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– HHnnaaccíí  jjeeddnnoottkkaa  DDrriivvee
– HHoorrkkoovvzzdduuƒƒnnéé  ddmmyycchhaaddlloo  TTRRIIAACC  PPIIDD  

nneebboo  TTRRIIAACC  SS
– Op§rn¥ nosník
– Pœítlaªn¥ váleªek
– Tryska na svaœování pœeplátováním
– Rukojet’

• 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
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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.

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

Certifikováno dle CCCCAATœída ochrany pœístroje Ι  

Pœi otevœení pœístroje dochází k oohhrroo¢¢eenníí  ¢¢iivvoottaa,, nebot’ se pœi-
tom odkryjí komponenty a pœívody, je¢ jsou pod nap§tím.
Pœed otevœením pœístroje odpojte sít’ov¥ pœívod ze zásuvky.

Pœi pou¢ití tohoto pœístroje na staveniƒtích je pro ochranu
osob nezbytn§ nutn¥ pprroouuddoovv¥¥  cchhrráánniiªª  FFII..

JJmmeennoovviittéé  nnaapp§§ttíí uvedené na pœístroji musí souhlasit se
sít’ov¥m nap§tím.

Chraňte pœístroj ppœœeedd  vvllhhkkoossttíí  aa  mmookkrreemm..
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NNaappáájjeeccíí  nnaapp§§ttíí  nneenníí  ppœœeeppíínnaatteellnnéé
TTeecchhnniicckkéé  úúddaajjee  pprroo  ddmmyycchhaaddlloo  hhoorrkkééhhoo  vvzzdduucchhuu::  vviizz  nnáávvoodd  kk  oobbsslluuzzee  TTrriiaacc  PPIIDD
nneebboo  TTrriiaacc  SS!!

NNeebbeezzppeeªªíí  oohhnn§§  aa  vv¥¥bbuucchhuu pœi neodborném pou¢ívání
horkovzduƒn¥ch pœístrojæ, zejména v blízkosti hoœlav¥ch
materiálæ a v¥buƒn¥ch plynæ.

NNeebbeezzppeeªªíí  ppooppáálleenníí!! Nedot¥kejte se trubky topného ªlánku
ani trysky v horkém stavu. Nechejte pœístroj vychladnout.

Pœístroj pœipojujte pouze kk  zzáássuuvvccee  ss  oocchhrraannnn¥¥mm  vvooddiiªªeemm.
Ka¢dé pœeruƒení ochranného vodiªe uvnitœ nebo vn§ pœí-
stroje je nebezpeªné! Nikdy nemiœte paprskem horkého
vzduchu na osoby nebo zvíœata.
PPoouu¢¢íívveejjttee  jjeenn  pprrooddlluu¢¢oovvaaccíí  kkaabbeellyy  ss  oocchhrraannnn¥¥mm  vvooddiiªªeemm!!

Pœístroj musí b¥t provozován ppoodd  ddoohhlleeddeemm.. Teplo se mæ¢e
rozƒíœit na hoœlavé materiály, které jsou mimo dohled.
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PPOOPPIISS  PPŒŒ¡¡SSTTRROOJJEE LLEEIISSTTEERR  DDrriivvee

1. Zástrªka se sít’ov¥m kabelem ƒňærou
2. Pœ¡vodn¡ ƒňæra se zástrªkou
3. Sít’ov¥ vypínaª
4. 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

12. Upevňovací ƒroub pro pœítlaªn¥
váleªek

13. Horkovzduƒné dmychadlo Triac
PID nebo Triac S

14. Upevňovací ƒroub pro horkovz-
duƒné dmychadlo

15. Rukojet’
16. Tryska pro svaœování pœepláto-

váním
17. Upevňovací ƒroub trysky pro

svaœování pœeplátováním
18. Odkládací op§rka

TTeecchhnniicckk¥¥  ppooppiiss  hhoorrkkoovvzzdduuƒƒnnééhhoo  ddmmyycchhaaddllaa::
vviizz  NNáávvoodd  kk  oobbsslluuzzee  TTrriiaacc  PPIIDD  nneebboo  TTrriiaacc  SS
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OOBBSSLLUUHHAA LLEEIISSTTEERR  DDrriivvee

PPœœiipprraavveennoosstt  kk  pprroovvoozzuu
• Podle potœeby namontujte pœítlaªn¥ váleªek, trysku, dr¢adlo a op§rn¥ váleªek.

• MMoonnttáá¢¢  ppœœíísslluuƒƒeennssttvvíí
– Posuňte rruukkoojjeett’’  ((1155))  nnaa  hhnnaaccíí  jjeeddnnoottccee  ((55)) do po¢adované polohy. Zaƒroubo-

váním rruukkoojjeett’’  ((1155))  ve sm§ru hodinov¥ch ruªiªek pœipev-n§te.
– PPoommooccíí  ªªttyyœœ  ppœœiippeevvˇ̌nnoovvaaccíícchh  ƒƒrroouubbææ  ((1100))  nnaa  ppoohhoonnnnoouu  jjeeddnnoottuu  ((55))  ppœœiippeevvnn§§ttee

ddvvoojjiitt¥¥  ((99))  nneebboo  jjeeddnnoodduucchh¥¥  ((88))  oopp§§rrnn¥¥  nnoossnnííkk..  
– K montá¢i ppœœííttllaaªªnnééhhoo  vváálleeªªkkuu  ((1111))  ppoouu¢¢iijjttee  uuppeevvˇ̌nnoovvaaccíí  ƒƒrroouubbyy  ((1122))..
– Zasuňte horkovzduƒné dmychadlo TTrriiaacc  PPIIDD  nneebboo  TTrriiaacc  SS  ((1133))  ddoo  ddrr¢¢áákkuu  pprroo  hhoorr--

kkoovvzzdduuƒƒnnéé  ddmmyycchhaaddlloo  ((66)).. Horkovzduƒné dmychadlo musíte
zasunout tak, aby vzdálenost mezi hranou ochranné trubky a
ddrr¢¢áákkeemm  hhoorrkkoovvzzdduuƒƒnnééhhoo  ddmmyycchhaaddllaa  ((66)) byla 10 mm (viz
detail A).

– Utáhn§te uuppeevvˇ̌nnoovvaaccíí  ƒƒrroouubb  ((1144))..
– Nasuňte ttrryysskkuu  pprroo  ssvvaaœœoovváánníí  ppœœeeppllááttoovváánníímm  ((1166))..

• NNaassttaavveenníí  oopp§§rrnnééhhoo  nnoossnnííkkuu  ppooddllee  ttlloouuƒƒtt’’kkyy  mmaatteerriiáálluu (Detail B)
– Uvoln§te ªtyœi uuppeevvˇ̌nnoovvaaccíí  ƒƒrroouubbyy  ((1100))  oopp§§rrnnééhhoo  nnoossnnííkkuu..
– Zasuňte kus svaœovaného materiálu mezi hhnnaaccíí  jjeeddnnoottkkuu  ((55))  aa  ddvvoojjiitt¥¥  oopp§§rrnn¥¥

nnoossnnííkk  ((88))  nneebboo  jjeeddnnoodduucchh¥¥  oopp§§rrnn¥¥  nnoossnnííkk  ((99))..
– Posuňte ddvvoojjiitt¥¥  oopp§§rrnn¥¥  nnoossnnííkk  ((88))  nneebboo  jjeeddnnoodduucchh¥¥  oopp§§rrnn¥¥  nnoossnnííkk  ((99)) ke svaœo-

vanému materiálu.
– UUttááhhnn§§ttee  ªªttyyœœii  uuppeevvˇ̌nnoovvaaccíí  ƒƒrroouubbyy  ((1100))..
– Odstraňte svaœovan¥ materiál.
– Kontrola provedeného nastavení: viz detail C.

• NNaassttaavveenníí  ttrryysskkyy  pprroo  ssvvaaœœoovváánníí  ppœœeeppllááttoovváánníímm  (Detail D).
– Nastavte ttrryysskkuu  pprroo  ssvvaaœœoovváánníí  ppœœeeppllááttoovváánníímm  ((1166))  ttaakk,,  aabbyy  bbyyllaa  rroovvnnoobb§§¢¢nnáá  ss  ppœœíí--

ttllaaªªnn¥¥mm  vváálleeªªkkeemm  ((1111))..
– Utáhn§te uuppeevvˇ̌nnoovvaaccíí  ƒƒrroouubb  ttrryysskkyy  pprroo  ssvvaaœœoovváánníí  ppœœeeppllááttoovváánníímm  ((1177))..
– Uvoln§te nnaassttaavvoovvaaccíí  ƒƒrroouubbyy  rruukkoojjeettii  ((77))..
– Zm§nou polohy hhoorrkkoovvzzdduuƒƒnnééhhoo  ddmmyycchhaaddllaa  ((1133)) nastavte ttrryysskkuu  pprroo  ssvvaaœœoovváánníí

ppœœeeppllááttoovváánníímm  ((1166)) tak, aby byla rovnob§¢ná se svaœovan¥m materiálem (detail
F). Aby se vylouªila úhlová odchylka, musí se poloha dvojitého oopp§§rrnnééhhoo  nnoossnníí--
kkuu  ((88)) nebo jjeeddnnoodduucchhééhhoo  oopp§§rrnnééhhoo  nnoossnnííkkuu  ((99)) a pœítlaªného váleªku vzhle-
dem ke svaœovanému materiálu nastavit analogick¥m postupem souªasn§,
podle præb§hu svaœování.

– Utáhn§te nnaassttaavvoovvaaccíí  ƒƒrroouubbyy  rruukkoojjeettii  ((77))..
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OOBBSSLLUUHHAA LLEEIISSTTEERR  DDrriivvee

PPœœíípprraavvaa  ssvvaaœœoovváánníí
• Pœipojte pœístroj k elektrické síti.
•Uvedení horkovzduƒného dmychadla LEISTER Triac PID nebo Triac S do provozu: 

(viz samostatn¥ návod k obsluze):
– Nastavení teploty potenciometrem
– Zapn§te sít’ov¥ vypínaª
– Doba nahœátí je asi 5 min.

• PPOOZZOORR:: Polo¢te TriacDrive do pohotovostní polohy na 
ooddkkllááddaaccíí  oopp§§rrkkuu  ((1188)) (viz obr.).
Pou¢ijte ohnivzdornou podlo¢ku

• Zapn§te ssíítt’’oovv¥¥  vvyyppíínnaaªª  ((33))
– Podle typu fólie nebo izolaªního pásu a klimatick¥ch podmínek nastavte ppootteenn--

cciioommeettrreemm  ((44)) rychlost svaœování.

ZZkkuuƒƒeebbnníí  ssvvaaœœoovváánníí
• Zajed’te pœístrojem pro svaœování pœeplátováním LEISTER TriacDrive do svaœovaného

materiálu a pomocí rruukkoojjeettii  ((1155)) nebo ppoohhoonnnnéé  jjeeddnnoottkkyy  ((55)) jej stejnom§rn§ pœitisk-
n§te. Tím zaªne svaœování.

• Zkontrolujte svar: geometrie svaru (detail G). Dle potœeby zkorigujte ppootteenncciioommee--
ttrreemm  ((44)) rychlost svaœování nebo teplotu svaœování (potenciometr horkovzduƒného
dmychadla).

PPrrææbb§§hh  ssvvaaœœoovváánníí
• Pœed zajetím do izolaªního pásu nebo fólie musí b¥t ppœœííttllaaªªnn¥¥  vváálleeªªeekk  ((1111))  aa  ttrryysskkaa

pprroo  ssvvaaœœoovváánníí  ppœœeeppllááttoovváánníímm  ((1166))  ªªiissttéé..
• 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 rruukkoojjeettii  ((1155))  aa  ppoohhoonnnnéé  jjeeddnnoottkkyy  ((55))..

DDÆÆLLEEÍÍIITTÉÉ:: HHoorrkkoovvzzdduuƒƒnnéé  ddmmyycchhaaddlloo  ((1133)) se pœi svaœování nesmí pou¢ívat jako
rukojet’!

• Po ukonªení operace svaœování s pœístrojem vyjed’te.
• TTrryysskkuu  pprroo  ssvvaaœœoovváánníí  ppœœeeppllááttoovváánníímm  ((1166)) vyªist§te drát§n¥m kartáªem.
• Nechejte horkovzduƒné dmychadlo vychladnout.
• Vypn§te pœístroj a odpojte jej od sít§.

17 11 SSvvaaœœoovvaann¥¥  mmaatteerriiááll

Detail F Detail G
HHoouusseennkkaa SSvvaaœœoovvaann¥¥  mmaatteerriiááll
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SSvvaaœœoovvaaccii  ttrryysskkaa

OOhhnniivvzzddoorrnnáá  ppooddlloo¢¢kkaa
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• 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

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

• TTrryysskkuu  pprroo  ssvvaaœœoovváánníí  ppœœeeppllááttoovváánníímm  ((1166)) ªist§te drát§n¥m kartáªem.
• Kontrolujte pœívodní sít’ov¥ kkaabbeell  ((22)) a zástrªku z hlediska elektrického a mecha-

nického poƒkození.

• Stav uhlíkov¥ch kartáªæ motoræ musí po cca 1000 provozních hodinách zkontrolo-
vat vaƒe servisní stœedisko.

• Provedení oprav zadávejte v¥hradn§ autorizovan¥m sseerrvviissnníímm  ssttœœeeddiisskkææmm  LLEEIISSTTEERR..
Ta zaruªí spolehlivé provedení odborné opravy bb§§hheemm  2244 hodin s pou¢itím ori-
ginálních náhradních dílæ podle schémat zapojení a kusovníkæ náhradních dílæ.

• 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.

TTeecchhnniicckkéé  zzmm§§nnyy  vvyyhhrraazzeennyy

VVaaƒƒee  aauuttoorriizzoovvaannéé  sseerrvviissnníí  ssttœœeeddiisskkoo
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SSeerrvviissnníí  vv¥¥kkaazz  LLEEIISSTTEERR

Tento dokument musí b¥t aktualizován pœi ka¢dé oprav§ nebo servisu autorizovan¥m
servisním stœediskem LEISTER. Vlastník pœístroje musí tento dokument archivovat.

TTeecchhnniicckkéé  úúddaajjee

TTyypp

··..  oobbjjeeddnnáávvkkyy

VV¥¥rroobbnníí  ªª..

JJmmeennoovviittéé  nnaapp§§ttíí V

JJmmeennoovviittéé  vv¥¥kkoonn W

PPrrooddeejj Datum

SSeerrvviiss

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

OOpprraavvyy

1. datum Servisní stœedisko Podpis

2. datum Servisní stœedisko Podpis

3. datum Servisní stœedisko Podpis
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