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Leister UNIFLOOR E
Horkovzdušný svařovací automat

• Svařování PVC obkladů a tavné svařování linoleových podlahových krytin

Použití

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze
a uschovejte jej pro další použití.

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) CZ

Nebezpečí ohrožení života při otevírání přístroje z důvodu odkrytí součástí a
obvodů pod napětím. Před otevřením přístroje přístroj zcela odpojte od elek-
trické sítě.

Nebezpečí požáru a exploze při neodborné montáži a používání ohřívačů
vzduchu, především v blízkosti hořlavých materiálů a výbušných plynů.

Přístroj se musí provozovat pod dohledem.
Přístroj smí být používám pouze vyškolenými odborníky nebo pod jejich
dohledem. Dětem je použití přístroje zcela zakázáno.

Při použití přístroje na staveništích je pro ochranu osob bezpodmínečně nutné pou-
žívat proudový chránič FI.

Jmenovité napětí uvedené na přístroji musí souhlasit se síťovým napětím.

Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se trubky topného tělesa a trysky v horkém
stavu. Přístroj nechte vychladnout. Proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby
nebo zvířata.

Chraňte přístroj před vlhkostí a mokrem.

FI

230
120

Varování

Bezpečnostní upozornění

Přístroj připojte k zásuvce s ochranným vodičem. Každé přerušení ochranné-
ho vodiče v přístroji nebo mimo přístroj je nebezpečné !
Používejte pouze prodlužovací kabel s ochranným vodičem!
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Napětí V~
Frekvence Hz
Výkon W
Teplota °C
Průtok vzduchu (50–100%) l/min.
Rychlost pojezdu m/min.
Hladina hluku LpA(dB)
Rozměry mm
Hmotnost kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

230 120 100 

50 / 60 50 / 60 50 / 60

2300 1800 1500

20 – 620 20 – 620 20 – 620

max. 300 max. 250 max. 250

1,0 – 7,5 1,0 – 7,5 1,0 – 7,5

67 65 65

420 × 270 × 215 420 × 270 × 215 420 × 270 × 215

14 14 14 

Napájecí napětí není přepínatelné

Druh certifikace CCATřída ochrany I

Značka konformity

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko tímto prohlašuje, že toto neú-
plné strojní zařízení – pokud je s ohledem na rozsahu dodávky možné – odpovídá základním aplikovatelným poža-
davkům Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení.
Směrnice ES: 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 61000-3-2, EN 61000-3-3,
62233, EN 60335-2-45

V Kaegiswilu, dne 28.11.2011

Bruno von Wyl, technický ředitel Beat Mettler, provozní ředitel

Elektrická nářadí, příslušenství a obaly by měly být odevzdány k recyklaci. Jen pro státy EU: Nevyha-
zujte elektrická nářadí do domovního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96 o opotřebovaných
elektrických a elektronických přístrojích a jejího uplatnění v národním právu musí být dále neupotřebi-
telná elektrická nářadí shromažďována odděleně a odevzdána k recyklaci.

Likvidace

Prohlášení o montáži
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Popis přístroje

2

3
4

10
11

7

6

19

5

23 22

Hlavní součásti

1.  Kryt
2.  Síťový kabel
3.  Horkovzdušné dmychadlo
4.  Svařovací tryska
5.  Spojovací hadice
6.  Přítlačné kolo drátu
7.  Hnací kolo
8.  Rám
9.  Nástěnný vypínač
10. Vzduchový filtr
11. Ruční regulace vzduchu 

(vzduchové šoupátko)
12. Displej

1218
17

16
15

14 1

Ovládací prvky

14. Hlavní vypínač
15. Vypínač pohonu
16. Potenciometr pro regulaci rychlosti svařování
17. Potenciometr pro regulaci množství vzduchu
18. Potenciometr pro regulaci teploty vzduchu
19. Otočná páka

Vodicí zařízení

20. Vodicí trubka drátu
21. Vodicí kolečko

Automatické spuštění

22. Spínací kolík
23. Seřizovací šroub

20

21

8

9
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Obsluha

Před uvedením do provozu – příslušenství
• Pokud je k dispozici odvíjecí zařízení svařovacího drátu (24) a zvedací zařízení (26):

 – Namontujte odvíjecí zařízení svařovacího drátu (24) pomocí šroubu s válcovou hlavou M8 × 20 (25) na
zařízení Unifloor E. 

– Zvedací zařízení (26) namontujte imbusovým šroubem s válcovou hlavou M6 × 30 (27).

Před uvedením do provozu
• Zkontrolujte základní nastavení trysky: Tryska musí mít vzdálenost k základnímu materiálu a k svařovacímu drátu

cca 2 –3 mm.
• Při svařování linolea zaklapněte kryt (28) na svařovací trysce (4) dolů (viz detail A).

• Automatické spuštění
V případě potřeby se v závislosti na poloze trysky pomocí spínacího kolíku (22) a seřizovacího šrou-
bu (23) nastaví automatické spuštění.

• Připojte přístroj k elektrické síti. Sítové napětí musí souhlasit s napětím přístroje. 
• Zapněte přístroj hlavním vypínačem (14). Automaticky se spustí horkovzdušné dmychadlo (3).

• Důležité: Podpětí
Není-li dosažena maximální teplota, snižte množství vzduchu pomocí ručně ovládaného vzduchového šou-
pátka (11) a potenciometru pro regulaci množství vzduchu (17).

Příslušenství 
Odvíjecí zařízení svařovacího drátu 

Detail A

Příslušenství
Zvedací zařízení

25

2726

13
24

4 28

Kryt
otevřen

4 28

Kryt
uzavřen
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Obsluha

Průběh svařování
• Založte horkovzdušné dmychadlo (3) pomocí zakládací páky (19) na doraz. Svařování se automaticky spus-

tí prostřednictvím automatického spuštění.
• V případě potřeby je možné přístroj ručně zapnout pomocí vypínače pohonu (15).
• Kontrolujte průběh svařování: – Vodící kolo (21) se musí pohybovat ve spáře

– Musí být vidět převýšený svar. V případě potřeby upravte sva-
řovací parametry na potenciometrech (16), (17) a (18) .

• Nástěnný vypínač (9)
Při dotyku stěny se pojezd a ohřev automaticky vypne.

• Po ukončení svařování natočte horkovzdušné dmychadlo (3) pomocí zakládací páky (19) k dorazu. Svařování
se automaticky zastaví.

• Po ukončení svařovacích prací nastavte potenciometr pro regulaci teploty vzduchu (18) na nulu, aby
vychladlo horkovzdušné dmychadlo (3).

• Vypněte přístroj hlavním vypínačem (14).
• Odpojte přístroj od sítě.

Nastavení polohy přístroje
• Pomocí zakládací páky (19) zakládejte horkovzdušné dmychadlo (3) až na doraz. 
• Nastavte zdvihací zařízení (26) pomocí páky zdvihacího zařízení (13) tak, aby se přítlačné kolo drátu (6)

i pojezdové kolo (7) mohlo volně otáčet.
• Umístěte svařovací automat nad svařovanou spáru.
• Svařovací drát provlečte vodicí trubkou drátu (20) a protáhněte pod přítlačným kolem drátu (6) a uložte do

spáry.
• Vodící kolo (21) se musí pohybovat ve svařovací spáře.
• Nastavte zdvihací zařízení (26) pomocí páky zdvihacího zařízení (13) tak, aby byl svařovací 

automat připraven k pohybu.

Parametry svařování
• Potenciometr pro regulaci rychlosti svařování (16) nastavte na požadovanou hodnotu.
• Potenciometr pro regulaci množství vzduchu (17) nastavte na požadovanou hodnotu.
• Potenciometr pro regulaci teploty vzduchu (18) nastavte na požadovanou hodnotu. 
• Přítlak je realizován vlastní hmotností horkovzdušného svařovacího automatu.

Rychlost m/ft

Objem vzduchu %

ON
(zapnuto)

Rychlost Objem vzduchu % Teplota

Teplota

(14) Hlavní vypínač

SKUTEČNÁ hodnota teploty

Displej (12)

POŽADOVANÁ hodnota teploty

Potenciometr pro regulaci rychlosti svařování (16)
Potenciometr pro regulaci množství vzduchu (17)

Potenciometr pro regulaci teploty vzduchu (18)

Rychlost svařování
Množství vzduchu

(15) Vypínač pohonu
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• Smí se používat pouze příslušenství společnosti LEISTER.
• Odvíjecí zařízení svařovacího drátu (24)
• Zdvihací zařízení (26)

• LEISTER Process Technologies a jejich autorizovaná servisní střediska nabízí bezplatné svářečské kurzy
a školení.

• Vzduchový filtr (10) přístroje je pří znečištění třeba vyčistit štětečkem.
• Vyčistěte svařovací trysku (4) drátěným kartáčem.
• Zkontrolujte případné elektrické a mechanické poškození síťového kabelu (2) a zástrčky.

• Po cca 1000 provozních hodinách si nechejte ve Vašem servisním středisku zkontrolovat stav uhlíků motorů.

• Opravy zadávejte výhradně autorizovaným servisním střediskům firmy LEISTER. Tato servisní střediska
zaručují odborný a spolehlivý opravárenský servis za použití originálních náhradních dílů dle schémat zapo-
jení a seznamů náhradních dílů.

• Na tento přístroj je poskytnuta základní záruka jeden (1) rok od data nákupu (doložení fakturou nebo doda-
cím listem).Vzniklé škody budou odstraněny dodáním náhradního dílu nebo opravou.Topná tělesa jsou z této
záruky vyloučena.

• Další nároky jsou s výhradou zákonných ustanovení vyloučeny.

• Škody vycházející z přirozeného opotřebení, nadměrného zatěžování či neodborné manipulace jsou ze záruky
vyloučeny. 

• Nárok na záruku zaniká u přístrojů, které byly zákazníkem přestavěny nebo pozměněny.

Technické změny vyhrazeny

Příslušenství

Školení

Záruka

Servis a opravy

Údržba
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Vaše autorizované středisko:

WELDPLAST ČR s.r.o. 
Dělnická 86/38 
170 00 Praha 7

Tel. prodejna: +420 272 706 819, +420 724 970 988
Tel. servis: +420 724 970 989 
Email: info@weldplast.cz 
Web: www.weldplast.cz

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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