®

CZ

NÁVOD K OBSLUZE

LEISTER Drive
NÁVOD K
OBSLUZE
Triac

NÁVOD K
OBSLUZE
Drive

LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze
pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive
si peªliv§ pœeªt§te pœed uvedením
pœístroje do provozu a uchovejte jej
k dalƒímu pou¢ití.

POUÍIT¡
LEISTER TriacDrive se skládá z t§chto dílæ
Triac PID
Triac S

– Hnací jednotka Drive
– Horkovzduƒné dmychadlo TRIAC PID
–
–
–
–

nebo TRIAC S
Op§rn¥ nosník
Pœítlaªn¥ váleªek
Tryska na svaœování pœeplátováním
Rukojet’

Drive

• Pou¢ití hnací jednotky Drive zjednoduƒuje svaœování pœeplátováním s kompaktním
pœístrojem TriacDrive zejména pœi stavb§ stœech a tunelæ.
• Poloautomatick¥ pœístroj pro svaœování pœeplátováním TriacDrive je vhodn¥ pro
vertikální i horizontální pou¢ití.
• Svaœování termoplastæ i jednotliv¥ch elastoplastæ ve form§: – t§snicích pásæ
– fólií
– dilataªních pásæ
– povrstven¥ch tkanin

LEISTER Process Technologies, Riedstrasse, CH-6060 Sarne n / ‡v¥carsko
www.leister.com
sales@leister.com

Tel. + 41 41 662 74 74 Fax + 41 41 662 74 16

1

VAROVÁN¡ TriacDrive
Pœi otevœení pœístroje dochází k ohro¢ení ¢ivota, nebot’ se pœitom odkryjí komponenty a pœívody, je¢ jsou pod nap§tím.
Pœed otevœením pœístroje odpojte sít’ov¥ pœívod ze zásuvky.
Nebezpeªí ohn§ a v¥buchu pœi neodborném pou¢ívání
horkovzduƒn¥ch pœístrojæ, zejména v blízkosti hoœlav¥ch
materiálæ a v¥buƒn¥ch plynæ.
Nebezpeªí popálení! Nedot¥kejte se trubky topného ªlánku
ani trysky v horkém stavu. Nechejte pœístroj vychladnout.
Pœístroj pœipojujte pouze k zásuvce s ochrann¥m vodiªem.
Ka¢dé pœeruƒení ochranného vodiªe uvnitœ nebo vn§ pœístroje je nebezpeªné! Nikdy nemiœte paprskem horkého
vzduchu na osoby nebo zvíœata.
Pou¢ívejte jen prodlu¢ovací kabely s ochrann¥m vodiªem!

POZOR TriacDrive
230
120

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

FI

Pœi pou¢ití tohoto pœístroje na staveniƒtích je pro ochranu
osob nezbytn§ nutn¥ proudov¥ chrániª FI.
Pœístroj musí b¥t provozován pod dohledem. Teplo se mæ¢e
rozƒíœit na hoœlavé materiály, které jsou mimo dohled.
Chraňte pœístroj pœed vlhkostí a mokrem.

Kontrolní znaªka
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
Nap§tí
V¥kon
Kmitoªet
Pohon
Rozm§ry
Hmotnost

V~
W
Hz
m/min
mm
kg

Tœída ochrany pœístroje Ι

Certifikováno dle CCA

Drive
230
120
100
100
50 / 60
0.5 – 3 plynule
250 × 165 × 88, Rukoje ø 63
2.3 s kabelem 3 m

Napájecí nap§tí není pœepínatelné
Technické údaje pro dmychadlo horkého vzduchu: viz návod k obsluze Triac PID
nebo Triac S!
2

POPIS PŒ¡STROJE
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1

3

2

13

15

12

7

5
18

11

8

9

6

14

17

16
10

Zástrªka se sít’ov¥m kabelem ƒňærou
Pœ¡vodn¡ ƒňæra se zástrªkou
Sít’ov¥ vypínaª
Potenciometr pro regulaci rychlosti
svaœování
5. Pohonná jednotka
6. Dr¢ák pro horkovzduƒné dmychadlo
7. Dva nastavovací ƒrouby pro dr¢ák
8. Op§rn¥ nosník dvojit¥
9. Op§rn¥ nosník jednoduch¥
10. ·tyœi upevňovací ƒrouby pro op§rn¥
nosník
11. Pœítlaªn¥ váleªek
1.
2.
3.
4.

12. Upevňovací ƒroub pro pœítlaªn¥
váleªek
13. Horkovzduƒné dmychadlo Triac
PID nebo Triac S
14. Upevňovací ƒroub pro horkovzduƒné dmychadlo
15. Rukojet’
16. Tryska pro svaœování pœeplátováním
17. Upevňovací ƒroub trysky pro
svaœování pœeplátováním
18. Odkládací op§rka

Technick¥ popis horkovzduƒného dmychadla:
viz Návod k obsluze Triac PID nebo Triac S
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Pœipravenost k provozu
• Podle potœeby namontujte pœítlaªn¥ váleªek, trysku, dr¢adlo a op§rn¥ váleªek.

10 mm

• Montá¢ pœísluƒenství
– Posuňte rukojet’ (15) na hnací jednotce (5) do po¢adované polohy. Zaƒroubováním rukojet’ (15) ve sm§ru hodinov¥ch ruªiªek pœipev-n§te.
no
ovacích ƒroubæ (10) na pohonnou jednotu (5) pœipevn§te
– Pomocí ªtyœ pœipev ˇň
dvojit¥ (9) nebo jednoduch¥ (8) op§rn¥ nosník.
no
ovací ƒrouby (12).
– K montá¢i pœítlaªného váleªku (11) pou¢ijte upevˇň
– Zasuňte horkovzduƒné dmychadlo Triac PID nebo Triac S (13) do dr¢áku pro horDetail A
kovzduƒné dmychadlo (6). Horkovzduƒné dmychadlo musíte
zasunout tak, aby vzdálenost mezi hranou ochranné trubky a 14
dr¢ákem horkovzduƒného dmychadla (6) byla 10 mm (viz
6
detail A).
no
ovací ƒroub (14).
– Utáhn§te upevˇň
– Nasuňte trysku pro svaœování pœeplátováním (16).
Hrana ochranné
trubky
• Nastavení op§rného nosníku podle tlouƒt’ky materiálu (Detail B)
no
ovací ƒrouby (10) op§rného nosníku.
– Uvoln§te ªtyœi upev ˇň
– Zasuňte kus svaœovaného materiálu mezi hnací jednotku (5) a dvojit¥ op§rn¥
nosník (8) nebo jednoduch¥ op§rn¥ nosník (9).
– Posuňte dvojit¥ op§rn¥ nosník (8) nebo jednoduch¥ op§rn¥ nosník (9) ke svaœovanému materiálu.
no
ovací ƒrouby (10).
– Utáhn§te ªtyœi upevˇň
– Odstraňte svaœovan¥ materiál.
– Kontrola provedeného nastavení: viz detail C.

• Nastavení trysky pro svaœování pœeplátováním (Detail D).
– Nastavte trysku pro svaœování pœeplátováním (16) tak, aby byla rovnob§¢ná s pœítlaªn¥m váleªkem (11).
no
ovací ƒroub trysky pro svaœování pœeplátováním (17).
– Utáhn§te upevˇň
– Uvoln§te nastavovací ƒrouby rukojeti (7).
– Zm§nou polohy horkovzduƒného dmychadla (13) nastavte trysku pro svaœování
pœeplátováním (16) tak, aby byla rovnob§¢ná se svaœovan¥m materiálem (detail
F). Aby se vylouªila úhlová odchylka, musí se poloha dvojitého op§rného nosní ku (8) nebo jednoduchého op§rného nosníku (9) a pœítlaªného váleªku vzhledem ke svaœovanému materiálu nastavit analogick¥m postupem souªasn§,
podle præb§hu svaœování.
– Utáhn§te nastavovací ƒrouby rukojeti (7).
Detail B

Detail C

Detail D
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Svaœovan¥
materiál

10
17
11
4

8

m
1m

Svaœovan¥ materiál
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Pœíprava svaœování
• Pœipojte pœístroj k elektrické síti.
• Uvedení horkovzduƒného dmychadla LEISTER Triac PID nebo Triac S do provozu:
(viz samostatn¥ návod k obsluze):
Svaœovaci tryska
– Nastavení teploty potenciometrem
– Zapn§te sít’ov¥ vypínaª
– Doba nahœátí je asi 5 min.
• POZOR: Polo¢te TriacDrive do pohotovostní polohy na
odkládací op§rku (18) (viz obr.).
Pou¢ijte ohnivzdornou podlo¢ku

19
Ohnivzdorná podlo¢ka

• Zapn§te sít’ov¥ vypínaª (3)
– Podle typu fólie nebo izolaªního pásu a klimatick¥ch podmínek nastavte potenciometrem (4) rychlost svaœování.

Zkuƒební svaœování
• Zajed’te pœístrojem pro svaœování pœeplátováním LEISTER TriacDrive do svaœovaného
materiálu a pomocí rukojeti (15) nebo pohonné jednotky (5) jej stejnom§rn§ pœitiskn§te. Tím zaªne svaœování.
• Zkontrolujte svar: geometrie svaru (detail G). Dle potœeby zkorigujte potenciometrem (4) rychlost svaœování nebo teplotu svaœování (potenciometr horkovzduƒného
dmychadla).

Præb§h svaœování
• Pœed zajetím do izolaªního pásu nebo fólie musí b¥t pœítlaªn¥ váleªek (11) a tryska
pro svaœování pœeplátováním (16) ªisté.
• Najed’te tryskou pro svaœování pœeplátováním na pœelo¢ené izolaªní pásy nebo fólii
a nastavte jej do polohy.
• Ved’te pœístroj stejnom§rn¥m tlakem pomocí rukojeti (15) a pohonné jednotky (5).
DÆLEÍITÉ: Horkovzduƒné dmychadlo (13) se pœi svaœování nesmí pou¢ívat jako
rukojet’!
• Po ukonªení operace svaœování s pœístrojem vyjed’te.
• Trysku pro svaœování pœeplátováním (16) vyªist§te drát§n¥m kartáªem.
• Nechejte horkovzduƒné dmychadlo vychladnout.
• Vypn§te pœístroj a odpojte jej od sít§.

Detail F

Detail G
Housenka
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Svaœovan¥ materiál

Svaœovan¥ materiál
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PŒ¡SLU‡ENSTV¡
•
•
•
•
•
•
•

Je pœípustné pou¢ívat pouze pœísluƒenství LEISTER.
Tryska pro svaœování pœeplátováním
Pœítlaªn¥ váleªek
Op§rn¥ nosník jednoduch¥, op§rn¥ nosník dvojit¥
Rukojet’
Horkovzduƒné dmychadlo Triac PID
Horkovzduƒné dmychadlo Triac S

‡KOLEN¡
• Firma LEISTER Process Technologies a její autorizovaná servisní stœediska nabízejí
zaƒkolení a bezplatné kurzy svaœování.

ÚDRÍBA
• Trysku pro svaœování pœeplátováním (16) ªist§te drát§n¥m kartáªem.
• Kontrolujte pœívodní sít’ov¥ kabel (2) a zástrªku z hlediska elektrického a mechanického poƒkození.

SERVIS A OPRAVY
• Stav uhlíkov¥ch kartáªæ motoræ musí po cca 1000 provozních hodinách zkontrolovat vaƒe servisní stœedisko.
• Provedení oprav zadávejte v¥hradn§ autorizovan¥m servisním stœediskæm LEISTER.
Ta zaruªí spolehlivé provedení odborné opravy b§hem 24 hodin s pou¢itím originálních náhradních dílæ podle schémat zapojení a kusovníkæ náhradních dílæ.

ZÁRUKA A RU·EN¡
• 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.

Technické zm§ny vyhrazeny

Vaƒe autorizované servisní stœedisko
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Servisní v¥kaz LEISTER
Tento dokument musí b¥t aktualizován pœi ka¢dé oprav§ nebo servisu autorizovan¥m
servisním stœediskem LEISTER. Vlastník pœístroje musí tento dokument archivovat.

Technické údaje
Typ
·. objednávky
V¥robní ª.
Jmenovité nap§tí

V

Jmenovité v¥kon

W

Prodej

Datum

Servis
1. datum

Servisní stœedisko

Podpis

2. datum

Servisní stœedisko

Podpis

3. datum

Servisní stœedisko

Podpis

4. datum

Servisní stœedisko

Podpis

5. datum

Servisní stœedisko

Podpis

6. datum

Servisní stœedisko

Podpis

1. datum

Servisní stœedisko

Podpis

2. datum

Servisní stœedisko

Podpis

3. datum

Servisní stœedisko

Podpis

Opravy
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