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LLEEIISSTTEERR  UUnniippllaann  SS    //    UUnniifflloooorr  SS
HHoorrkkoovvzzdduuƒƒnn¥¥  ssvvaaœœoovvaaccíí  aauuttoommaatt

Pœed uvedením pœístroje do provozu si pozorn§ pœeªt§te
návod k pou¢ití a uschovejte jej pro dalƒí potœebu.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

LLEEIISSTTEERR  UUnniippllaann  SS
AAuuttoommaatt  pprroo  ssvvaaœœoovváánníí  ppœœeeppllááttoo--
vváánníímm

• Svaœování ploch z povlakovan¥ch
tkanin, fólií a t§snicích pásæ z PVC-
P, PE, ECB, CSPE, EPDM, PVDF atd.
i svaœování páskov¥ch tkanin 
s povlakem PE pro nákladní auto-
mobily, stany, krycí materiály pro
zem§d§lství, stavebnictví, bioto-
py, plovárny, mark¥zy, plachty pro
lod§, nafukovací ªluny, reklamní
plochy atd., a to jak pœepláto-
váním a tak také páskem.

‡íœka svaru: 20 nebo 30 mm.

LLEEIISSTTEERR  UUnniifflloooorr  EE
SSvvaaœœoovvaaccíí  aauuttoommaatt  nnaa  ppooddllaahhoovvéé
kkrryyttiinnyy

• Svaœování podlahov¥ch krytin 
z PVC a tavné svaœování podla-
hov¥ch krytin na bázi linolea.

PPOOUUÍÍIITT¡¡

®

LLEEIISSTTEERR PPrroocceessss  TTeecchhnnoollooggiieess,,  RRiieeddssttrraassssee,, CCHH--66006600  SSaarrnneenn// ‡‡vv¥¥ccaarrsskkoo
TTeell..  ++4411  4411 666622  7744  7744        FFaaxx ++4411  4411 666622  7744  1166        wwwwww..lleeiisstteerr..ccoomm        ssaalleess@@lleeiisstteerr..ccoomm



NNaapp§§ttíí VV~~
KKmmiittooªªeett HHzz
VV¥¥kkoonn WW
TTeepplloottaa °°CC
MMnnoo¢¢ssttvvíí  vvzzdduucchhuu ll//mmiinn
PPoohhoonn mm//mmiinn
HHllaaddiinnaa  hhlluukkuu LLppAA((ddBB))
RRoozzmm§§rryy  UUnniippllaann  SS mmmm
RRoozzmm§§rryy  UUnniifflloooorr  SS mmmm
HHmmoottnnoosstt  UUnniippllaann  SS kkgg
HHmmoottnnoosstt  UUnniifflloooorr  SS kkgg

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

230 H 120 H 100 H
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
420×270×210 420×270×210 420×270×210
420×270×215 420×270×215 420×270×215

11,5 11,5 11,5 
14,0 14,0 14,0 

★ Napájecí nap§tí není pœepínatelné

KKoonnttrroollnníí  zznnaaªªkkaa
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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..

FI

230
120

VVAARROOVVÁÁNN¡¡

PPOOZZOORR

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.

Certifikováno dle CCCCAATœída ochrany pœístroje Ι  



• MMoonnttáá¢¢  ppœœííddaavvnnééhhoo  zzáávvaa¢¢íí::
– Pomocí ƒƒrroouubbuu  ss  vváállccoovvoouu  hhllaavvoouu  MM88  × 2200  ((2233)) pœipevn§te ddrr¢¢áákk  ppœœííddaavvnnééhhoo

zzáávvaa¢¢íí  ((2222)) k pœístroji Uniplan E.
– Zav§ste ppœœííddaavvnnéé  zzáávvaa¢¢íí  ((2244)) nnaa  ddrr¢¢áákk  ppœœííddaavvnnééhhoo  zzáávvaa¢¢íí  ((2222))..

PPŒŒ¡¡SSLLUU‡‡EENNSSTTVV¡¡ LLEEIISSTTEERR  UUnniippllaann  SS

PPŒŒ¡¡SSLLUU‡‡EENNSSTTVV¡¡ LLEEIISSTTEERR  UUnniifflloooorr  SS

• PPœœiipprraavveennoosstt  ppœœíísslluuƒƒeennssttvvíí  kk  pprroovvoozzuu

• Pokud je k dispozici ooddvvííjjeeccíí  ppœœíípprraavveekk  pprroo  ssvvaaœœoovvaaccíí  ddrráátt  ((2255))  a zzvveeddaaccíí  mmeecchhaa--
nniizzmmuuss  ((2288))::
– Pou¢ijte ƒƒrroouubb  ss  vváállccoovvoouu  hhllaavvoouu  MM88  × 2200  ((2266)) a namontujte ooddvvííjjeeccíí  ppœœíípprraavveekk  pprroo

ssvvaaœœoovvaaccíí  ddrráátt  ((2255)) na t§leso pœístroje Unifloor E.
– S pou¢itím ƒƒrroouubbuu  ss  vváállccoovvoouu  hhllaavvoouu  aa  ss  vvnniittœœnníímm  ƒƒeessttiihhrraanneemm  MM66  × 3300  ((2277))  namon-

tujte zzvveeddaaccíí  mmeecchhaanniizzmmuuss  ((2288))..

PPœœíísslluuƒƒeennssttvvíí  
OOddvvííjjeeccíí  ppœœíípprraavveekk  pprroo  ssvvaaœœoovvaaccíí  ddrráátt

PPœœíísslluuƒƒeennssttvvíí  
ZZvveeddaaccíí  mmeecchhaanniizzmmuuss
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PPœœííddaavvnnéé  zzáávvaa¢¢íí  ((ppœœíísslluuƒƒeennssttvvíí))
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PPOOPPIISS  PPŒŒ¡¡SSTTRROOJJEE PPœœeekkrryyttíí  2200//3300  mmmm LLEEIISSTTEERR  UUnniippllaann  SS
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HHllaavvnníí  ssoouuªªáássttii

1. Skœíň/pojízdn¥ podstavec
2. Sít’ov¥ kabel
3. Horkovzduƒné dmychadlo
4. Svaœovací tryska
5. Spojovací hadice
6. Hnací / pœítlaªn¥ váleªek
7. Pœítlaªn¥ œemen
8. Vodicí kladka
9. Hnací kladka

10. Vodicí kladka
11. Zvedací mechanizmus
12. Vzduchov¥ filtr
13. Ruªn§ ovládané vzduchové

ƒoupátko

15

16

OOvvllááddaaccíí  pprrvvkkyy

14. Ovládací páka zvedacího 
mechanizmu

15. Vypínaª pohonu
16. Potenciometr pro regulaci 

rychlosti svaœování
17. Vypínaª dmychadla
18. Potenciometr pro regulaci 

teploty vzduchu
19. Dvoustupňov¥ pœepínaª 

mno¢ství vzduchu
20. Otoªná páka
21. Pojistka T 1.0 A 230 V~

T 1.2 A 120 V~

1114
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OOBBSSLLUUHHAA LLEEIISSTTEERR  UUnniippllaann  SS

PPœœiipprraavveennoosstt  kk  pprroovvoozzuu
• Zkontrolujte základní nastavení trysky (viz obr.).
• Pœipojte pœístroj k elektrické síti. Nap§tí sít§ musí souhlasit 

s nap§tím pœístroje.

NNaassttaavveenníí  ppoolloohhyy  ppœœííssttrroojjee
• Pomocí oottooªªnnéé  ppáákkyy  ((2200)) natoªte ddmmyycchhaaddlloo  hhoorrkkééhhoo  vvzzdduucchhuu  ((33)) k hornímu

dorazu.
• Pomocí oovvllááddaaccíí  ppáákkyy  zzvveeddaaccííhhoo  mmeecchhaanniizzmmuu  ((1144)) nastavte zzvveeddaaccíí  mmeecchhaanniizz--

mmuuss  ((1111)) tak, aby se hhnnaaccíí  //ppœœííttllaaªªnn¥¥  vváálleeªªeekk  ((66))  ii  hhnnaaccíí  kkllaaddkkaa  ((99)) mohly voln§
otáªet.

• Nastavte svaœovací automat do polohy nad pœekrytím svaœovaného materiálu. Pœi-
tom musí vn§jƒí hrana hhnnaaccííhhoo  //  ppœœííttllaaªªnnééhhoo  vváálleeªªkkuu  ((66)) souhlasit s hranou pœekrytí
svaœovaného materiálu.

• Pomocí oovvllááddaaccíí  ppáákkyy  ((1144))  zzvveeddaaccííhhoo  mmeecchhaanniizzmmuu nastavte zzvveeddaaccíí  mmeecchhaanniizz--
mmuuss  ((1111)) tak, aby byl svaœovací automat schopen pojí¢d§ní.

PPaarraammeettrryy  ssvvaaœœoovváánníí
• Nastavte ppootteenncciioommeettrr  pprroo  rreegguullaaccii  rryycchhlloossttii  ((1166)) na po¢adovanou hodnotu.
• Nastavte ppootteenncciioommeettrr  pprroo  rreegguullaaccii  tteepplloottyy  ((1188)) na po¢adovanou hodnotu.
• Zapn§te ddmmyycchhaaddlloo  ssppíínnaaªªeemm  ((1177))..  DDvvoouussttuuppˇ̌nnoovv¥¥  ppœœeeppíínnaaªª  mmnnoo¢¢ssttvvíí  vvzzdduucchhuu

((1199)) nastavte na stupeň 3 a pak asi 5 minut pœístroj zahœívejte.
• DDæællee¢¢iittéé::  PPooddpp§§ttíí

Pokud není dosa¢eno maximální teploty, sni¢te mno¢ství vzduchu rruuªªnníímm
vvzzdduucchhoovv¥¥mm  ƒƒoouuppááttkkeemm  ((1133))  aa  ddvvoouussttuuppˇ̌nnoovv¥¥mm  ppœœeeppíínnaaªªeemm  pprroo  rreegguullaaccii  mmnnoo¢¢ssttvvíí
vvzzdduucchhuu  ((1199))..

• Pœítlaªn¥ tlak je vytvoœen vlastní hmotností horkovzduƒného svaœovacího automatu.
Dle potœeby pou¢ijte pœídavné záva¢í dodávané jako pœísluƒenství (viz montá¢
pœídavného záva¢í, strana 3).

PPrrææbb§§hh  ssvvaaœœoovváánníí
• Pomocí oottooªªnnéé  ppáákkyy  ((2200)) natoªte ddmmyycchhaaddlloo  hhoorrkkééhhoo  vvzzdduucchhuu  ((33)) k dorazu a

souªasn§ zapn§te ssppíínnaaªª  ppoohhoonnuu  ((1155)) (tím zaªne svaœování).
• Kontrolujte præb§h svaœování. Podle potœeby korigujte rychlost svaœování ppootteenncciioo--

mmeettrreemm  ((1166)).. Jed’te svaœovacím automatem na podvozku podél pœekrytí.
• Kdy¢ jste ukonªili svaœování, pomocí oovvllááddaaccíí  ppáákkyy  ((2200)) natoªte ddmmyycchhaaddlloo  hhoorr--

kkééhhoo  vvzzdduucchhuu  ((33)) k hornímu dorazu.
• Vypn§te ppoohhoonn  vypínaªem ((1155))..
• Po ukonªení svaœování nastavte ppootteenncciioommeettrr  pprroo  rreegguullaaccii  tteepplloottyy  vvzzdduucchhuu  ((1188))

na nulu, aby se ddmmyycchhaaddlloo  hhoorrkkééhhoo  vvzzdduucchhuu  ((33)) mohlo ochladit. Pak vypn§te
vvyyppíínnaaªª  ddmmyycchhaaddllaa  ((1177))..

• Odpojte pœístroj od sít§.

1–2 mm

40 – 50mm

64



PPOOPPIISS  PPŒŒ¡¡SSTTRROOJJEE LLEEIISSTTEERR  UUnniifflloooorr  SS
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HHllaavvnníí  ssoouuªªáássttii
1. Skœíň
2. Pœívodní ƒňæra
3. Horkovzduƒné dmychadlo
4. Svaœovací tryska s krytem
5. Spojovací hadice
6. Pœítlaªn¥ váleªek pro drát
7. Hnací kladka
8. Pojízdn¥ podvozek
9. Kontaktní vypínaª

10. Konzola lo¢iska
11. Ruªn§ ovládané vzduchové

ƒoupátko
12. Vzduchov¥ filtr

14

13

OOvvllááddaaccíí  pprrvvkkyy
13. Vypínaª pohonu
14. Potenciometr pro regulaci rychlo-

sti svaœování
15. Vypínaª dmychadla
16. Potenciometr pro regulaci teploty

vzduchu
17. Dvoustupňov¥ pœepínaª mno¢ství

vzduchu
18. Otoªná páka

VVooddiiccíí  ppœœíípprraavveekk
19. Trubka pro vedení drátu
20. Vodicí kladka
21. Pojistka T 1.0 A 230 V~

T 1.2 A 120 V~
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Detail A
KKrryytt  ootteevvœœeenn
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KKrryytt  uuzzaavvœœeenn
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OOBBSSLLUUHHAA LLEEIISSTTEERR  UUnniifflloooorr  SS

PPœœiipprraavveennoosstt  kk  pprroovvoozzuu
• Kontrola nastavení trysky: Vzdálenost mezi tryskou a základním materiálem a svaœo-

vacím drátem musí b¥t asi 2 - 3 mm.
• Pœi svaœování linolea sklopte kryt na svaœovací trysce (4) sm§rem dolæ (viz detail A,

strana 6).
• Pœipojte pœístroj k elektrické síti.

NNaassttaavveenníí  ppoolloohhyy  ppœœííssttrroojjee
• Pomocí oottooªªnnéé  ppáákkyy  ((1188))  natoªte ddmmyycchhaaddlloo  hhoorrkkééhhoo  vvzzdduucchhuu  ((33)) k hornímu

dorazu.
• Nastavte polohu svaœovacího automatu nad spáru, kterou budete svaœovat.
• Zaved’te svaœovací drát do ttrruubbkkyy  pprroo  vveeddeenníí  ddrrááttuu  ((1199)),, protáhn§te jej pod

ppœœííttllaaªªnn¥¥mm  vváálleeªªkkeemm  pprroo  ddrráátt  ((66)) a vlo¢te jej do spáry.
• VVooddiiccíí  kkllaaddkkaa  ((2200)) musí b§¢et ve svaœované spáœe.

PPaarraammeettrryy  ssvvaaœœoovváánníí
• Nastavte ppootteenncciioommeettrr  pprroo  rreegguullaaccii  rryycchhlloossttii  ((1144)) na po¢adovanou hodnotu.
• Nastavte ppootteenncciioommeettrr  pprroo  rreegguullaaccii  tteepplloottyy  ((1166)) na po¢adovanou hodnotu.
• Zapn§te ddmmyycchhaaddlloo  ssppíínnaaªªeemm  ((1155)).. DDvvoouussttuuppˇ̌nnoovv¥¥  ppœœeeppíínnaaªª  mmnnoo¢¢ssttvvíí  vvzzdduucchhuu

((1177)) nastavte na stupeň 3 a pak asi 5 minut pœístroj zahœívejte.
• DDæællee¢¢iittéé::  PPooddpp§§ttíí

Pokud není dosa¢eno maximální teploty, sni¢te mno¢ství vzduchu rruuªªnníímm
vvzzdduucchhoovv¥¥mm  ƒƒoouuppááttkkeemm  ((1111))  aa  ddvvoouussttuuppˇ̌nnoovv¥¥mm  ppœœeeppíínnaaªªeemm  pprroo  rreegguullaaccii  mmnnoo¢¢ssttvvíí
vvzzdduucchhuu  ((1177))..

• Pœítlaªn¥ tlak je vytvoœen vlastní hmotností horkovzduƒného svaœovacího automatu.

PPrrææbb§§hh  ssvvaaœœoovváánníí
• Pomocí oottooªªnnéé  ppáákkyy  ((1188)) natoªte ddmmyycchhaaddlloo  hhoorrkkééhhoo  vvzzdduucchhuu  ((33)) k dorazu a

souªasn§ zapn§te ssppíínnaaªª  ppoohhoonnuu  ((1133)) (tím zaªne svaœování).
• Kontrola præb§hu svaœování: – VVooddiiccíí  kkllaaddkkaa  ((2200)) musí b§¢et ve svaœované spáœe

– Svarová housenka musí b¥t zœeteln§ viditelná.
Podle potœeby korigujte rychlost svaœování ppootteenn--
cciioommeettrreemm  ((1144))..

• KKoonnttaakkttnníí  vvyyppíínnaaªª  ((99))
Pœi mechanickém kontaktu se st§nou se pohon a topení automaticky vypnou.

• Kdy¢ jste skonªili svaœování, pomocí oovvllááddaaccíí  ppáákkyy  ((1188)) natoªte ddmmyycchhaaddlloo
hhoorrkkééhhoo  vvzzdduucchhuu  ((33)) k hornímu dorazu.

• Vypn§te ppoohhoonn  vypínaªem ((1133))..  Odstœihn§te svaœovací drát, podle potœeby
nastavte svaœovací automat do nové polohy.

• Po ukonªení svaœování nastavte ppootteenncciioommeettrr  pprroo  rreegguullaaccii  tteepplloottyy  vvzzdduucchhuu  ((1166))
na nulu, aby se ddmmyycchhaaddlloo  hhoorrkkééhhoo  vvzzdduucchhuu  ((33)) mohlo ochladit. Potom vypn§te
ddmmyycchhaaddlloo  vvyyppíínnaaªªeemm  ((1155))..

• Odpojte pœístroj od sít§.
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BA Uniplan S / Unifloor S / 11.02/CZ

• Je pœípustné pou¢ívat pouze pœísluƒenství LEISTER.
• Pœídavné záva¢í s dr¢ákem pro Uniplan S.
• Odvíjecí pœípravek pro svaœovací drát pro Unifloor S.
• Zvedací mechanizmus pro Unifloor S.

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

• Je-li vvzzdduucchhoovv¥¥  ffiillttrr  ((1122)) pœístroje zneªiƒt§n, vyªist§te jej ƒt§tcem.
• SSvvaaœœoovvaaccíí  ttrryysskkuu  ((44)) vyªist§te drát§n¥m kartáªem.
• Zkontrolujte ppœœíívvooddnníí  ssíítt’’oovv¥¥  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

ZZÁÁRRUUKKAA  AA  RRUU··EENN¡¡

SSEERRVVIISS  AA  OOPPRRAAVVYY

ÚÚDDRRÍÍBBAA

‡‡KKOOLLEENN¡¡

PPŒŒ¡¡SSLLUU‡‡EENNSSTTVV¡¡
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