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• Prekrytie max. 125 mm

• Tvar zvaru Zváračka vytvára zvary podľa noriem DVS 2225 časť I a BAM
V prípade potreby je možné ponúknuť iné rozmery.
DVS: Nemecký zväz zváracej techniky
BAM: Spolkový ústav pre výskum a testovanie materiálu, Berlín

Návod na obsluhu (Preklad originálneho návodu na obsluhu) SK

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie 
a uchovajte ho pre ďalšie použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie V~ 100,   120,   200,  230 ★
Príkon W 1600, 1900, 2200, 2300/2900
Frekvencia Hz 50 / 60
Teplota °C 20 – 600
Prítlačná sila N max. 1000
Posun m/min. 0,2 – 2,5 (4,0)
Hladina hluku LpA (dB) 71

Rozmery D ¥ Š ¥ V mm 350 ¥ 390 ¥ 270
Hmotnosť kg 6,9 (pozemné stavby) / 6,5 (výstavba tunelov)
Značka konformity 2

Značka bezpečnosti 3

Druh certifikácie CCA
Trieda ochrany ll 4

Technické zmeny vyhradené
★ Napájacie napätie nemožno prepínať

Leister TWINNY S
Zvárací automat s kombinovaným klinom

Leister TWINNY S je zvárací automat s kombinovaným klinom určený pre zváranie preplátovaním,
konfekcionalizáciu fólií, zváranie izolačných pásov v tuneloch, spodných a vodných stavbách. Prenos
tepla sa uskutočňuje vďaka optimálnej kombinácii kontaktného tepla a horúceho vzduchu.

Použitie

Pozemné stavby

Výstavba tunelov

prevedenie vyhrievací systém

kombinovaný klin
dlhý

druhy materiálu sila materiálu

PE-HD, PE-C, PFA, PD, PP
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA

0,8 – 2,0 mm
1,0 – 3,0 mm

kombinovaný klin
krátky

PE-HD, PE-C, PFA, PD, PP
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA

0,3 – 1,0 mm
0,3 – 2,0 mm
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Varovanie

Bezpečnostné upozornenia

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

Smernice: 2006/42, 2004/108, 2006/95
Harmonizované normy: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204-1, EN 14121-1 

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, 05.01.2010

Bruno von Wyl Christiane Leister
Technický riaditeľ  Majiteľka firmy

Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by myli byť dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoško-
dzujúceho životné prostredie. Len pre zeme EU: Nevyhadzujte elektronáradie do domáceho
odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96 o starých elektrických a elektronických zariade-
niach a jej presadeniu v národných zákonoch musí byť neopotrebované elektronáradie rozobra-
né, zhromaždené a dodané k opätovnému zhodnoteniu  nepoškodzujúceho životné prostredie.

Likvidácia

Prehlásenie o zhode

Pri otvorení prístroja hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, pretože
dôjde k odkrytiu vodivých súčastí a konektorov. Pred otvorením prístroja
preto vytiahnite prívodnú šnúru zo sieťovej zásuvky.

Pri neodbornom zaobchádzaní s teplovzdušným prístrojom hrozí nebez-
pečenstvo vzniku požiaru a výbuchu, a to najmä v blízkosti hor-
ľavých materiálov a výbušných plynov.

Nebezpečenstvo popálenia! V horúcom stave sa nedotýkajte ochrannej
trubice výhrevného článku a klinovej trysky. Nechajte prístroj vychladnúť.
Prúd horúceho vzduchu nesmerujte proti osobám ani zvieratám.

Prístroj sa musí používať pod stálym dohľadom. Teplo sa môže šíriť i k hor-
ľavým materiálom, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej vzdialenosti.

Pri použití prístroja na staveniskách je z dôvodu ochrany pracovníkov bez-
podmienečne nutné používať prúdový chránič FI.

Menovité napätie uvedené na prístroji musí súhlasiť so sieťovým napätím..
EN 61000-3-11; Zmax = 0.060 Ω + j 0.038 Ω. 
Eventuálne s dodávateľom (zásobovacou firmou) konzultujte.

Chráňte prístroj pred vlhkosťou a mokrom.

FI

230

120

Návod na obsluhu (Preklad originálneho návodu na obsluhu)
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Prierez prekryvného zvaru
Stlačenie = A – B

A :  sila horného a dolného izolačného pásu
B :  sila zvaru
C :  zvar 1
D : zvar 2
E :  skúšobný kanál

B

C D

AB

E

• Prítlačná sila fi je plynule nastaviteľná. Prítlačná sila sa prenáša na prítlačné valčeky lomenou pákou.
Výkyvná hlavica zaručuje rovnomerné stlačenie obidvoch delených zvarov (C a D) resp. aj na jeden zvar
bez skúšobného kanála. To umožňuje bezproblémové zváranie viacnásobných zvarov (T zvar). Prítlačná sila
sa behom zvárania lineárne prispôsobuje zmene sily izolačného pásu. 

• Pohon fi dvojitý pohonný systém, plynule nastaviteľný, elektronicky regulovaný. Radiaci obvod s tahogene-
rátorom je navrhnutý tak, aby nastavená rýchlosť zvárania zostávala konštantná nezávisle na pohy-
bovom odpore. Prenos sily na pohonné a prítlačné valčeky sa deje prostredníctvom trojstupňovej
planétovej prevodovky.

• Vyhrievací systém fi Teplota horúceho vzduchu je riadená elektricky a možno ju plynule  nastavo-
vať. K prenosu tepla sa využíva optimálna kombinácia všetkých výhod kontaktného tepla a horúceho
vzduchu.
Pohyblivo uložený kombinovaný klin obsahuje tri tepelné oblasti:

Popis funkcie

prehrievanie materiálu kontaktné teplo predhrievanie

kombinovaný klin

pohonné a prítlačné valčeky

smer zvárania

výstup horúceho vzduchu
prítlačný valček

horný izolačný pás

dolný izolačný pás

vodiaci valček

Prierez vykurovacím systémom:
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Popis prístroja

1 2

Čelný pohľad

Zadný pohľad

1

2

8

9

17

15

3

7

4 5 6

1330

12

27
11

24

31

29

23

2221

2019

18

10 25/26

16

14

28
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Popis prístroja

1. Prívodná sieťová šnúra

2. Držiak prívodnej šnúry

3. Teplovzdušné dúchadlo
4. Vypínač teploty

5. Potenciometer teploty so stupnicou

6. Dvojstupňový prepínač množstva vzduchu
7. Aretačná páka

8. Držadlo

9. Pohon / prevodovka
10. Napínacia páka prítlačnej sily

11. Nastavovacia matica prítlačnej sily

12. Poistná matica
13. Nastavovacia skrutka vyhladzovania

14. Vodiaca tyč

15. Vodiaca rukoväť

16. Pojazdné koliesko 

17. Navádzacie ramienko

18. Kombinovaný klin

19. Prítlačný valček
20. Vodiaci valček

21. Zadný pojazdný valček

22. Dolný pohonný a prítlačný valček
23. Horný pohonný a prítlačný valček

24. Reťaz

25. Vypínač pohonu
26. Potenciometer pohonu so stupnicou

27. Aretácia napínacej páky

28. Vzduchový filter
29. Dolná časť podvozku

30. Závitový kolík hriadeľa

31. Nastavovacia skrutka výkyvnej hlavice
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Zváranie

Príprava na zváranie
• Kontrola: 

 – Uloženie šírka preloženia 60 až 125 mm
Izolačné pásy musia byť v oblasti prekrytia 
ako i na hornej a dolnej strane čisté.

– Napájanie najmenej 4 kW (generátor) vybavený prúdovým chráničom FI

– Sieťová šnúra minimálne prierez kábla podľa tabuľky

Príprava na prevádzku
• Namontovať vodiacu tyč (14) alebo vodiacu rukoväť (15).
• Vytiahnuť teplovzdušné dúchadlo (3) a otočiť nahor na doraz.
• Pripojiť prístroj na napájaciu sieť. 
• Nastaviť parametre zvárania, viď strana 21.

230 V~ do   50 m 2x1,5 mm2

do 100 m 2x2,5 mm2

120 V~ do   50 m 2x1,5 mm2

do 100 m 2x2,5 mm2



8

0
1

2
3

1

– nastavenie prítlačnej sily

Nabehnúť zváračkou do zváracieho materiálu a upraviť jeho polohu. Bez uvoľ-
nenia napínacej páky (10) nemožno kombinovaný klin zasunúť do pracovnej polo-
hy. Otáčaním nastavovacej matice (11) ľahko nastaviť mierny dotyk
pohonných a  prítlačných valčekov (22/23) so zváracím materiálom.
Uvoľniť poistku napínacej páky (27) a  súčasne uvoľniť napínaciu páku
(10).

Nastaviť prítlačnú silu otáčaním nastavovacej matice (11) podľa obrázka
A. Poistnú maticu (12) dotiahnuť rukou. V  prípade potreby nastaviť
nastavovacou skrutkou vyhladzovania (12) silu prítlačného valčeka
(19).

- nastavenie teploty
Teplotu zvárania nastaviť pomocou potenciometra ohrevu (5). Množstvo
vzduchu nastaviť dvojstupňovým prepínačom (6) (v závislosti od materiálu
a kombinovaného klinu). Zapnúť vypínač teplovzdušného ohrevu (4). Doba
zohrievania je cca 5 minút.

– nastavenie rýchlosti zvárania
Rýchlosť zvárania nastaviť na stupnici v závislosti od druhu fólie alebo izolač-
ného pásu a od poveternostných podmienok pomocou potenciometra poho-
nu (26).

Zváranie

4 5

Obrázok A: 
Prítlačná sila [N]

Raster 
(číslovaná plôška)

4 5 6

26 25

Maximálna prítlačná sila  1000 N

[N]

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1 2

27 1213 11

POZOR:
Pri prekročení max. prítlačnej sily
1000 N môže dôjsť k mechanic-
kému poškodeniu.
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Obrázok B:

23

17

29

Maximálna predná šírka
prekrytia 20 mm

2 0 m m

Priebeh zvárania
• Kontrola: – Pohonné (prítlačné) valčeky (22/23), rovnako aj kombinovaný klin (18) musia byť

pred nabehnutím do tesniaceho pásu čisté.
– Musí byť dosiahnutá zváracia teplota.
– Kontrola dĺžky sieťovej šnúry a jej vedenie na pracovisku.

• Vložiť zváračku do prekrývajúcich sa izolačných pásov alebo fólií a upraviť jej polohu.
• Zapnúť vypínač pohonu (25).
• Kombinovaný klin (18) je aktivovaný.
• Zatlačiť na napínaciu páku (10).

• Kontrolovať zvar (geometriu zvaru). V prípade potreby upraviť potenciometrom pohonu (26) rýchlosť
zvárania.

• Pomocou vodiacej tyče (14) alebo vodiacej rukoväte (15) viesť zvárací automat pozdĺž prekrytia tak, aby
sa udržala predná šírka prekrytia v oblasti pásma 20 mm (viď obrázok B).

Začiatok zváranie

• Napínaciu páku (10) uvoľniť a kombinovaný klin (18) vytiahnuť z preplátovania a vysunúť.
• Vypnúť vypínač (25) pohonu. Potenciometer teploty (5) nastaviť na nulu a tým kombinovaný klin

(18) vychladiť. Potom ohrev (4) vypnúť.

Ukončenie zvárania

Zváranie
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Pri rôznych aplikáciách, napríklad pri výstavbe tunelov alebo pri zemných prácach sa pomocou prístroja Leis-
ter TWINNY vytvárajú rôzne typy preplátovaných zvarov. Jednotlivé zvary sa líšia šírkou zvaru a šírkou skúšob-
ného kanálu. Inokedy sa vytvárajú zvary bez skúšobného kanála. Aby bolo možné vytvárať všetky tieto rôzne
typy zvarov, je treba namontovať príslušné pohonné a prítlačné valčeky. Tieto pohonné a prítlačné valčeky sa
vyrábajú na prianie zákazníka z hliníka alebo z nerezovej oceli.

Demontáž pohonných a prítlačných valčekov sa vykonáva v poradí 1-9.
Montáž pohonných a prítlačných valčekov sa vykonáva v poradí 9-1.

1. Zápustná skrutka M3 ¥ 6

2. Ochranný plech výkyvnej hlavice

3. Závitový kolík M4 ¥ 8

4. Hriadeľ 6 ¥ 80

5. Poistný krúžok

6. Vymedzovacia podložka

7. Pohonný a prítlačný valček

8. Pero

9. Horný pohonný hriadeľ, kompletný

1 2 9 8

7

6

5

3 3 4

Výmena horného pohonného a prítlačného valčeka



11

Demontáž pohonných a prítlačných valčekov sa vykonáva v poradí 1-16.
Montáž pohonných a prítlačných valčekov sa vykonáva v poradí 16-1.

1. Zápustná skrutka M3 ¥ 6

2. Valcová skrutka M8 ¥ 50

3. Profilová podložka ø 8 / 20 ¥ 1,8

4. Lícovaná podložka ø 8 / 14 ¥ 0,1

5. Kompletné zadné pojazdové koliesko

6. Lícovaná podložka ø 8 / 14 ¥ 0,1

7. Profilová podložka ø 8 / 20 ¥ 1,8

8. Vymedzovacie púzdro

9. Ochranný plech pohonného a prítlačného
valčeka

10. Šesťhranná matica M8

11. Podložka M8

12. Zápustná skrutka M4 ¥ 12

13. Zváracia podložka

14. Pohonný a prítlačný valček

15. Vymedzovacia podložkaø 15/22 ¥ 0,3

16. Pero 5 ¥ 6,5

10

1

11

16 15 14

13

12

9

8

2

3
4

5

6
7

Výmena dolného pohonného a prítlačného valčeka.
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Kombinovaný klin krátky

Kombinovaný klin dlhý

s kanálikom

s kanálikom

bez kanáliku

bez kanáliku

• Použitie / orientačné hodnoty 
V závislosti od materiálu môžu byť hodnoty odlišné 
PE-HD, PE-C, PFA, PP     hrúbka materiálu 0,8 – 2.0 mm
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA  hrúbka materiálu  1,0 – 3,0 mm

• Obsahuje tri vyhrievacie zóny: predhrievanie, kontaktné teplo, prehrievanie 
zváraneho materiálu.

• Kombinovaný klin dlhý umožňuje vďaka kombinácii kontaktného tepla a horúceho 
vzduchu veľmi dobrú kvalitu zvaru a taktiež vysokú zváraciu rýchlosť.

• Použitie / orientačné hodnoty 
V závislosti od materiálu môžu byť hodnoty odlišné. 
PE-HD, PE-C, PFA, PP      hrúbka materiálu 0,3 – 1,0 mm
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA   hrúbka materiálu 0,5 – 2,0 mm

• Umožňuje zváranie fólií od hrúbky 0,3 mm.

• Aby sa zabránilo spekaniu tenkých materiálov na kontaktnej ploche, je zváraný 
materiál nadnášaný horúcim vzduchovým vankúšom. Preto je materiál len krátky čas
v kontakte s krátkym kombinovaným klinom.

Pracovný postup
• Odskrutkovať štyri skrutky na kombinovanom kline (18).
• Namontovať nový výhrevný systém.
• Ľahko dotiahnuť skrutky.
• Kombinovaný klin (18) nasunúť medzi pohonné (prítlačné) valčeky.
• Kombinovaný klin (18) nastaviť k prítlačným valčekom (22/23)
• Dotiahnuť skrutky.
• Skúšobný zvar, kontrola: Skúšobný kanálik musí byť v strede zvaru.
• V prípade potreby môže byť pomocou skrutiek s vnútorným šesťhranom (30) nastavená hĺbka spustenia

výhrevného systému a tým vystrediť skúšobný kanál.

• Maximálna možná šírka zvaru bez skúšobného kanála je 50 mm
• Šírka  zvaru so skúšobným kanálom podľa DVS 2225 časť l a BAM
• Iné rozmery možno zaistiť na vyžiadanie

Výmena výhrevného systému

Podľa druhu zváracieho materiálu je voliteľný výhrevný systém, kombinovaný klin dlhý alebo krátky.
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Firma Leister Technologies AG a jej autorizované strediská poskytujú zváracie kurzy a školenia.

• Je povolené používať výhradne príslušenstvo firmy Leister.

• Vzduchový filter (28) prístroja je potrebné pri znečistení očistiť štetcom.

• Kombinovaný klin (18) očistiť drôtenou kefou.

• Pohonné a prítlačné valčeky (22/23) očistiť drôtenou kefou.

• Reťaze (24) v prípade potreby ošetriť sprejom na reťaze.

• Skontrolovať prívodný sieťový kábel (1) a zástrčku z hľadiska elektrického a mechanic-
kého poškodenia.

• Prístroje by sa mali najneskôr  po 1000 prevádzkových hodinách preskúšať v autorizovanom stredisku.

• Opravy sa musia nechať prevádzať výlučne v autorizovaných servisných strediskách firmy LEISTER. Tieto
strediská poskytujú odbornú a spoľahlivú opravársku službu za použitia originálnych náhradných dielov podľa
elektrických schém a kusovníkov

• Na tento prístroj je záruka jeden (1) rok od dátumu predaja (preukázaním 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, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním, preťažením alebo nesprávnou manipuláciou sú zo záruky
vylúčené.

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

Záruka

Servis a opravy

Údržba

Príslušenstvo

Školenie

28
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Vaše autorizované stredisko:

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

Tel. predajňa: +421 415 166 068
Tel. servis: +421 948 339 226
Email: info@weldplast.sk
Web: www.weldplast.sk, www.leister.sk

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

Tel. +41-41662 74 74   
Fax +41-41662 74 16    

www.leister.com
sales@leister.com

© Copyright by Leister


