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Leister TWINNY T
Teplovzdušný zvárací automat s kombinovaným klinom

Leister TWINNY T je zvárací automat s kombinovanou tryskou určený pre zváranie preplátovaním konfekčných fólií
a izolačných pásov pri výstavbe tunelov resp. pozemných a vodohospodárskych diel. Prenos tepla sa uskutočňuje
prostredníctvom optimálnej kombinácie mechanického kontaktu a horúceho vzduchu.

Použitie

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

Návod na obsluhu (Preklad originálneho návodu na obsluhu)SK

Nebezpečenstvo ohrozenia života pri otváraní prístroja z  dôvodu odkrytia
súčastí a obvodov pod  napätím. Pred otvorením prístroja prístroj úplne odpoj-
te od elektrickej siete.

Nebezpečenstvo požiaru a  explózie pri neodbornej montáži a  používaní
ohrievačov vzduchu, predovšetkým v blízkosti horľavých materiálov a výbuš-
ných plynov.

Prístroj je nutné prevádzkovať pod dohľadom.
Teplo sa môže dostať k horľavým materiálom, ktoré sa nachádzajú mimo zorné
pole. Prístroj môže byť používaný iba vyškolenými odborníkmi alebo pod ich
dohľadom. Deťom je používanie prístroja úplne zakázané. 

Pri používaní prístroja na stavenisku, je z dôvodu ochrany pracovníkov, bezpod-
mienečne používať prúdový chránič FI.

Menovité napätie uvedené na prístroji musí súhlasiť so sieťovým napätím.
EN 61000-3-11; Zmax = 0.105 Ω + j 0.066 Ω. 

Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa trubky výhrevného telesa a trysky
v horúcom stave. Prístroj nechajte vychladnúť. Prúd horúceho vzduchu nesme-
rujte na osoby alebo zvieratá.

Chráňte prístroj pred vlhkosťou a mokrom.

FI

230

400

Varovanie

Bezpečnostné upozornenia

Prístroj a zástrčka majú byť pripojené na ochranný vodič. Každé poškodenie
ochranného vodiča (vonkajšie ,vnútorné) je nebezpečné. Predlžovací kábel
musí mať ochranný vodič.
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• Prekrytie Max. 125 mm
• Tvar zvaru Zvary podľa noriem  DVS 2225 časť I a BAM

V prípade potreby je možné ponúknuť iné rozmery
Maximálna možná šírka zvaru bez skúšobného kanálika je 50 mm
DVS: Nemecký zväz zváracej techniky
BAM: Spolkový ústav pre výskum a skúšky materiálov, Berlín

Technické údaje

Napätie V~ 100,   120,   200,  230 (neprepínateľné)

Príkon W 1600, 1900, 2200, 2300

Frekvencia Hz 50 / 60

Teplota °C max.   560  plynule regulovateľná

Prítlačná sila N max. 1000  plynule regulovateľná

Posuv m/min 0,8 – 3,2  plynule regulovateľná

Hladina hluku LpA (dB) 71

Rozmery D × Š × V mm 340 × 360 × 245

Hmotnosť kg 7,9 (inžinierske stavby) / 6,9 (výstavba tunelov)

Značka zhody 2

Bezpečnostná značka 3

Druh certifikácie CCA

Trieda ochrany I 1

Technické zmeny vyhradené

Prevedenie Výhrevný systém                      Druhy materiálov             Hrúbka materiálu

Inžinierske  
stavby
Výstavba  
tunelov

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

0,8 – 2,0 mm
1,0 – 3,0 mm

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

0,3 – 1,0 mm
0,3 – 2,0 mm

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švajčiarsko týmto prehlasuje, že tento
prístroj v prevedení danom nami do prevádzky spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc EU
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 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), 
EN 61000-3-12, EN 50366, EN, 62233, EN 60335-2-45

Kaegiswil, 28.11.2011

Bruno von Wyl, CTO Beat Mettler, COO

Elektrické náradie, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané na recykláciu. Iba pre štáty EU: Nevy-
hadzujte elektrické náradie do domáceho odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96 o opotrebova-
ných elektrických a  elektronických prístrojoch a  jej uplatnenia v  národnom práve musia byť ďalej
neupotrebiteľné elektrické náradia zhromažďované oddelene a odovzdané na recykláciu.

Likvidácia

Prehlásenie o zhode
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Čelný pohľad
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Popis prístroja

Zadný pohľad

6 28
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1. Prívodný sieťový kábel
2. Kryt pohonného motora a elektroniky
3. Hlavný vypínač
4. Ovládacie prvky
5. Displej
6. Teplovzdušné dúchadlo
7. Vypínač dúchadla
8. Dvojstupňový prepínač množstva vzduchu
9. Aretačná páka
10. Pohon , prevodovka
11. Nastavenie prítlačnej sily
12. Aretácia upínacej páky
13. Nastavovacia matica prítlačnej sily
14. Poistná matica
15. Nastavovacia skrutka

16. Vodiaca rukoväť
17. Pojazdové koliesko (valček)
18. Teplovzdušný vyhrievací klin
19. Prítlačný valček
20. Vodiaci valček
21. Zadný pojazdový valček
22. Dolný pohonný a prítlačný valček
23. Horný pohonný a prítlačný valček
24. Reťaz
25. Ramienko
26. Vzduchový filter
27. Dolná časť podvozku
28. Závitový kolík vodiaceho hriadeľa
29. Nastavovacia skrutka výkyvnej hlavice
30. Vodiaca tyč
31. Držiak prívodného kábla
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Nastavenie prítlačnej sily 
• Vložte prístroj do zváraného materiálu a upravte jeho polohu. Napínaciu páku prítlačnej sily nastavte na požado-

vanú prítlačnú silu (teplovzdušný klin vo vysunutej polohe). Otáčaním nastavovacej matice (13) ľahko nastavte
mierny dotyk pohonných a prítlačných valčekov (22/23) so zváraným materiálom. Uvoľnite poistku napínacej
páky (12) a súčasne uvoľnite napínaciu páku (11).

• Nastavte prítlačnú silu otáčaním nastavovacej matice (13) podľa obrázku A. Poistnú maticu (14) dotiahnite
rukou. V prípad potreby nastavte nastavovacou skrutkou (15) vyhladzovaciu silu prítlačného valčeka (19).

• POZOR: Pri prekročení maximálnej prítlačnej sily 1000 N môže dojsť k mechanickému poškodeniu zvára-
cieho automatu.

Parametre zvárania

1 2

4 5

Obrázok A:
Prítlačná sila

Raster 
(číslovaná
plošinka)
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13

maximálna prítlačná sila 1000 N
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Vyhrievanie Kurzor na displeji blikáH

Teplota zvárania

• Nastavte teplotu zvárania pomocou tlačidiel . , . Teplota závisí na materiále a okolitej teplote.
Na displeji sa zobrazuje nastavená požadovaná teplota.

• Pomocou tlačidiel a (stlačiť naraz ) nastavte teplotu.

H – +

H +

Pohon 

Zapnutie/vypnutie

Nastavenie 
požadovanej hodnoty– +

M

Zapnutie/vypnutie

Nastavenie 
požadovanej hodnoty– +

+&H
Rýchlosť zvárania 

• Nastavte  podľa druhu fólie, alebo izolačného pásu v závislosti na poveternostných podmienkach pomocou tlačidiel

a . Na displeji sa zobrazuje nastavená požadovaná teplota.– +
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Prierez preplátovaného zvaru
Stlačenie = A - B
A hrúbka horného a dolného izolačného pásu
B hrúbka zvaru D zvar 2
C zvar 1 E skúšobný kanál

b

c d

ab

e

• Prítlačná sila ➞ je plynule nastaviteľná. Prítlačná sila sa prenáša na prítlačné valčeky  lomenou pákou.
Výkyvná hlavica zaručuje rovnomerné stlačenie oboch jednotlivých zvarov. (C a D) resp. aj na jediný zvar bez
skúšobného kanálu. To umožňuje bezproblémové zváranie viacnásobných stykov (styky T). Prítlačná sila sa
behom zvárania lineárne prispôsobuje zmene sily izolačného pásu. 

• Pohon ➞ dvojitý pohonný systém, plynule nastaviteľný, elektronicky regulovateľný. Riadiaci obvod je navrhnutý
tak, aby nastavená rýchlosť zvárania zostávala konštantná nezávisle na pohybovom odpore. Prenos sily na pohon-
né a prítlačné valčeky sa deje prostredníctvom planétového prevodového súkolesia.

• Vyhrievací systém ➞ Teplota horúceho vzduchu je
riadená elektronicky a môže sa plynule nastavovať. K
prenosu tepla sa využíva optimálna kombinácia
mechanického kontaktu a horúceho vzduchu.Výkyvná
zváracia tryska má tri výhrevné zóny:

Predhrievanie
Sálavé teplo
Nahrievanie materiálu

1
2
3

Popis funkcie

Prierez výhrevným systémom

• Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či nedošlo k elektrickému alebo mechanickému poškodeniu
prívodného sieťového kábla alebo zástrčky. 

• Namontujte vodiacu tyč (30), alebo vodiacu rukoväť (16).
• Vytiahnite teplovzdušné dúchadlo (6) a natočťe ho nahor na doraz

Menovité napätie uvedené na prístroji musí súhlasiť so sieťovým napätím. 
V prípade výpadku prúdu vyberte trysku zo zváracie pozície!

• Spustite prístroj buď v základnom alebo kontrolnom režime.

Príprava k zváraniu

• Uloženie Šírka preloženia 80 – 125 mm. 
Izolačné pásy musia byť v oblasti prekrytia ako 
aj na hornej a dolnej strane čisté 

• Napájanie najmenej 3kW (generátor)
vybavený prúdovým chráničom FI 

• Sieťový kábel       minimálny prierez kábla podľa tabuľky

230 V~ do   50 m 3 × 1.5 mm2

do 100 m 3 × 2.5 mm2

120 V~ do   50 m 3 × 1.5 mm2

do 100 m 3 × 2.5 mm2

Príprava k prevádzke

120
230

abc

22

19

20

d

f

Teplovzdušne
vyhrievaný klin

Smer zvárania,19  Prítlačný valček
20  Vodiaci válček
22 Dolný pohonný a prítlačný válček 
23 Horný pohonný a prítlačný válček

d Výstup horúceho vzduchu
e Horný izolačný pás
f Dolný izolačný pás, 

23
e
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• Založte zvárací prístroj do prekrývajúcich sa izolačných pásov,
alebo fólií a upravte jeho polohu. (obrázok A).

• Nastavte parametre zvárania.
• Musí byť dosiahnutá zváracia teplota.

• Zapnite motor pohonu tlačidlom na ovládacích prvkoch (4).
• Vložte horúci klin (18) do materiálu. (obrázok B).
• Stlačte napínaciu páku (11) (obrázok C).

M

Ukazovateľ č.                      Úroveň
Pohon/ohrev                  Hlavná ponuka    Kontrola

1, Rýchlosť Skutočná hodnota

2, Rýchlosť Nastavená hodnota Výkon

3, Teplota Skutočná hodnota

4, Teplota Nastavená hodnota Výkon

5, Prítlačná sila Skutočná hodnota

6, Pamäť’ Aktuálny stav

Základný režim 

Zapnite 
hlavný vypínač (3)

Kontrolný režim

+

–
&

1 3

2 4

1 3

2 4

< Indikácia preťaženia

* Ohrev resp. pohon v pre-
vádzke

Kontrola procesu zvárania a rozpoz-
nanie chýb pomocou zobrazenia ikon

Zapnite 
hlavný vypínač (3)

Indikácia (6) Príčina chyby pohonu

100 % • Podpätie sieťové napätia
100 %  alebo  < • Príliš veľké prekrytie izolačných pásov
100 %  alebo  < • Znečistené pohonné valčeky (22/23)
100 %  alebo  < • Prekročenie maximálnej prítlačnej sily (1000N)
100 %  alebo  < • Vysoká rýchlosť zvárania s veľkým záťažovým momentom 

(napr. viacnásobný zvar)

Indikácia (5) Príčina chyby vyhrievania po nahriatí 

100 % • Podpätie sieťové napätia
100 %  • Vadné výhrevné teleso

Pokiaľ sa nepodarí odstrániť hlásenie poruchy, je nutné vyhľadať autorizovaný servis.

Zváranie

• Kontrola: – Ppohonné a prítlačné valčeky (22/23) a klinová tryska (18)
musia byť pred nájazdom na izolačný pás alebo fóliu čisté.

– Kontrola dĺžky sieťového kábla a jeho vedenia na pracovisku

Obrázok A

Obrázok B Obrázok C

• Uskutočnite skúšobné  zváranie podľa návodu k zváraniu výrobcu materiálu a národných noriem, alebo smerníc.
• Skúšobné zváranie otestujte.
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Zváranie

Obrázok B:

23

25

27

Maximálna predná
šírka prekrytia 20mm

Začiatok zvárania

• Kontrolujte zvar (vytlačenie materiálu). V prípade potreby upravte

rýchlosť zvárania tlačidlom alebo na ovládacích prvkoch (4)
• Veďte zvárací automat pomocou vodiacej tyče (30), alebo vodiacej

rukoväte (16) pozdĺž prekrytia tak, aby sa udržala predná šírka pre-
krytia v oblasti pásma 20 mm (viď obrázok B).

– +

Ukončenie zvárania 
• Uvoľnite napínaciu páku (11) a vyberte klinovú resp. rúrkovú trysku (18) zo zvaru a otočte ju nahor.

• Vypnite motor pohonu tlačidlom na klávesnici (4). Vypnite ohrev na klávesnici (4) pomocou  , (stlačte
naraz).

M H +

Podľa druhu zváraného materiálu je možné zvoliť zváraciu trysku dlhú alebo krátku.

Zváracia tryska dlhá  
• Použitie/orientačné hodnoty

V závislosti na materiále môžu byť hodnoty odlišné.     
PE-HD, PE-C, PFA, PP     0,8 – 2,0 mm hrúbka materiálu  
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA    1,0 – 3,0 mm hrúbka materiálu 

• Obsahuje tri výhrevné zóny: predhrievacia zóna, kontaktná a zóna ohriatia materiálu  (obmedzenie termošoku).
Kombinácia kontaktného tepla a horúceho vzduchu umožňuje tejto zváracej tryske dosahovať vysokú kvalitu
zvaru a vysokú zváraciu rýchlosť.

Zváracia tryska krátka
• Použite/orientačné hodnoty

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

• Umožňuje zváranie fólií od hrúbky 0,3 mm
• Aby sa zabránilo spekaniu tenkých materiálov na kontaktnej ploche, je zváraný materiál nadnášaný horúcim 

vzduchovým vankúšom. Krátka zváracia tryska má preto veľmi krátky kontakt s materiálom.

Pracovný postup
• Odskrutkujte 4 skrutky na zváracie tryske (18).
• Namontujte nový vyhrievací systém. 
• Ľahko dotiahnite skrutky.
• Zváracou tryskou (18) prejdite medzi motor a prítlačné koliesko.
• Kontrola : zváraciu trysku (18) nastavte s horným a dolným valčekom (22/23)
• Dotiahnite skrutky.
• Skúšobný zvar, kontrola: Skúšobný kanálik musí byť v strede zvaru.
• V prípade potreby môže byť pomocou skrutky s vnútorným šesťhranným závitom (28) nastavená hĺbka 

spustenia vyhrievacieho systému a tým vystredený skúšobný kanálik.

S kanálikom                      Bez kanálika

Výmena vyhrievacieho systému 

S kanálikom                      Bez kanálika
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• 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 pojazdné koliesko
6. Lícovaná podložka Ø 8 14 × 0,1
7. Profilový krúžok Ø 8 /20 × 1,8
8. Vymedzovacie púzdro
9. Ochranný kryt pohonného 

a prítlačného valca
10. Šesťhranná matica M8
11. Podložka M8
12. Zápustná skrutka M4 × 10
13. Zápustná podložka
14. Pohonný a prítlačný valček
15. Vymedzovacia podložka 

Ø 15/22 × 0,3
16. Perko 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 

• Pri rôznych aplikáciách, napríklad pri výstavbe tunelov, alebo pri zemných prácach sa pomocou prístroja
Leister Twinny vytvárajú rôzne preplátované zvary. Jednotlivé zvary sa líšia šírkou zvaru a šírkou skúšobné-
ho kanálika. 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 ocele. 

• 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 kryt výkyvnej hlavice
3. Závitový (nastavovací) kolík M4 × 8
4. Hriadeľ 6 × 80
5. Poistný krúžok na hriadeľ 
6. Vymedzovacia podložka
7. Pohonný a prítlačný valček
8. Perko
9. Horný pohonný hriadeľ,  kompletný

1 2 9
8

7

6
5

3 3 4

Výmena horného pohonného a prítlačného valčeka 
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• Firma Leister a jej autorizované servisné miesta ponúkajú na celom svete bezplatné konzultácie v rámci apliká-
cie. V nutnom  prípade bude zákazník vyškolený priamo na stavbe.

• Môže sa používať len príslušenstvo Leister.

• Vzduchový filter (26) prístroja je nutné pri znečistení očistiť štetcom.
• Vyhrievací klin (18) sa čistí drôtenou kefou.
• Pohonné a prítlačné valčeky (22/23) sa čistia drôtenou kefou.
• Reťaze (24) sa v prípade potreby ošetrujú sprejom na reťaze.

• Prevádzková doba uhlíkov je cca 1000 hodín. Uhlíky nechajte vymeniť autorizovaným servisným strediskom
Leister.

• 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. 

• Pre tento stroj existuje záruka jeden (1) rok od dátumu predaja (dokladom je faktúra alebo dodací list).
• Vzniknuté škody budú odstránené náhradnou dodávkou alebo opravou. Výhrevné telesá sú z tejto záruky vylúče-

né. Ďalšie požiadavky sú s výhradou zákonných ustanovení vylúčené.
• Poškodenia, ktoré súvisia s opotrebovaním, preťažením alebo nesprávnym zaobchádzaním, sú zo záruky vylúčené.
• Žiadny nárok nemajú stroje, ktoré boli kupujúcim prestavené alebo pozmenené.

Technické zmeny sú vyhradené.

Záruka 

Príslušenstvo

Školenie

Servis a opravy

Údržba
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Vaše autorizované stredisko:

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
sales@leister.com
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