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Leister TAPEMAT
Horkovzdu!n" sva#ovací automat

TAPEMAT: Ru!ní horkovzdu"n# sva$ovací automat ke sva$ování pás% popruh% z
PVC v "í$ce od 45 mm do max. 50 mm - jako zesílení fólie - na horizontálních a
rovn#ch plochách.
TAPEMAT Spriegel: Ru!n& veden# horkovzdu"n# sva$ovací automat ke sva$ování
popruh% z PVC (zesilovacích pás%) o "í$ce 100 mm a 125 mm - jako zesílení plachet - na
horizontálních a rovn#ch plochách.

Pou$ití

Pe!liv& si p$e!t&te návod k obsluze p$ed zprovozn&ním
a uschovejte jej pro dal"í u'ivatele.

Návod k obsluze (originální návod k obsluze) CZ

%ivotu nebezpe&né! P$i otev$ení p$ístroje – odkryté sou!ásti a
p$ípojky pod nap&tím. P$ed otev$ením p$ístroje vytáhn&te
zástr!ku p$ístroje ze zásuvky.
Nebezpe&í vzplanutí a v"buchu! P$i neodborné manipulaci s 
horkovzdu"n#m p$ístrojem, zejména v blízkosti ho$lav#ch
materiál% a v#bu"n#ch plyn%.

Nebezpe&í popálení! Nedot#kejte se trubice topného prvku
a trysky u zah$átého p$ístroje. Nechte p$ístroj zchladnout.
Nesm&$ujte proud horkého vzduchu na osoby nebo zví$ata.

Pou$ití

P$ipojte p$ístroje do zásuvky s ochrann"m vodi&em. Ka'dé
p$eru"ení ochranného vodi!e v p$ístroji nebo mimo p$ístroj je
nebezpe!né!
Pou$ívejte prodlu$ovací kabely pouze s ochrann"m vodi&em!
Pr'#ez vodi&e 4 ! 2.5mm2

P$ístroj pou'ívejte pod dohledem. teplo se m%'e dostat k
ho$lav#m materiál%m, které se nacházejí mimo dohled.
P$ístroj smí pou'ívat pouze vy!kolení odborníci nebo pod
jejich dohledem. D&tem je pou'ití zcela zakázáno. 

Pro ochranu osob p$i pou'ití na staveni"ti je nutn# spína& FI.

Jmenovité nap(tí, které je uvedeno na p$ístroji, musí souhlasit s
nap&tím v síti. IEC/EN 61000-3-11; Zmax = 0.039" + j 0.024".
Eventuéln& s dodavatelem (zásobovací firmou) konsultujte.
P$i v"padku napájení ze sít( nechte doto!it ventilátor horkého
vzduchu a vypn&te hlavní vypína! do polohy 0.

Chra(te p$ístroj p#ed vlhkostí a vodou.

FI
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Vorsicht

P$ístroj nezvedejte za p$ídavné záva'í.
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TAPEMAT TAPEMAT Spriegel

Nap(tí V~ 3 ) 400 3 ) 400
V"kon  kW 10 10
Frekvence Hz 50 / 60 50 / 60
Teplota °C cca. 650 cca. 650
Rychlost m/min. 4 – 20 4 – 20
Hladina emisí LpA (dB) 83 83
)í#ka sváru mm 50 2 ) 20
⇧í!ka pásu mm 50 100 / 125
Rozm(ry Dx)xV mm 555 ) 435 ) 370 555 ) 435 ) 370
Hmotnost kg 35 40 
(bez sít’ového pœipojovacího kabelu)

Zna&ka konformity 2 2
Zna&ka bezpe&nosti 3 3
Druh certifikace CCA CCA
Krytí I 1 1

Technické zm(ny vyhrazeny

Leister Process Technologies, G alileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz potvrzuje,
¢e tento v¥robek v provedení daném námi do provozu splňuje po¢adavky následujících
sm§rnic ES. Sm§rnice: 98/37, 2004/108, 2006/95

Harmonizované normy: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 55014-1, EN 55014-2,  
EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,  EN 61000-3-11 (Zmax), 
EN 50366, EN 62233, EN 60335-2-45

Kaegiswil, 25.08.2008

Bruno von Wyl Christiane Leister
Technick# œeditel Majitelka firmy

Elektronáœadí, pœísluƒenství a obaly by m§ly b¥t dodány k op§tovnému zhod-
nocení nepoƒkozujícímu ¢ivotní prostœedí. Pouze pro zem! EU: Nevyhazujte
elektronáœadí do domovního odpadu! Podle evropské sm§rnice 2002/96 o
star¥ch elektrick¥ch a elektronick¥ch zaœízeních a jejím prosazení v národních
zákonech musí b¥t neupotœebitelné elektronáœadí rozebrané shromá¢d§no a
dodáno k op§tovnému zhodnocení nepoƒkozujícímu ¢ivotní prostœedí.

Likvidace

Prohláƒení o shod§

Technické údaje
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Popis p#ístroje
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1.  sí*ová p$ípojka
2.  kryt 
3.  hlavní vypína!
4.  tla!ítko uvoln&ní 
5.  motor zap/vyp 
6.  oto!n# regulátor rychlosti
7.  oto!n# regulátor teploty 
8.  sva$ovací tryska 
9.  ventilátor horkého vzduchu

10.  dr'ák p$ístroje 
11.  transportní válec
12.  hnací válec / p$ítla!n# válec
13.  stav&cí "roub sva$ovací trysky
14.  stav&cí matice sva$ovací trysky
15.  stav&cí "rouby sva$ovací trysky
16.  vodicí ty!ka spodní !ásti
17.  vodicí ty!ka horní !ásti
18.  upínací páka pro odd&lení vodicí ty!ky

19.  v#"ková regulace upínací páky
20.  dr'ák (pro sí*ovou p$ípojku)
21.  navád&cí kladka
22.  p$ídavné záva'í
23.  p$ídr'n# kolík
24.  dorazov# krou'ek
25.  vodicí kladka
26.  d&licí st&na
27.  válce p$idr'ení pásu
28.  sníma!
29.  areta!ní "roub
30.  kontaktní sníma!
31.  vodicí vozík
32.  p$ípravek pro odvíjení pásu
33.  napínací brzdov# kotou!
34.  dr'ák (p$ípravek pro odvíjení pásu)
35.  kolík se závitem
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P$ed zprovozn&ním zkontrolujte elektrické a 
mechanické po"kození sí*ové p#ípojky (1) a 
zástr!ky.

• Namontujte vodicí ty&ku (16/17).
• Zav(ste sí*ovou p#ípojku (1) do dr$áku (20).
• Nastavte vodicí ty!ku pomocí upínací páky (19) na 

po'adovanou v#"ku.
• Naje+te p#ípravek pro odvíjení pásu (32) do dr$áku (34).

• Zkontrolujte základní nastavení sva#ovací trysky (8). 
– Sva$ovací tryska (8) musí b#t vyrovnána a nastavena

tak, aby byla rovnob&'ná a vyst$ed&ná s
hnací/p#ítla&nou kladkou (12). 

– Vzdálenost od plachty musí !init asi 4 mm. 

• Prove+te nastavení sva#ovací trysky (8): 
– v#"kové pomocí se#izovacího !roubu (13),
– svislé pomocí se#izovací matice (14), 
– dal"í nastavení pomocí se#izovacích !roub' (15). 

• Zkontrolujte navád(cí kladku (21)
– Navád(cí kladka (21) musí b#t nastavena na st$ed

hnacího válce/  p#ítla&ného válce (12).

P#íprava k provozu
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Nastavení sva#ovací trysky stroje TAPEMAT 

Sva#ovací tryska

Sva$ovací tryska TAPEMAT, 
"í$ka 50 mm

Sva$ovací tryska TAPEMAT
«oblouková vzp&ra», 
"í$ka 100 mm nebo 125 mm

Fólie

Pás popruh%, 50 mmSvar 50 mm

Fólie

Pás popruh%, 100 nebo 125 mm
Svar 20 mm Svar 20 mm
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• Vyklopte navád(cí kladku (21) nahoru.
• Nechte dob(hnout ventilátor horkého

vzduchu (9) s vodicím vozíkem (31),
vyklopte je a nastavte polohu pomocí
dorazového krou$ku (24) u p#ídr$ného
kolíku (23).

24

23 21
931

• Zkontrolujte Základní nastavení sva#ovací trysky (8).
– Sva#ovací tryska (8) musí b#t nasm&rována a nastaven

paraleln& a na st$ed hnacího válce/p#ítla&ného válce (12). 
– Upn&te a natáhn&te sva$ovací pásku. 
– Otvory trysky umíst&te do vzdálenosti asi 0,5 – 1 mm od

nata'ené sva$ovací pásky (obrázek D). 

• Prove+te následující jemné nastavení sva#ovací trysky (8):
– Odstra(te za#ízení pro odvíjení pásky (32) a p#ídavné

záva$í (22). 
– Stroj TAPEMAT pro sva$ování obru!í p$eklopte (obrázek A).
– Povolte se#izovací !rouby (15) a sva#ovací trysku (8)

zatla!te rovnob&'n& s p#ítla&nou kladkou (12) nahoru.
Poté se#izovací !rouby (15) op&t pevn& utáhn&te
(obrázek B).

– Otvory sva#ovací trysky (8) nastavte pomocí se#izovací
matice (14) do vodorovné polohy, ve které budou
soum&rné vzhledem k p#ítla&né kladce (12) (obrázek C).

– Prost$ednictvím se#izovacího !roubu (13) nastavte
svislou v#"ku sva#ovací trysky (8) vzhledem ke sva$ovací
pásce (vzdálenost asi 0,5 – 1 mm). V#"ka je závislá na
materiálu (obrázek D.

8 12

22

32
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13 15

Nastavení sva#ovací trysky stroje TAPEMAT pro sva#ování obru&í 

Obrázek A Obrázek B Obrázek C Obrázek D

P#epravní poloha 

• Povolte "roub s vnit$ním "estihranem a se$i+te strano-
vé p$esazení sva$ovací pásky tak, aby materiál pásky
bo!n& p$iléhal k vodicím kladkám (25). Následn&
"roub s vnit$ním "estihranem op&t pevn& utáhn&te
(Obrázek E). 

Nastavení vodicích kladek stroje TAPEMAT pro sva#ování obru&í 

25

Obrázek E
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Vlo$ení pásu popruhu

• Vyje+te p#ípravkem pro odvíjení pásu (32) z dr$áku (34).
• Vlo'te pás popruhu do p#ípravku pro odvíjení pásu (32) a oto!te napínací brzdov"

kotou& (33) na doraz (lev# závit).
• Naje+te p#ípravkem pro odvíjení pásu (32) do dr$áku (34).

• Nastavení napínacího brzdového kotou&e (33)
– Brzdná síla pro r%zné "í$ky pás% popruhu se 

nastavuje závitov"m kolíkem (35) na napínacím brz-
dovém kotou&i (33). 

– Polohovací drá'ka na mosazném díle napínacího
brzdového kotou&e (33) slou'í jako pom%cka pro
nastavení. Lícuje-li polohovací drá'ka s referen!ní
hranou, je nastavena st$ední napínací brzdná síla.

• Upozorn(ní: Není-li pás na fólii sva$en lineárn&, i kdy' je navád&cí kladka vedena na
zna!ce, musíte zv#"it brzdnou sílu napínacího brzdového kotou&e (33).

• Pás popruhu zavedete následujícím zp%sobem:
– Odstra(te p#ídavné záva$í (22) (obrázek 1), zvedn&te p$ístroj a nastavte polohu

p#ídavného záva$í (22) pod p$ístrojem(obrázek 2).

– Nastavte polohu na prot&j"í stran& ventilátoru horkého vzduchu (9) (obrázek 3).
– Zave+te pás do vodicí kladky (25) (obrázek 4), protáhn&te jej pod hnacím

válcem/p#ítla&n"m válcem (12) a následn& zave+te do válce p#idr$ení
pásu (27) (obrázek 5). Válce p#idr$ení pásu (27) jsou nastavitelné.

– Zvedn&te p$ístroj, odstra(te p#ídavné záva$í (22) a znovu zav&ste na TAPEMAT.

33
35 referen!ní hrana

polohovací drá'ka

22
22

9

2725

12

Obrázek 1 Obrázek 2

Obrázek 4 Obrázek 5Obrázek 3

25 12 27
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P#íprava ke sva#ování

P$ipojte p$ístroj do sít&. Napájení ze sít& musí souhlasit s nap&tím
p$ístroje.

• Sklopte navád(cí kladku (21) dol%.
• Nastavte parametry sva$ování (viz strana 30).

Vy!kejte na dosa'ení sva$ovací teploty (doba zah$átí cca 5 minut).

Obsluha se b(hem sva#ování nachází v$dy na stran( vodicí ty&ky a vede
sva#ovací automat.

• Spus*te ventilátor horkého vzduchu (9) naje+te mezi fólií a pásem a' na doraz.

Hnací motor se díky sníma&i (28) spustí automaticky.
Nedojde-li k automatickému spu"t&ní,  nastavte sníma! (viz strana 31).
Za$ízení lze spustit také ru!n& pomocí spína!e motor zap/vyp (5) (1.
Impuls «motor ZAP» / 2. Impuls «motor VYP»).

• Sva$ovací automat je veden pomocí navád(cí kladky (21). Odchylky zkorigujte
pomocí vodicí ty&ky (17). Na vodicí ty&ku (17) netla!te, mohlo by dojít k chybnému
sva$ení.

• Prove+te testovací sva$ování podle návodu ke sva$ování v#robce materiálu
a národních norem nebo sm&rnic.

• Kontrole testovacího sva$ování.

2423

3 7

5

931
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Testovací sva#ování

Sva#ování
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Po sva#ení

• Nastavte hlavní vypína& (3) na I. Stiskn(te tla&ítko uvoln(ní (4) (ventilátor horkého
vzduchu b&'í). 

• Teplota sva#ování
Nastavte oto&n" regulátor teploty (7) na po'adovanou hodnotu.
Doba oh$evu cca 5 minut.

• Rychlost sva#ování
– Nastavte rychlost sva$ování podle rychlosti sva$ování ur!ené pro fólii a pásek

pomocí oto&ného regulátoru rychlosti (6).

• Síla spojení
– Síla spojení se p$ená"í na hnací válec / p#ítla&n" válec (12).
– Dle pot$eby m%'ete odstranit p#ídavné záva$í (22)

• Vyje+te ventilátor horkého vzduchu (9) s vodicí vozíkem (31), vyklopte jej nahoru a
nastavte polohu pomocí dorazového krou$ku (24) u p#ídr$ného kolíku (23).

• Nastavte oto&n" regulátor teploty (7) na nulu, tím sva#ovací tryska (8) zchladne (po
cca 10 minutách).

• Po zchlazení sva#ovací trysky (8) nastavte hlavní vypína& (3) na 0.

3 7 6

12

22

Pozor
P$ístroj nezvedejte za p#ídavné záva$í (22).
P#ídavné záva$í (22) není zafixováno.

4

P$i v#padku sí*ového napájení vyje+te ventilátor horkého vzduchu (9) a
nastavte hlavní vypína& (3) na 0. Po obnovení napájení musíte vrátit hla-
vní vypína& (3) na I a stisknout tla!ítko uvoln(ní (4).

Nastavení parametr' sva#ování
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• Chyba
– Hnací motor se automaticky nespustí po najetí trysky.

• Pfiíãina
– ,patn& nastaven# sníma& (28).   

• Opat#ení

Nechte zchladnout sva#ovací trysku (8) (cca 10 minut).

– Nastavte hlavní vypína& (3) na 0.
– Spus*te ventilátor horkého vzduchu (9) naje+te a' na doraz pozice sva$ování.
– Povolte areta&ní !roub (29) pro sníma& (28).
– Posu(te sníma& (28) na kontaktní sníma& (30) (spínací vzdálenost 0.5 mm).
– Dotáhnout areta&ní !roub (29) pro sníma& (28).
– Vyje+te ventilátor horkého vzduchu (9) s vodicí vozíkem (31) , vyklopte jej nahoru 

a nastavte polohu pomocí dorazového krou$ku (24) u p#ídr$ného kolíku (23).

Není-li p#í&ina chyby stále odstran(na, kontaktujte servisní st#edisko.

Chyba – P#í&ina – Opat#ení

0.5 m m

3

28

24

23

30
29

9

8

pohled seshora

31
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Smí se pou¢ívat pouze pœísluƒenství Leister

Leister Process Technologies a autorizovaná servisní st$ediska nabízejí bezplatné
kurzy sva$ování po celém sv&t&. Zákazník je "kolen v p$ípad& pot$eby také na
míst& v#roby. Nezku"ení u'ivatelé musejí b#t p$ed prvním pou'itím instruováni do
manipulace TAPEMAT.

• Zne!i"t&nou sva#ovací trysku (8) v p$ípad& zne!i"t&ní vy!ist&te drát&n#m 
kartá!em.

• Udr'ujte vstup vzduchu u ventilátoru horkého vzduchu (9) v'dy !ist#.
• P$ed zprovozn&ním zkontrolujte elektrické a mechanické po"kození sí*ové p#ípojky (1) a

zástr!ky.

• Pravideln# servis prodlu'uje 'ivotnost za$ízení TAPEMAT!
• Opravy sm&jí provád&t v#hradn& autorizovaná servisní st#ediska Leister. Ta zajistí

b(hem 24 hodin odborn# a spolehliv# servis s pou'itím originálních náhradních díl%
podle plán% zapojení a náhradních díl%. 

• Na tento p$ístroj je poskytována hlavní záruka po dobu jednoho (1) roku od data
zakoupení (prokázání fakturou nebo dodacím listem). Vzniklé "kody budou odstran&ny
náhradní dodávkou nebo opravou. Topné prvky jsou ze záruky vylou!eny. 

• Dal"í nároky jsou, s v#hradou zákonn#ch ustanovení, vylou!eny. 
• ,kody vzniklé p$irozen#m opot$ebením, p$etí'ením nebo neodbornou manipulací

jsou ze záruky vylou!eny. 
• Nárok na záruky je vylou!en u za$ízení, které kupující p$estav&l nebo zm&nil.

)kolení

P#íslu!enství

Ru&ení za vady

Servis a opravy

Údr$ba
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Your authorised Service Centre is:

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
leister@leister.com B
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