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Leister TAPEMAT
Teplovzdušný zvárací automat

TAPEMAT: Teplovzdušný zvárací automat na zváranie pásov, popruhov z PVC v šírke od 45 mm do max. 50
mm – ako zosilnenie fólia – na horizontálnych a rovných plochách.
TAPEMAT Spriegel: Ručne vedený teplovzdušný zvárací automat na zváranie popruhov z PVC (zosilňovacích
pásov) o šírke 100 mm a 125 mm- ako zosilnenie plachiet – na horizontálnych a rovných plochách.

Použitie

Pred uvedením do prevádzky si poriadne prečítajte návod k obsluhe a uschovajte
ho pre ďalšie použitie.

Návod na obsluhu (preklad originálneho návodu na obsluhu) SK

Nebezpečenstvo ohrozenia života! Pri otvorení prístroja sú odkryté časti a prí-
pojky pod napätím. Pred otvorením prístroja odpojte sieťový kábel zo zásuvky.

Nebezpečenstvo vzniku ohňa a  výbuchu pri neodbornom používaní teplo-
vzdušných prístrojov, najmä v blízkosti horľavých materiálov a výbušných plynov.

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa trubice výhrevného telesa a trysky
na zahriatom prístroji. Nechajte prístroj vychladnúť. Nesmerujte prúd horúceho
vzduchu na osoby alebo zvieratá.

Varovanie

Pripojte prístroje do zásuvky s ochranným vodičom. Každé prerušenie ochran-
ného vodiča v prístroji alebo mimo prístroja je nebezpečné!
Používajte predlžovacie káble iba s ochranným vodičom!
Prierez vodiča 4 x 2.5 mm2.

Prístroj používajte pod dohľadom. Teplo sa môže dostať k horľavým materiá-
lom, ktoré sa nachádzajú mimo dohľad.
Prístroj smú používať len vyškolení odborníci, alebo osoby pod ich dohľa-
dom. Deťom je používanie úplne zakázané.

Pre ochranu osôb pri používaní na stanovišti je nutný spínač FI

Menovité napätie, ktoré je uvedené na prístroji musí súhlasiť s  napätím v  sieti.
IEC/EN 61000-3-11; Zmax = 0.039W + j 0.024W. Poprípade konzultujte s dodá-
vateľskou firmou (zásobovacou firmou)
Pri výpadku napájacej siete nechajte dobehnúť dúchadlo horúceho vzduchu
a vypnite hlavný vypínač do polohy 0.

Chráňte prístroj pred vlhkosťou a mokrom.

FI

230

400

Bezpečnostné upozornenie

Prístroj nedvíhajte za prídavné závažie.
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TAPEMAT TAPEMAT Spriegel

Napätie V~ 3 × 400 3 × 400
Výkon  kW 10 10
Frekvencia Hz 50 / 60 50 / 60
Teplota °C cca. 650 cca. 650
Rýchlosť m/min 4 – 20 4 – 20

Hladina emisií LpA (dB) 83 83

Šírka zvaru mm 50 2 × 20

Šírka pásu mm 50 100 / 125

Rozmery D × Š × V mm 555 × 435 × 370 555 × 435 × 370

Hmotnosť kg 35 40 
(bez sieťového pripájacieho kábla)

Značka konformity 2 2

Bezpečnostná značka 3 3

Druh certifikácie CCA CCA
Krytie I 1 1

Technické zmeny vyhradené

Leister Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švajčiarsko potvrdzuje, že tento výrobok
v prevedení danom nami do prevádzky splňuje požiadavky nasledujúcich smerníc ES. 

Smernice: 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
Technický riaditeľ Majiteľka firmy

Elektrické náradie, príslušenstvo a obaly by myli byť dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúceho
životné prostredie. Len pre zeme EU: Nevyhadzujte elektrické náradie do domáceho odpadu! Podľa európ-
skej smernice 2002/96 o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej presadeniu v národných
zákonoch musí byť neopotrebované elektrické náradie rozobrané, zhromaždené a dodané k opätovnému
zhodnoteniu  nepoškodzujúceho životné prostredie.

Likvidácia

Prehlásenie o zhode

Technické údaje
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Popis prístroja
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1. Sieťová prípojka
2. Kryt 
3. Hlavný vypínač
4. Tlačidlo uvoľnenia 
5. Spínač motora zap/vyp 
6. Otočný regulátor rýchlosti
7. Otočný regulátor teploty 
8. Zváracia tryska 
9. Dúchadlo horúceho vzduchu

10. Držiak prístroja 
11. Transportný valec
12. Hnací / prítlačný valec
13. Ladiacia skrutka zváracej trysky
14. Ladiacia matica zváracej trysky
15. Ladiace skrutky zváracej trysky
16. Vodiaca tyč spodnej časti
17. Vodiaca tyč hornej časti
18. Upínacia páka pre oddelenie vodiacej tyčky

19. Výšková regulácia upínacej páky
20. Držiak (pre sieťovú prípojku)
21. Vodiaca kladka
22. Prídavné závažie
23. Prídržný kolík
24. Dorazové koliesko
25. Vodiaca kladka
26. Deliaca stena
27. Valce prídržného pásu
28. Snímač
29. Aretačná skrutka
30. Kontaktný snímač
31. Vodiaci vozík
32. Prípravok pre odvíjanie pásu
33. Napínacie brzdové koliesko
34.  Držiak (pre prípravok pre odvíjanie pásu)
35. Kolík so závitom
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Pred spustením skontrolujte elektrické a  mechanické poškodenie 
sieťovej prípojky (1) a zástrčky.

• Namontujte vodiacu tyčku (16/17).
• Zaveste sieťovú prípojku (1) do držiaku (20).
• Nastavte vodiacu tyčku pomocou upínacej páky (19) na požadovanú výšku.
• Presuňte prípravok pre odvíjanie pásu (32) do držiaka (34).

• Skontrolujte základné nastavenia zváracej trysky (8).
– Zváracia tryska (8) musí byť vyrovnaná a nastavená tak, aby bola rov-

nobežná a vystredená s hnacím / prítlačným valcom (12). 
– Vzdialenosť od plachty musí byť asi 4 mm. 

• Urobte nastavenie zváracej trysky (8): 
– výškovo pomocou ladiacej skrutky (13),
– zvislé pomocou ladiacej matice (14), 
– ďalšie nastavenia pomocou ladiacich skrutiek (15). 

• Skontrolujte navádzaciu kladku (21)
– Navádzacia kladka (21) musí byť nastavená na stred 

hnacieho / prítlačného valca (12).

Príprava k prevádzke
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Nastavenie zváracej trysky stroja TAPEMAT

Zváracia tryska

Zváracia tryska TAPEMAT, 
šírka 50 mm

Zváracia tryska TAPEMAT «oblúková
vzpera», šírka 100 mm alebo 125 mm

Fólia

Pás popruhu, 50 mmZvar 50 mm

Fólia

Pás popruhu, 100 alebo 125 mm
Zvar 20 mm Zvar 20 mm
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• Vyklopte vodiacu kladku (21) nahor.
• Nechajte dobehnúť dúchadlo horúceho vzduchu

(9) s vodiacim vozíkom (31), vyklopte ich a nastav-
te polohu pomocou dorazového kolieska (24) pri
prídržnom kolíku (23).

24

23 21
931

• Skontrolujte základné nastavenia zváracej trysky (8).
– Zváracia tryska (8) musí byť nasmerovaná a nastavená paralelne a na

stred hnacieho / prítlačného valca (12)
– Upevnite a natiahnite zváraciu pásku. 
– Otvory trysky umiestnite do vzdialenosti asi 0,5 – 1 mm od natiahnutej zvá-

racej pásky (Obrázok D). 

• Urobte nasledujúce jemné nastavenie zváracej trysky (8):
– Odstráňte zariadenie pre odvíjanie pásky (32) a prídavné závažie (22). 
– Stroj TAPEMAT pre zváranie obručí preklopte (Obrázok A).
– Povoľte ladiace skrutky (15) a zváraciu trysku (8) zatlačte rovnobež-

ne s hnacím / prítlačným válcom (12) nahor. Potom ladiace skrutky
(15) opäť pevne utiahnite (Obrázok B).

– Otvory zváracej trysky (8) nastavte pomocou ladiacej matice (14) do vodo-
rovnej polohy, v ktorej budú súmerné vzhľadom k hnaciemu / prítlačné-
mu valcu (12) (Obrázok C).

– Prostredníctvom ladiacej skrutky (13) nastavte zvislú výšku zváracej
trysky (8) vzhľadom k  zváracej páske (vzdialenosť asi 0,5 – 1 mm).
Výška je závislá od materiálu (Obrázok D).

8 12

22

32

14

13 15

Nastavenie zváracej trysky stroja TAPEMAT pre zváracie obručí.

Obrázok A Obrázok B Obrázok C Obrázok D

Prepravná poloha

• Povoľte skrutku s vnútorným šesťhranom a upravte stranové predsade-
nie zváracej pásky tak, aby materiál pásky bočne priliehal k vodiacim
kladkám (25). Následne skrutku s vnútorným šesťhranom opäť pevne
utiahnite (Obrázok E) 

Nastavenie vodiacich kladiek stroja TAPEMAT pre zváranie obručí.

25

Obrázok E
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Vloženie pásu popruhu

• Vyjdite prípravkom pre odvíjanie pásu (32) z držiaka (34).
• Vložte pás popruhu do prípravku pre odvíjanie pása (32) a otočte napínací brzdový kotúč (33) na doraz

(ľavý závit).
• Prejdite prípravkom pre odvíjanie pásu (32) do držiaka (34).

• Nastavenia napínacieho brzdového kotúča (33).
– Brzdná sila pre rôzne šírky pásov popruhu sa nastavuje závitovým

kolíkom (35) na napínacom brzdovom kotúči (33).
– Polohovacia drážka na mosadznom diely napínacieho brzdového

kotúča (33) slúži ako pomôcka pre nastavenie. Ak sa zhoduje poloho-
vacia drážka s referenčnou hranou, je nastavená stredná napínacia
brzdná sila.

• Upozornenie: Ak nie je pás na fólii zvarený lineárne, i keď je navádzacia kladka vedená na značke, musíte zvýšiť brzd-
nú silu napínacieho brzdného kotúča (33).

• Pás popruhu zavedťe nasledujúcim spôsobom:
– Odstráňte prídavné závažie (22) (Obrázok 1), zdvihnite prístroj a nastavte polohu prídavného závažia (22)

pod prístrojom (Obrázok 2).

– Nastavte polohu na opačnej strane dúchadla horúceho vzduchu (9) (Obrázok 3).
– Vložte pás do vodiacej kladky (25) (Obrázok 4), pretiahnite ho pod hnacím / prítlačným valcom

(12) a následne zaveďte do valca prídržného pásu (27) (Obrázok 5). Valce prídržného pásu (27)
sú nastaviteľné.

– Zdvihnite prístroj, odstráňte prídavné závažie (22) a znovu zaveste na TAPEMAT.

33

35
referenčná hrana

polohovacia drážka

22
22

9

2725

12

Obrázok 1 Obrázok 2

Obrázok 4 Obrázok 5Obrázok 3

25 12 27
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Príprava na zváranie

Pripojte prístroj do siete. Napájanie zo siete musí súhlasiť s napätím prístroja.

• Sklopte navádzaciu kladku (21) dole.
• Nastavte parametre zvárania (viď stranu 30).

Počkajte na dosiahnutie zváracej teploty (doba zohriatia cca 5 minút).

Obsluha sa počas zvárania nachádza vždy na strane vodiacej tyčky a vedie zvárací automat.

• Spustite dúchadlo horúceho vzduchu (9) prejdite medzi fóliou a pásom až na doraz.

Hnací motor sa vďaka snímaču (28) spustí automaticky.
Ak nedôjde k automatickému spusteniu, nastavte snímač (viď stranu 31)..
Zariadenie sa môže spustiť taktiež ručne pomocou spínača motora zap/vyp (5) (1. Impuls
«motor ZAP» / 2. Impuls «motor VYP»).

• Zvárací automat je vedený pomocou navádzacej kladky (21). Odchýlky skorigujte pomocou vodiacej tyče (17).
Na vodiacu tyč (17) netlačte, mohlo by dôjsť ku chybnému zváraniu.

• Urobte skúšobný zvar podľa návodu na zváranie výrobcu materiálu a národných noriem alebo smerníc.
• Skontrolujte skúšobný zvar.

2423

3 7

5

931
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Skúšobný zvar

Zváranie
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Po zváraní

• Nastavte hlavný vypínač (3) na I. Stlačte tlačidlo uvoľnenie (4) ( dúchadlo horúceho vzduchu beží). 

• Teplota zvárania
Nastavte otočný regulátor teploty (7) na požadovanú hodnotu.
Doba ohrevu cca 5 minút.

• Rýchlosť zvárania
– Nastavte rýchlosť zvárania podľa rýchlosti zvárania určeného pre fóliu a pás pomocou otočného regulátora

rýchlosti (6).

• Sila spojenia
– Sila spojenia sa prenáša na hnací / prítlačný valec (12).
– Podľa potreby môžete odstrániť prídavné závažie (22).

• Vypnite dúchadlo horúceho vzduchu (9) s vodiacim vozíkom (31), vyklopte ho nahor a nastavte polohu pomo-
cou dorazového kolieska (24) pri prídržnom kolíku (23).

• Nastavte otočný regulátor teploty (7) na nulu, tým zváracia tryska (8) vychladne (po cca 10 minútach).
• Po vychladnutí zváracej trysky (8) nastavte hlavný vypínač (3) na 0..

Odpojte sieťovú prípojku (1) z elektrickej siete..

3 7 6

12

22

Pozor

Prístroj nedvíhajte za prídavné závažie (22).
Prídavné závažie (22) nie je  zafixované.

4

Pri výpadku sieťového napájania vypnite dúchadlo horúceho vzduchu (9) a  nastavte hlavný
vypínač (3) na 0. Po obnovení napájania musíte vrátiť hlavný vypínač (3) na I a stlačiť tlačidlo
uvoľnenie (4).

Nastavenie parametrov zvárania

120

230



10

• Chyba
– Hnací motor sa automaticky nespustí po nabehnutí trysky.

• Príčina
– Zle nastavený snímač (28).   

• Opatrenie

Nechajte vychladnúť zváraciu trysku (8) (cca 10 minút).

– Nastavte hlavný vypínač (3) na 0.
– Spustite dúchadlo horúceho vzduchu (9) nabehnite až na doraz pozície zvárania.
– Povoľte aretačnú skrutku (29) pre snímač (28).
– Posuňte snímač (28) na kontaktný snímač (30) (spínacia vzdialenosť 0,5 mm).
– Dotiahnuť aretačnú skrutku (29) pre snímač (28)..
– Vysuňte dúchadlo horúceho vzduchu (9) s vodiacim vozíkom (31), vyklopte ho nahor a nastavte polohu pomo-

cou dorazového kolieska (24) pri prídržnom kolíku (23).

Ak nie  je príčina chyby stále odstránená, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Chyba – Príčina – Opatrenie

0.5 mm

3

28

24

23

30
29

9

8

Pohľad zhora

31
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Smie sa  používať iba príslušenstvo LEISTER.

Leister Technologies AG a autorizované servisné strediská ponúkajú bezplatné konzultácie v rámci aplikácie.
Neskúsení užívatelia musia byť pred prvým použitím zaškolený do manipulácie TAPEMAT.

• Znečistenú zváraciu trysku (8) vyčistite drôtenou kefou.
• Udržujte vstup vzduchu pri dúchadle horúceho vzduchu (9) vždy čistý.
• Pred spustením skontrolujte elektrické a mechanické poškodenie sieťovej prípojky (1) a zástrčky.

• Pravidelný servis predlžuje životnosť zariadení TAPEMAT!

• Opravy môžu prevádzať výhradne autorizované servisné strediská Leister. Tie zaistia odborný a spoľahlivý servis
s použitím originálnych náhradných dielov podľa plánu zapojenia a náhradných dielov. 

• Na tento prístroj je poskytovaná základná záruka po dobu jedného (1) roka od dátumu zakúpenia (preukáza-
ním faktúrou alebo dodacím listom). Vzniknuté škody budú odstránené náhradnou dodávkou alebo opravou.

• Výhrevné telesá sú zo záruky vylúčené.

• Ďalšie nároky sú s výhradou zákonných ustanovení vylúčené. 

• Škody vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, preťažením alebo neodbornou manipuláciou sú zo záruky vylúčené. 

• Nárok na záruku je vylúčený pri zariadeniach, ktoré zákazník prestaval alebo zmenil.

Školenie

Příslušenstvo

Záruka

Servis a opravy

Údržba
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®

Vaše autorizované středisko:

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
leister@leister.com
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