, výstup alarmu
Rozměry (Size) strana 3
Značka shody  (ErP n/a)
Bezpečnostní značka
Třída ochrany II

Technické údaje

Obecně Izolace IEC/EN 60747-5-2 AC 1414 V peak
Ochrana proti přepólování
Korekce nulového bodu

Technické údaje rozhraní

Technické údaje k funkci přístroje

  Výstup alarmu
(reléový kontakt)

Max. napětí AC 250 V, DC 30 V
Max. proud AC 3 A, DC 3 A
Max. kontaktní odpor 100 mOhm při DC 24 V / 1 A
Druh kontaktu SPST-NO
Izolace kontaktu k cívce AC 4000 V 1 min.
Izolace kontaktu ke kontaktu AC 1000 V 1 min.

Napěťové vstupy Napětí 0 –	10 V DC 0…10 V
(zvlnění < 0,04 V při rozlišení 5 %)

Max. vstupní napětí DC 12 V
Jmenovitý vstupní odpor 33,7 kOhm

Proudové vstupy Proud 4–20 mA
(dvouvodičová technika)

DC 4…20 mA
(zvlnění < 0,07 V při rozlišení 5 %)

Max. vstupní proud DC 22 mA
Jmenovitý vstupní odpor 159 Ohm

Technické změny vyhrazeny

MONO 6 SYSTEM
Ovládací jednotka e-Drive •
ochrana přístroje •
Výstup alarmu (reléový kontakt) •
Rozhraní dálkového ovládání pro nastavení množství vzduchu •
Displej •
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 POZOR:   
V případě používání jako vestavného přístroje musí být v síťové přípojce nainstalováno vhodné zařízení pro odpo-
jení od sítě na všech pólech se vzdáleností mezi kontakty alespoň 3 mm. 

Vstup 0 – 10 V Vstup 4 – 20 mA

Diagram teploty / množství vzduchu
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Technické údaje funkcí

e-Drive nebo rozhraní Množství vzduchu Nastavení množství vzduchu 1, 5…100 %; 
rozlišení 5 %
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Popis přístroje

  1  montážní úchyty 
  2  kryt připojovací skříně
  3  šrouby připojovací skříně
  4  výfukový otvor / hadicová přípojka ø 38 mm
  5  kabelové šroubení pro síťovou přípojku
  6  kabelové šroubení pro rozhraní
  7  příruba přívodu vzduchu s vnitřním závitem G 1“
  8   přípojka ø 38 pro vzduchovou hadici nebo nerezový filtr
  9  připojovací skříň
10  regulátor e-Drive pro nastavení vzduchu
11  displej

Příprava

• Vyjměte přístroj MONO z obalu.
• Povolením šroubů (3) otevřete kryt připojovací skříně (2).
•  Povolte kabelové šroubení pro síťovou přípojku (5).
• V případě potřeby povolte kabelové šroubení pro rozhraní (6).

Montáž

• Přístroj smějí montovat pouze vyškolení odborníci.
• Teplota prostředí nesmí být vyšší než 60 °C.
• Montáž musí zaručit, že
 – bude přiváděn jen studený vzduch.
 – na přístroj nebude foukat proud horkého vzduchu z jiného zařízení.
•  V případě vzduchu s obsahem prachu použijte nerezový filtr Leister (viz příslušenství), který nasuňte na přípojku 

ø 38 pro vzduchovou hadici nebo nerezový filtr (8).
• V případě zvláště kritického prachu (např. kovový, elektricky vodivý nebo vlhký prach) se musejí použít speciálnífiltry,  
 aby v přístroji nedocházelo ke zkratům.
• Chraňte přístroj MONO před mechanickými vibracemi a otřesy.
• Připevněte přístroj MONO čtyřmi šrouby Ø M4 vloženými do montážních úchytů (1).
• Montážní rozměry viz strana 3 (Size).

Připojení

•  Přístroj MONO musejí připojovat odborníci. 
•  V síťové přípojce musí být nainstalováno vhodné zařízení pro odpojení od sítě na všech pólech!
•  Přístroj se musí připojit podle schématu zapojení a uspořádání svorek na straně 4 (Wiring Diagram) návodu 

k obsluze:
 – Proveďte propojení v připojovací skříni (9).
•   Utáhněte kabelové šroubení síťové přípojky (5) a  kabelové šroubení rozhraní (6).
• Namontujte kryt připojovací skříně (2) pomocí šroubů (3).
•  Pomocí hadicové spony namontujte na výfukový otvor (4) vzduchovou hadici. Použijte co nejkratší hadice, aby 

nedocházelo ke ztrátám objemu vzduchu.
• Připojte přístroj MONO k elektrické síti.
• Zapněte síťové napětí.

1 (4 ×)

2

3 (4 ×)

4

5

6

8

10

9
7

11
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Sloupcový ukazatel symbolizuje v 5 stupních otáčky dmychadla. 
Současně se zobrazuje údaj v % (1 P – 100 P).

Otáčky dmychadla  100 % max. Otáčky dmychadla  1 % min. 

Symboly Symboly

podpětí Kontaktujte servisní středisko Leister.

Pohotovostní režim dmychadlo aktivováno

indikační pole pro zobrazení jednotek nebo informací pro servisní menu

pole hodnot pro zobrazení požadovaných a skutečných hodnot
Zde se jedná o čtyřmístný segmentový displej bez desetinné čárky.

Popis symbolů na displeji

Obsluha

Zapněte síťové napětí. Pohotovostní režim

Zvýšení průtoku vzduchu v %
Otočte tlačítkem e-Drive doprava.

Snížení průtoku vzduchu v %
Otočte tlačítkem e-Drive doleva.

e-Drive 
Stiskněte na 3 sekundy.

Naposledy nastavené hodnoty se uloží.

Sloupcový ukazatel bliká, dokud se hodnota nastavuje.

Stiskněte tlačítko e-Drive na 5 sekund.

Zpět do pohotovostního režimu

Funkce ochrany přístroje

Dojde-li k přehřátí přístroje (příliš vysoká teplota vstupního vzduchu nebo hromadění tepla), motor se vypne a zároveň 
se otevře pracovní kontakt relé alarmu. Zareaguje-li ochrana přístroje, je při vynulování přístroje nutné z bezpečnost-
ních důvodů respektovat následující kroky.

SYSTÉM MONO

A Nechte přístroj ochladit.
B Přístroj odpojte z elektrické sítě.
C Přístroj znovu připojte po 10 sekundách k elektrické síti
D Zkontrolujte vstup vzduchu a výstupní otvor vzduchu, podle potřeby jej vyčistěte.
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Konfigurační menu Setup

Zapněte síťové napětí.

Pohotovostní režim Provozní režim

3 sekundy 

Stiskněte tlačítko na dobu 2 
sekund a současně jím pomalu 
otočte o ¼ otočení doprava

Menu Setup

&

e-Drive Funkce e-Drive Funkce

1 krátké stisknutí = aktivace
 

otáčení doprava

stisknutí na 3 sekundy = potvrzení otáčení doleva

Upozornění: 
Stisknete-li tlačítko e-Drive 1× krátce bez potvrzení, hodnoty se neuloží.

1× krátce 3 sekundy

Zadání rozhraní dmychadla

0 – 10 V 4 – 20 mA

1× krátce

Nastavení se uloží. Zpět do provozního 
režimu

Indikace  Popis

 Dmychadlo přes e-Drive (potenciometr)
 dmychadlo přes rozhraní 0 – 10 V
 dmychadlo přes rozhraní 4 – 20 mA

 uložení

Stiskněte tlačítko e-Drive na 
5 sekund.

Zpět do pohotovostního režimu

potenciometr
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Školení
Společnost Leister Technologies AG a její autorizovaná servisní střediska nabízejí bezplatné kurzy v oblasti apli-
kací. Další informace najdete na adrese www.leister.com.

3D výkresy

3D výkresy získáte u svého servisního střediska nebo na adrese www.leister.com.

Příslušenství
• Používat se smí pouze příslušenství firmy Leister.
•  Leister nabízí široký sortiment příslušenství, např.  

– hadicová spona  
– vzduchová hadice ø 38 mm z PVC  
– nerezový filtr, nasouvací na sací hrdlo

• Příslušenství najdete na adrese www.leister.com.

Servis a opravy
•  Opravy nechte provádět výhradně autorizovanými servisními středisky Leister. Pouze ta zaručí v rozumné době 

odbornou a spolehlivou opravu pomocí originálních náhradních dílů v souladu se schématy zapojení a katalogy 
náhradních dílů. 

Odpovědnost za vady
• Pro tento přístroj platí práva ohledně záruky nebo odpovědnosti za vady, poskytnutá přímým odbytovým partne-

rem / prodejcem od data koupě. V případě záručního nároku nebo nároku z odpovědnosti za vady (prokázání 
fakturou nebo dodacím listem) jsou výrobní vady nebo chyby při zpracování odstraněny odbytovým partnerem 
prostřednictvím dodávky náhradních dílů nebo opravou. Topná tělesa jsou vyloučena z odpovědnosti za vady nebo 
záruky.

• Další záruční nároky nebo nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny v rámci kogentního práva.
• Škody vzniklé přirozeným opotřebením, přetížením nebo neodbornou manipulací jsou z odpovědnosti za vady 

vyloučeny.
• U přístrojů, na nichž kupující provedl úpravy nebo změny, nelze uplatnit žádné záruční nároky nebo nároky z 

odpovědnosti za vady.

Zobrazení Označení Příčina závady Odstranění závady

podpětí Napětí sítě < 20 % 
jmenovitého napětí

Zkontrolujte síťové napětí

Přístroj je vadný Kontaktujte servisní středisko
Leister

Kontaktujte servisní středisko Leister.

Chybová hlášení







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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WELDPLAST ČR s.r.o.
Dělnická 786/38
170 00 Praha 7

Tel.: +420 724 970 988
Tel. servis: +420 724 970 989
praha@weldplast.cz
www.weldplast.cz

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

Tel.: +421 904 444 155
Tel. servis: +421 948 339 226
zilina@weldplast.sk
www.weldplast.sk




