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230 V ~ 50 m 3 x 1.5 mm2

100 m 3 x 2.5 mm2

120 V ~ 50 m 3 x 1.5 mm2

100 m 3 x 2.5 mm2

UNIPLAN 300/500 
Teplovzdušný zvárací automat

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho prístroja UNIPLAN 300/500.
Rozhodli ste sa pre prvotriedny teplovzdušný zvárací automat.
Tento bol vyvinutý a vyrobený podľa najnovšieho stavu vedomostí priemyslu spracujúceho plast.
Na jeho výrobu boli použité vysoko hodnotné materiály.

Viac informácií o prístroji UNIPLAN 300/500 nájdete na stránke www.leister.com

• Ručný teplovzdušný zvárací automat pre prekrývacie, lemovacie a potrubné zvary plachiet z PVC, PE a po-
dobných materiálov.

• Obrábajte iba v dobre vetraných priestoroch.
• Šírka zvárania 20 mm, 30 mm a 40 mm

Je nutné dodržiavať zákonné predpisy ochrany zdravia pri práci v príslušnej krajine. Teplovzdušný zvárací auto-
mat nikdy nepoužívajte vo výbušnom alebo v ľahko zápalnom prostredí a vždy dodržiavajte potrebný odstup od 
horľavých materiálov alebo výbušných plynov.
Prečítajte si bezpečnostný údajový list výrobcu príslušného materiálu a dodržiavajte jeho pokyny. Dávajte pozor na 
to, aby ste počas zvárania nespálili materiál.

Každé iné použitie zariadenia UNIPLAN 300/500 sa považuje za použitie v rozpore s určením.

Bezpečnostné pokyny pre tento prístroj sú uvedené v dodanom dokumente „Safety Instructions – Automatic 
Welders/Extrusion Welders/Welding Machines“(Bezpečnostné pokyny - Automatické zváračky/extrúzne zváračky/
zváracie stroje).
Tento dokument nájdete aj na našej internetovej stránke pri návodoch na obsluhu.

Sieťový napájací kábel a predlžovacie káble
• Sieťový napájací kábel (3) musí byť voľne pohyblivý a 

pri práci nesmie prekážať používateľovi ani tretím osobám 
(nebezpečenstvo zakopnutia).

• Predlžovacie káble musia byť pre miesto použitia schvá-
lené a musia byť primerane označené. V prípade potreby 
zohľadnite potrebný minimálny prierez pre predlžovací kábel.

Agregáty pre napájanie el. energiou
Pri použití agregátov pre napájanie el. energiou dbajte, prosím, na to, aby boli agregáty uzemnené a vybavené 
prúdovým chráničom.
Pre menovitý výkon agregátov platí vzorec «2 × menovitý výkon teplovzdušných zváracích automatov».

1. Použitie

1.1 Použitie v súlade s určením

1.2 Použitie v rozpore s určením

Odporúčame, aby ste návod na obsluhu uschovávali vždy pri prístroji.

1.3 Bezpečnostné pokyny

1.4 Zásobovanie elektrickou energiou

do
do
do
do

https://www.leister.com
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2 21 1

UNIPLAN 300 UNIPLAN 500
V~ 120 230 120 230
Hz 50 / 60
W 1800 3450 1800 3450
°C
°F

100 – 620
212 – 327

m/min
ft/min

1 – 16
3.3 – 52.5

mm
inch

20 / 30 / 40
0.8 / 1.2 / 1.6

rpm 12,500 18,000

LpA (dB) 70 (K = 3)

 *
kg
lbs

15
33

16
35

a b

c a) mm / inch 500 / 19.7
b) mm / inch 310 / 12.2
c) mm / inch 300 / 11.8

Technické zmeny vyhradené.

2. Technické údaje

Dodržiavajte platné vnútroštátne predpisy týkajúce sa nosenia a zdvíhania bremien. Na prepravu teplovzdušného 
zváracieho automatu používajte výhradne prepravný box obsiahnutý v obsahu balenia a tento prepravný box noste 
vždy pomocou na to určenej rukoväte.

Teplovzdušné dúchadlo (9) dosahuje teplotu 650 °C. Preto nechajte teplovzdušné dúchad-
lo (9) pred prepravou bezpodmienečne dostatočne vychladnúť (pozri režim Cool-Down). Hrozí 
nebezpečenstvo popálenia a požiaru.

V prepravnom boxe nikdy neskladujte horľavé materiály (napr. plast, drevo). Hrozí nebezpečenstvo 
požiaru.

Rukoväť (1) na prístroji alebo na prepravnom boxe nikdy nepoužívajte na prepravu žeriavom.

Teplovzdušné dúchadlo (9) pred prepravou ohni-
te. Na ručné zdvihnutie teplovzdušného zváracieho 
automatu použite rukoväť (1) alebo rukoväte (2) 
na hliníkovom puzdre.

3. Preprava

s kefkou bez kefky

* bez dodatočného závažia (15) a sieťového vedenia (3)
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Príklad:

Označenie typu a série sú umiestnené na typovom štítku (21) vášho prístroja.
Preneste, prosím, tieto údaje do vášho návodu na obsluhu. V prípade akýchkoľvek otázok smerujúcich na naše 
zastúpenie alebo na autorizované servisné miesto spoločnosti Leister sa, prosím, odvolávajte na tieto údaje.

Typ: ..................................................................................................................................................................
Sériové č.: ........................................................................................................................................................

UNIPLAN 300
• 1 x UNIPLAN 300
• 1 x prekrývacie vedenie (18)
• 1 x bezpečnostné pokyny
• 1 x rýchly návod
• 1 x hlavný katalóg

UNIPLAN 500
• 1 x UNIPLAN 500
• 1 x rukoväť/vodiaca rukoväť krátka (1)
• 2 x závažie à 1.25 kg (15)
• 1 x prekrývacie vedenie (18)
• 1 x zariadenie na zdvíhanie materiálu (19)
• 1 x zdvíhacia páka (20)
• 1 x konzola pre vodiacu tyč (21)
• 1 x držiak závažia základňa (22)
• 1 x držiak závažia rozšírenie (23)
• 1 x nastavovacia šablóna dýzy (24)
• 1 x mosadzná kefka (25)
• 1 x bezpečnostné pokyny
• 1 x rýchly návod
• 1 x hlavný katalóg
• 1 x vedenie lemov (45)

4. Váš UNIPLAN 300/500
4.1 Typový štítok a identifikácia

4.2 Rozsah dodávky (štandardné vybavenie v kufríku)
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1. Rukoväť/vodiaca tyč
2. Rukoväte
3. Sieťový napájací kábel
4. Ovládacie pole
5. Páka automatické zdvíhanie
6. Hnací/prítlačný valček
7. Podporný valček
8. Zváracia dýza
9. Teplovzdušné dúchadlo
10. Výkyvná páka
11. Hlavný spínač

12. Typový štítok
13. Montážna koľajnička pre príslušenstvo
14. Montážna koľajnička pre odkladanie príslušenstva
15. Dodatočné závažie
16. Remeň pridržovača
17. Napínač pre remene pridržiavač
18. Sprievodca pre prekrývanie
19. Zdvíhacie zariadenie pre materiál
20. Zdvíhacia skrutka
21. Konzola Vodiaca rukoväť

4.3 Prehľad dielov prístroja

Znázornenie: UNIPLAN 500

Znázornenie: UNIPLAN 300
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26

27 33

35

34

28

29

30 31 32

4.4 Prerušenie siete

V prípade výpadku sieťového napájania vypnite hlavný spínač a teplovzdušné dúchadlo otočte do 
parkovacej polohy, aby ste zabránili poškodeniu teplovzdušného dúchadla.

5. Ovládacie pole UNIPLAN 500

26 Šípka „Nahor“
27 Šípka „Nadol“
28 Tlačidlo „Zapnutie/vypnutie“ ohrevu
29 Tlačidlo „Zapnutie/vypnutie“ pohonu
30 Stav LED
31 «e-Drive»
32 Zobrazenie funkcie
33 Pracovné zobrazenie
34 Zobrazenie stavu „Oblasť 1“
35 Zobrazenie stavu „Oblasť 2“

5.1 Prehľad ovládacieho poľa UNIPLAN 500

5.2 Tlačidlá funkcií

Režim klávesnice Aktuálny výber
Pracovné zobrazenie

Aktuálny výber 
zobrazenia funkcie

Aktuálny výber 
Menu Setup

 

Hore (26)
Dole (27)

Zmena pozície v 
rámci pracovného 
zobrazenia.

Prechod zo zobraze-
nia funkcie na pra-
covné zobrazenie.

Zmení sa pozícia v rámci 
menu Setup.

Zapnutie/
vypnutie
ohrevu (28) 

Zapína/vypína
ohrev

Zapína/vypína
ohrev Bez funkcie

Zapnutie/
vypnutie
pohonu (29)

Zapína/vypína 
pohon

Zapína/vypína 
pohon Bez funkcie
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Stlačenie 
«e-Drive» 
(31)

Nastavená hodnota 
sa priamo prevezme a 
výber sa vráti priamo 
do zobrazenia funkcie.

Zvolená 
funkcia 
sa vykoná.

Navolenie označenej 
pozície.

Otočenie 
«e-Drive» 
(31)

Nastavenie želaných 
požadovaných hodnôt 
v krokoch po 10 °C, 
resp. 
0,1 m/min

Zmena 
pozície v 
zobrazení funkcie.

Zmení sa pozícia v rámci 
menu Setup

Nastavenie hodnoty zvolenej 
pozície

5.3 LED zobrazenie stavu
Ohrev
LED pri tlačidle „Zapnutie/vypnutie“ ohrevu (28) zobrazuje príslušný stav ohrievania.

LED indikátor stavu (30)
Zapnutie/vypnutie ohrevu (28)

Stav Príčina

LED vyp Ohrev je vypnutý.

LED bliká na zeleno Ohrev je zapnutý. Teplota je mimo 
rozsahu tolerancie.

LED svieti trvalo na zeleno Ohrev je zapnutý. Teplota je v rámci 
rozsahu tolerancie.

LED bliká na červeno Varovné hlásenie ohrevu Pozrite tiež kapitolu Výstražné a 
chybové hlásenia (UNIPLAN 500)

LED svieti trvalo na červeno Chybové hlásenie ohrevu Pozrite tiež kapitolu Výstražné a 
chybové hlásenia (UNIPLAN 500)

Pohon

Varovné a chybové hlásenia

LED indikátor stavu (30)
Zapnutie/vypnutie pohonu (29)

Stav Príčina

LED vyp Pohon je vypnutý

LED svieti trvalo na zeleno Pohon je zapnutý

LED svieti trvalo na červeno Pohon vykazuje chybu. Pozrite tiež kapitolu Výstražné a 
chybové hlásenia (UNIPLAN 500)

Ak sa počas prevádzky pohonu vyskytne varovné hlásenie v zobrazení stavu „oblasti 2“ (35) alebo chybové 
hlásenie v pracovnom zobrazení (33), zobrazí sa toto takto:

LED ohrevu a pohonu blikajú 
rovnako na zeleno Chyba alebo varovanie Pozrite tiež kapitolu Výstražné a 

chybové hlásenia (UNIPLAN 500)

LED tlačidla „Zapnutie/vypnutie“ pohonu (29) zobrazuje stav pohonu.
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5.4 Symboly indikátora stavu UNIPLAN 500

5.5 Symboly zobrazenie funkcie

Zobrazenie stavu „Oblasť 1“ (34)/vľavo

5.6 Symboly pracovného zobrazenia UNIPLAN 500

Informácia o podpätí 
v napájacej sieti

Informácia o 
prepätí v napájacej 
sieti

Ohrev je zapnutýBlokovanie tlačidiel je akti-
vované

Zobrazenie stavu „Oblasť 2“ (35)

Všeobecná varovná informácia
Pozrite tiež kapitolu Výstražné a chybo-
vé hlásenia (UNIPLAN 500)

Zobrazenie stavu je rozdelené do ľavej a pravej oblasti. 

Názov profilu
• Ukazuje názov zvoleného aktuálne platného zváracieho profilu (napr. základný).
• AK názov profilu obsahuje viac ako 6 znakov, zobrazí sa za sebou prvých 6 znakov a potom aj zvyšné znaky.

Napätie
• Striedavo s názvom profilu sa zobrazí aj aktuálne napätie.

Počas prevádzka sa zobrazujú požadované hodnoty zváracích parametrov (pohon v m/min,
príp. ft/min, teplota v stupňoch Celzia, množstvo vzduchu v percentách a príp. informačné 
pokyny (pozri Application Mode: Znázornenie aktuálnych hodnôt).

Pomocou šípok (26/27) môžete prepínať medzi zváracími parametrami a individuálne ich 
prispôsobiť otočením «e-Drive» (31).

Symbol Význam

Rýchlosť pohonu [m/min / ft./min]

Teplota vzduchu [°C/°F]

Množstvo vzduchu [%]

Okno informácií
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°C500
580

°C565
530

°C35
540

°C580

Prístroje v pohotovostnom režime. Po prejdení počítadla sa ohrievanie vypne.

Prístroj vykazuje chybu. Dodatočne sa zobrazí kód chyby 
(prístroj už nie je pripravený na použitie). Kontaktujte autorizované servisné miesto.
Pozrite tiež kapitolu Výstražné a chybové hlásenia (UNIPLAN 500)

Varovanie: 
Pozrite tiež kapitolu Výstražné a chybové hlásenia (UNIPLAN 500)

Šípka smerom hore a ukazovateľ pokroku zobrazujú, že ešte nie je dosiahnutá 
požadovaná   
hodnota (označenie v ukazovateli pokroku) (príliš studené). Blikajúca hodnota je 
skutočnou hodnotou. Hodnota vedľa ukazovateľa pokroku je nastavenou požadova-
nou hodnotou.

Šípka smerom dole a ukazovateľ pokroku zobrazujú, že ešte nie je dosiahnutá 
požadovaná hodnota (označenie v ukazovateli pokroku) (príliš horúce). Blikajúca 
hodnota je skutočnou hodnotou. Hodnota vedľa ukazovateľa pokroku je nastavenou 
požadovanou hodnotou.

Ak je aktivovaná „Set Values“ (Nastavenie hodnôt), zobrazuje sa skutočná teplota 
(veľkým písmom) a požadovaná teplota (malým písmom).

Ak je „Set Values“ (Nastavenie hodnôt) deaktivovaná, zobrazujú sa v prevádzke iba 
skutočné hodnoty (veľkým písmom), inak iba požadované hodnoty (veľkým písmom).

Proces chladenia (Cool Down Mode)

Chybové hlásenie ohrievací prvok chybný
Prístroj už nie je pripravený na použitie. Skontaktujte sa s autorizovaným servisným 
centrom Leister.
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5.7 Symboly voľby menu (displej 42)

Dostupné menu zvoľte pomocou šípok (26/27) ovládacieho poľa (4).

Váš UNIPLAN 500 disponuje 15timi voľne definovateľnými receptami a receptom „BASIC“.
Pomocou „Save recipes“ môžete uložiť nastavenia požadovaných hodnôt zváracích parametrov pohon, teplota 
vzduchu a množstvo vzduchu pod ľubovoľne voliteľným označením (pozri Zadanie názvov parametrov).

Vytvorenie nového receptu
1. Zriadenie želaných požadovaných hodnôt [pracovné zobrazenie, «e-Drive» (31)]
2. Výber a potvrdenie menu „Nastavenia“ [výber menu, «e-Drive» (31)]
3. Výber menu „Save Recipes“ [výber menu, «e-Drive» (31)]
4. Výber a potvrdenie menu „User-defined“ [výber menu, «e-Drive» (31)]
5. Výber a potvrdenie menu „Editácia zvolenej pozície“ [výber menu, «e-Drive» (31)]
6. Zadanie želaného názvu receptu, výber klávesnice „Enter“ (pozri Zadanie názvu receptu) a potvrdenie [výber 

menu, «e-Drive» (31)]
7. Výber a potvrdenie menu „Uložiť“ [výber menu, «e-Drive» (31)]

Váš novo vytvorený recept je teraz uložený a kedykoľvek ho je možné vyvolať pod zadaným názvom.

6. Menu Setup ovládacieho poľa zariadenia UNIPLAN 500

Symbol Význam Symbol Význam

Zapnutie a vypnutie pohonu Vyvolanie servisného menu (iba s heslom)

Zvoliť uložený zvárací profil Editovanie aktuálnych nastavení/aktuálne-
ho profilu

Prispôsobiť nastavenia Uloženie aktuálnych nastavení/aktuálneho 
profilu

Choď na východiskovú obrazovku 
(Home)

Zmazanie aktuálnych nastavení/aktuálne-
ho profilu

Choď do predchádzajúceho zobraze-
nia/o úroveň naspäť Nariadiť ochladzovací proces

Späť do továrenských nastavení (Reset)

6.1 Zriaďovanie, ukladanie a výber zváracích receptov (Save Recipes)
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Prispôsobenie existujúceho receptu
1. Zriadenie želaných požadovaných hodnôt [pracovné zobrazenie, «e-Drive» (31)]
2. Výber a potvrdenie menu „Nastavenia“ [výber menu, «e-Drive» (31)]
3. Výber menu „Save Recipes“ [výber menu, «e-Drive» (31)]
4. Výber a potvrdenie receptu určeného na prispôsobenie [výber menu, «e-Drive» (31)]
5. Výber a potvrdenie funkcie „Uložiť“, „Editácia zvolenej pozície“ alebo „Vymazať“ [výber menu, «e-Drive» (31)]
6. Keď bola zvolená „Editácia zvolenej pozície“, zadajte voľne voliteľný názov receptu podľa hore opísaných krokov 

6 a 7

Výber receptu
• Navolením ikony „Navoliť voľné a preddefinované recepty“ v zobrazení funkcie (32) sa dostanete do menu 

„Select Recipes“.
• Šípkami  (26/27)nastavte kurzor na želaný recept a potvrdenie vykonajte pomocou «e-Drive» (31).
• Ak zmeníte požadované hodnoty vo vami vytvorených receptoch počas prevádzky, tieto sa v recepte neuložia. 

Pri novom spustení prístroja sa opäť zobrazia hodnoty uložené v recepte.
• Ak chcete pri novom spustení prístroja použiť naposledy použité požadované hodnoty, musíte zvoliť vopred 

naprogramovaný recept „BASIC“.
• Aktuálne zvolený recept sa zobrazí v zobrazení stavu „Oblasť 1“ (34).

Váš novo vytvorený recept je teraz uložený a kedykoľvek ho je možné vyvolať pod zadaným názvom.

Prostredníctvom režimu klávesnice je možné definovať názov s max. 12 znakmi.

6.2 Zadanie názvu receptu

Režim klávesnice Výber znaku (36) Výber symbolu (37)

Hore (26)
Dole (27) Vertikálny výber znaku

Otočenie 
«e-Drive» (31) Horizontálny výber znaku Horizontálny výber symbolu

Stlačenie 
«e-Drive» (31) Potvrdenie vybraných znakov Potvrdenie vybraných symbolov



14

32

32  

37

Prepínanie medzi písaním veľkých a malých písmen

Presunutie pozície kurzora v názve

Pridanie medzery

Vymazanie jednotlivého znaku (znak vľavo od kurzora)

Výberom tohto symbolu prechod na
Zobrazenie funkcie (32) 

V základnom nastavení sa prostredníctvom menu „Setup“ dostanete do uloženia receptu, 
k funkcii Standby („Eco Mode“), ako aj k režimom Advanced Mode. 

V režime Advanced Mode sú k dispozícii ďalšie informácie a možnosti nastavenia.

6.3 Základné nastavenie a Advanced Mode (Rozšírený režim)

Ak je motor vypnutý, ohrievanie aktivované a počas doby definovanej v bode „Eco Mode“ 
sa nestlačí žiadne tlačidlo, prejde prístroj automaticky do pohotovostného zobrazenia 
(Standby). Ak sa počas nasledujúcich 180 sekúnd nestlačí «e-Drive» (31), prepne sa 
ohrev automaticky do Cool Down Mode. Následne sa na displeji zobrazí Standby. Ak sa 
stlačí «e-Drive» (31), prepne sa do pracovného režimu.

Pohotovostný režim (Standby) nie je aktivovaný pri dodaní zariadení.
Želaný časový interval môžete stanoviť individuálne tým, že navolíte menu Eco-Mode 
pomocou «e-Drive» (31) a potom nastavíte želanú hodnotu pomocou «e-Drive» (31).

6.4 Pohotovostný režim (Eco Mode)
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V „Duty Info“ získate údaje o dobe chodu vášho zariadenia UNIPLAN 500.
Pomocou «e-Drive» (31) prejdite do menu „Nastavenia“ a potvrďte váš výber. Teraz pomocou «e-Drive» (31) 
nastavte režim „Advanced Mode“ na „On“ a potom zvoľte „Duty Info“.

Hours Drive (Hodiny pohon): aktuálna doba chodu pohonu
Hours Blower: (Hodiny dúchadlo) aktuálna doba chodu dúchadla
Hours Machine (Hodiny stroj): aktuálna doba chodu stroja
Day Distance (Denná vzdialenosť): Prejdená vzdialenosť od posledného vynulovania (musí 
sa vynulovať manuálne)
Total Distance (Celková vzdialenosť): Prejdená vzdialenosť od uvedenia prístroja do 
prevádzky

6.5 Duty Info (iba v režime Advanced Mode)

V bode „General Info“ sú k dispozícii informácie o verzii softvéru, ako aj údaje k času 
výroby.

Pomocou «e-Drive» (31) prejdite do menu „Nastavenia“ a potvrďte váš výber. Pomocou 
«e-Drive» (31) nastavte režim „Advanced Mode“ na „On“ a potom zvoľte General Info 
(Všeobecné informácie).

Varovné hlásenia sa zobrazujú jednotlivo v zobrazení stavu Oblasť 2 (35). V menu 
„Warnings“ sa zobrazuje, aký druh poruchy sa vyskytol. Ak je porucha odstránená, záznam 
zhasne.

Pomocou «e-Drive» (31) prejdite do menu „Nastavenia“ a potvrďte váš výber. Pomocou 
«e-Drive» (31) nastavte režim „Advanced Mode“ na „On“ a potom zvoľte „Warnings“.

Pomocou «e-Drive» (31) prejdite do menu Setup (Nastavenia) a potvrďte váš výber. Teraz 
pomocou «e-Drive» (31) nastavte režim „Advanced Mode“ na „On“ následne zvoľte 
„Machine Setup“.

Unit: nastavenie meracieho systému (metrický alebo imperiálny) pre Unit Speed a Unit Heat.
LCD Contrast: prispôsobenie kontrastu LCD displeja
LCD Backlight: prispôsobenie podsvietenia LCD displeja
Key Backlight: prispôsobenie podsvietenia klávesnice ovládacieho poľa (4)

6.6 General Info (iba v režime Advanced Mode)

6.7 Varovania (iba v Advanced Mode)

6.8 Machine Setup (iba v režime Advanced Mode)
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5 sec

1 ×

Ak si želáte vidieť prehľad relevantných informácií, ako napríklad sieťové napätie, vyťaženie 
ohrievania atď.; zvoľte menu „Nastavenia“ a potvrďte váš výber. Teraz aktivujte režim 
„Application Mode“.

Všetky dostupné informácie (symbol i) sa teraz zobrazia v pracovnom zobrazení (33) (pozri 
Zobrazovacie symboly pracovného zobrazenia). 

6.9 Zobrazenie aktuálnych hodnôt - Application Mode (iba v Advanced mode)

Keď ste aktivovali funkciu „Set Values“, zobrazuje sa v pracovnom zobrazení (33).
skutočná hodnota (veľkým) a požadovaná hodnota (malým). Platí to pre rýchlosť a teplotu. 
Ak je funkcia deaktivovaná, zobrazujú sa iba požadované hodnoty.
Funkcia „Set Values“ je z výroby deaktivovaná.

Pomocou «e-Drive» (31) prejdite do menu „Nastavenia“ a potvrďte váš výber. Režim 
„Advanced Mode“ teraz nastavte na „On“ a následne zvoľte „Reset to defaults“.

Pomocou tejto funkcie obnovte všetky individuálne nastavené hodnoty na nastavenia z 
výroby. Reset sa týka Setup (Nastavenia), ako aj receptov.
Váš výber potvrďte tlačidlom vľavo dole (Obnoviť na nastavenia z výroby/Reset).

6.10 Set Values (iba v Advanced Mode)

6.11 Reset to defaults (iba v Advanced Mode)

6.12 Zobrazenie dennej vzdialenosti

Akonáhle pohon beží, zaznamenáva sa vzdialenosť. Dennú vzdialenosť je možné vyvolať takto:

Pomocou tlačidiel so šípkou „Hore“ (26) a „Dole“ (27) 
nastavte kurzor na rýchlosť v pracovnom zobrazení (33).
Tlačidlo «e-Drive» (31) podržte stlačené 5 sekúnd.
V zobrazení rýchlosti sa teraz zobrazujú hodnoty dennej 
vzdialenosti a celková vzdialenosť.
Krátkym stlačením «e-Drive» (31) sa opäť zobrazí rýchlosť 
v pracovnom zobrazení (33).
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A

B

C

Vynulovanie dennej vzdialenosti
Dennú vzdialenosť je možné vynulovať iba vtedy, keď je vypnutý pohon.

UNIPLAN 500 disponuje blokovaním tlačidiel. Toto zablokuje štyri tlačidlá a «e-Drive» (31) na ovládacom paneli 
(4). Súčasným stlačením šípok  (26/27) na minimálne 2 sekundy sa aktivuje, resp. deaktivuje blokovanie tlačidiel. 
Pri aktívnom blokovaní tlačidiel sa toto zobrazuje v stavovej lište.

Nastavenie zváracej dýzy (8)
• Základné nastavenie zváracej dýzy (8) sa nastaví vo výrobe.
• Skontrolujte základné nastavenie zváracej dýzy (8).

Kontrola môže prebehnúť pomocou kalibra (24) alebo detailu A a B.

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte sieťový napájací kábel (3) a zástrčku z hľadiska elektrického a me-
chanického poškodenia. Poškodené prívodné vedenia a zástrčky sa nesmú používať, hrozí riziko úderu elektrickým 
prúdom.
Ak používate teplovzdušný zvárací automat na stole, je nutné ho mať neustále pod dohľadom, aby sa zabránilo 
spadnutiu zo stola.
Pre dlhotrvajúce práce na zemi Vám z ergonomických dôvodov odporúčame používať dlhú vodiacu tyč. Nájdete ju 
medzi sortimentom príslušenstva.

V bode menu „Duty Info“ (informácia o dobe chodu) (pozri kapitolu 
Duty Info) zvoľte riadok „Day Distance“ (denná vzdialenosť).
Kurzor potom automaticky označí ikonu „Vynulovať počítadlo hodín“. 
Túto potvrďte pomocou «e-Drive» (31)
Počítadlo hodín je teraz vynulované.

6.13 Blokovanie tlačidiel

7. Uvedenie do prevádzky UNIPLAN 500

A = 45 +/− 5 mm
B = 1 – 2 mm
C = 1 mm

7.1 Pripravenosť na prevádzku
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1 2 3 4

38

17 16 6

Namontovanie vodiacej tyče (1)
• Namontujte vodiacu tyč (1) pomocou zdvíhacej skrutky (20)  a dajte ju do želanej polohy

Nasaďte prídavné závažia (15)
• Namontujte držiak závaží (22), prípadne rozšírenia držiaka závaží (23), nasaďte závažia (15) (max. 

sedem dodatočných závaží)

Nastavenie prekrývacích vedení (18)
Valček na prekrývacom vedení (18) disponuje 4 označeniami

Nastavenie štartéra
Uvoľnite upevnenie štartéra (38) a posuňte podľa potreby. Posunutie vľavo 
spôsobí dlhšia oneskorenie pohonu, vpravo skrátenie. Tým sa môže zvýšiť, 
príp. znížiť predhrievanie v štartovacej oblasti.

Nastavenie remeňov pridržovača (16)
Skontrolujte pozíciu remeňov pridržovača (16). Remene pridržovača 
(16) musia byť paralelné s pohonnými/prítlačnými valcami (6). Prípadne 
musíte prenastaviť napínač remeňov pridržovača (17).

1: nezadané
2: Označenie 40, 30, 20 mm prekrytie (továrenské nastavenie)
3: nezadané
4: Označenie Tape 40 mm
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7.2 Spustenie prístroja

Prístroj pripojte do zásuvky s ochranným vodičom. Každé prerušenie ochranného vodiča vo vnútri 
alebo mimo prístroja je neprípustné. Používajte výhradne predlžovací kábel s ochranným vodičom.

Menovité napätie uvedené na prístroji sa musí zhodovať so sieťovým napätím na mieste. V prípade 
výpadku sieťového napájania vypnite hlavný spínač (11) a teplovzdušné dúchadlo (9) otočte do 
parkovacej polohy, aby ste zabránili poškodeniu teplovzdušného dúchadla.

Pri použití prístroja na staveniskách je nutne potrebný prúdový chránič na ochranu personálu, ktorý 
tam pracuje.

Ohnite teplovzdušné dúchadlo (9) do parkovacej polohy a pripojte teplovzdušný zvárací 
automat na zdroj napätia.

Zapnite teplovzdušný zvárací automat pomocou hlavného spínača (11).

Po spustení sa na displeji na krátku dobu zobrazí úvodná obrazovka s číslom verzie 
aktuálneho vydania softvéru, ako aj označenie prístroja.

Pokiaľ mohol prístroj predtým vychladnúť, nasleduje statické zobrazenie požadovaných 
hodnôt naposledy použitého profilu (pri prvom uvedení prístroja do prevádzky sa zobrazu-
je profil Basic).

V tomto štádiu ešte nie je zapnutý ohrev!

Teraz zvoľte vhodný zvárací profil alebo individuálne nastavte zvárací parameter (pozrite 
Nastavenie parametrov).
Teraz zapnite ohrev (tlačidlo Zapnutie/vypnutie ohrevu, 28).

Teraz vykonajte testovacie zvárania podľa návodu na zváranie výrobcu materiálu a/alebo vnútroštátnych noriem a 
smerníc a skontrolujte výsledky. V prípade potreby upravte profil zvárania.

Pri UNIPLAN 500 môžete požadované hodnoty týchto troch parametrov zvárania regulovať individuálne kedykoľvek, 
aj pri prebiehajúcej prevádzke.

Voľba:
Pomocou šípok (26 / 27) zvoľte parametre, ktoré sa majú zmeniť.

Zobrazenie:
Zvolená oblasť sa zobrazí čiernou farbou.

Nastavenie:
Otočením «e-Drive» (31) nastavte požadovanú hodnotu zvoleného parametra.

Pritom postupujte nasledujúcim spôsobom:

7.3 Nastavenie parametrov zvárania
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Umiestnenie prístroja
• Skontrolujte, či je zváraný materiál medzi prekrytím na hornej a dolnej 

strane čistý.
• Potom skontrolujte, či je čistá zváracia dýza (8), hnacie/prítlačné 

valčeky (6) a remeň pridržovača (16).
• Pomocou zdvíhacieho zariadenia (5) teraz zdvihnite teplovzdušný 

zvárací automat a vyveďte stroj do želanej zváracej polohy.
• Potom vytočte valec prekrývacieho vedenia (18) nadol.
• Dbajte pri tom na to aby valec prekrývacieho vedenia (18) bol v jednej 

rovine s vonkajšou hranou prítlačného valca (6).

Príprava zvárania
• Hneď po zapnutí ohrevu sa zobrazí dynamická indikácia aktuálnej teplo-

ty vzduchu s indikátorom priebehu (požadované a skutočné hodnoty).
• Dbajte na to, aby sa dosiahnutá teplota zvárania dosiahla skôr než 

začnete s prácou (doba ohrevu predstavuje 3 - 5 minút).
• Teraz položte teplovzdušný zvárací automat pomocou zdvíhacieho 

zariadenia (5) nadol.
• Hornú plachtu za automatom zľahka nadvihnite a potlačte páku zaria-

denia na zdvíhanie materiálu (19) v smere k tepelnému dúchadlu, 
až kým plachta neleží až nad páčkou. Tým sa zabezpečí, že dýza môže 
vojsť medzi obe plachty.

Spustenie zvárania
• Stlačte páku ohýbacieho mechanizmu (10), teplovzdušné dúchadlo (9) automaticky poklesne a zváracia 

dýza sa zasunie medzi plachty.
• Páka zariadenia na zdvíhanie materiálu (19) sa pri ohýbaní automaticky stlačí a uvoľní spodnú páku. 
• Ihneď po ohnutí teplovzdušného dúchadla (9)sa automaticky spustí hnací motor.

Pohon môžete kedykoľvek manuálne spustiť pomocou tlačidla Zapnutie/vypnutie pohonu (29).

7.4 Priebeh zvárania
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Vedenie stroja počas zváracieho procesu
Teplovzdušný zvárací automat veďte na vodiacej tyči (1) alebo na kryte pozdĺž prekrytia a vždy pritom dbajte na 
polohu  valca prekrývacieho vedenia (18).

Teplovzdušný zvárací automat veďte bez tlaku, aby nevznikli žiadne chyby pri zváraní.

Kontrola parametrov počas prevádzky
Rýchlosť zvárania, teplota vzduchu a množstvo vzduchu sa neustále monitoruje.
Ak sa skutočná hodnota líši od požadovanej hodnoty podľa profilu zvárania alebo podľa individuálnych nastavení, 
znázornia sa v
pracovnom zobrazení (33).

Po skončení zvárania stlačte páku otočného mechanizmu (10) až na doraz. Pritom sa vyvedie dúchadlo horú-
ceho vzduchu (9)  a pohon sa zastaví. 
Následne vytočte valec prekrývacieho vedenia (18) nahor a zdvihnite teplovzdušný zvárací automat pomocou 
zdvíhacieho zariadenia (5).

Skutočná hodnota zodpovedá 
požadovanej hodnote.

Skutočná hodnota teploty 
vzduchu je nižšia ako požado-
vaná hodnota.

Proces ohrevu sa signalizuje 
blikaním, šípka ukazuje nahor, 
indikátor priebehu zobrazuje 
stupeň zamýšľaných hodnôt 
teploty.

Skutočná hodnota teploty 
vzduchu
je vyššia ako požadovaná 
hodnota.

Proces ochladzovania sa 
signalizuje blikaním, šípka uka-
zuje nadol, indikátor priebehu 
zobrazuje stupeň zamýšľaných 
hodnôt teploty.

7.5 Ukončenie zvárania

7.6 Vypnutie prístroja

• Tlačidlom Zapnutie/vypnutie ohrevu (28) vypnite ohrev. 
• Na displeji sa zobrazí „Heating off?“ a po stlačení «e-Drive» sa zariadenie prepne do 

Cool-Down-Mode (pozri Cool-Down-Mode).
• Dúchadlo sa po cca 5 minútach automaticky vypne. 
• Následne zariadenie pomocou hlavného spínača (11) vypnite a sieťový napájací 

kábel (3) odpojte z elektrickej siete.

• Vyčkajte, kým prístroj nevychladne.
• Skontrolujte sieťový napájací kábel (3) a zástrčku na prítomnosť elektri-

ckého a/alebo mechanického poškodenia. Poškodené prívodné vedenia a 
zástrčky sa nesmú používať, hrozí riziko úderu elektrickým prúdom.

• Zváraciu dýzu (8) vyčistite mosadznou kefkou.
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8. Výstražné a chybové hlásenia (UNIPLAN 500)

Varovania a chybové hlásenia sa jednotlivo zobrazujú v zobrazení stavu (34) alebo v pracovnom zobrazení (33). 
Pri výskyte varovného hlásenia môžete prípadne pracovať aj ďalej.

Pri výskyte chybového hlásenia však už nemôžete pokračovať v práci. Ohrievanie sa automaticky vypne, 
dúchadlo sa zapne a pohon sa zablokuje. Príslušný kód chyby sa ihneď zobrazí v pracovnom zobrazení (33).
Konkrétne informácie o druhu chyby alebo varovania je možné kedykoľvek vyvolať aj prostredníctvom menu „Nas-
tavenia“ v bode „Warnings“.

Druh 
hlásenia Zobrazenie kódu chyby/

varovná správa Popis

Varovanie

Ambient  
temperature Teplota prostredia je príliš vysoká

Undervoltage Sieťové napätie je príliš nízke

Overvoltage Sieťové napätie je príliš vysoké

Chyba

0001 Nadmerná teplota prístroja
Riešenie: Prístroj nechajte vychladnúť

0020 Ohrievací prvok chybný
Riešenie: Vymeniť ohrievací prvok

Chyba (Skon-
taktujte sa 
so servisným 
centrom 
Leister)

0002 Prepätie alebo podpätie sieťového napätia
0004 Chyba hardvéru
0008 Termo-prvok chybný
0080 Chyba automatického agregátu
0100 Chyba motora dúchadla
0200 Chyba komunikačného modulu
0400 Chyba pohonu
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39

40 44

434241

9. Ovládacie pole UNIPLAN 300

9.1 Prehľad ovládacieho poľa UNIPLAN 500

39. Tlačidlo „Zapnutie/vypnutie“ pohonu s LED 
stavom
40. Tlačidlo „Zapnutie/vypnutie“ ohrevu s LED 
stavom
41. Tlačidlo Mínus
42. Tlačidlo Potvrdenie
43. Tlačidlo Plus
44. Zobrazovacie polia
 Skutočné hodnoty sú zobrazované veľkým 
písmom, požadované hodnoty malým písmom. Pri 
ľavom okraji sa nachádza kurzor, pri pravom okraji 
jednotka parametrov.

9.2 Symboly

9.3 LED zobrazenie stavu

Ohrev
LED pri tlačidle „Zapnutie/vypnutie“ ohrevu (40) zobrazuje príslušný stav ohrevu.

Symbol Význam

Cool down mode
Symbol pre proces chladenia

Varovné a chybové hlásenie
Pozrite tiež kapitolu Výstražné a chybové hlásenia (UNIPLAN 300)

Údržba 
Pozri kapitolu Údržba (UNIPLAN 300)

LED stavu
Zapnutie/vypnutie 
ohrevu (40)

Stav

LED vyp Ohrev je vypnutý.

LED bliká na zeleno Ohrev je zapnutý. Teplota je mimo rozsahu tolerancie.

LED svieti trvalo na zeleno Ohrev je zapnutý. Teplota je v rámci rozsahu tolerancie.
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Pohon
LED tlačidla Zapnutie/vypnutie pohonu (39) zobrazuje stav pohonu.

Ohrev a pohon
Ak obidve LED tlačidla „Zapnutie/vypnutie“ ohrevu (40) a tlačidla „Zapnutie/vypnutie“ pohonu (39) blikajú 
súčasne, potom sa vyskytla chyba (pozri kapitolu Varovné a chybové a hlásenie (UNIPLAN 300)).

Tlačidlá Pohon „Zap/Vyp“ (39) a „Zapnutie/vypnutie“ ohrevu (40) držte stlačené a prís-
troj zapnite prostredníctvom hlavného spínača (11). Na displeji sa teraz zobrazí „UNIT“.
Potvrdenie vykonajte pomocou potvrdzovacieho tlačidla (42) a pomocou tlačidiel Plus/
Mínus (41/43) nastavte želané jednotky.
Potvrdenie vykonajte pomocou potvrdzovacieho tlačidla (42) a pomocou tlačidla Plus 
(41) zvoľte „SAVE“. Potvrdenie vykonajte pomocou potvrdzovacieho tlačidla (42), jednot-
ky sú teraz uložené.

Prístroj sa následne automaticky reštartuje.

Jednotky pre rýchlosť zvárania a pre teplotu je možné zmeniť.
Teplota: °C alebo °F

Rýchlosť: m
min alebo ft

min

9.4 Nastavenie jednotiek parametrov

LED stavu
Pohon Zap/Vyp (37) Stav

LED vyp Pohon je vypnutý

LED svieti trvalo na zeleno Pohon je zapnutý
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10. Uvedenie do prevádzky UNIPLAN 300

Pred uvedením do prevádzky sieťový napájací kábel (3) a zástrčku skontrolujte z hľadiska elektrického a me-
chanického poškodenia. Poškodené prívodné vedenia a zástrčky sa nesmú používať, hrozí riziko úderu elektrickým 
prúdom.
Ak používate teplovzdušný zvárací automat na stole, je nutné ho mať neustále pod dohľadom, aby sa zabránilo 
spadnutiu zo stola.
Pre dlhotrvajúce práce na zemi Vám z ergonomických dôvodov odporúčame používať dlhú vodiacu tyč. V sorti-
mente príslušenstva nájdete krátku (použitie na stole), ako aj dlhú (použitie na zemi) vodiacu tyč.

Nastavenie zváracej dýzy (8)
Pozri kapitolu 7.1

Nastavenie prekrývacích vedení (18)
Pozri kapitolu 7.1

Nastavenie štartéra
Pozri kapitolu 7.1

Nastavenie remeňov pridržovača (16)
Pozri kapitolu 7.1

• Ak ste pripravili pracovné prostredie a teplovzdušný zvárací automat, zapnite ho pomo-
cou hlavného spínača (11) . 

• Po spustení sa na displeji na krátku dobu zobrazí úvodné zobrazenie s číslom verzie 
aktuálneho vydania softvéru, ako aj označenie prístroja.

• Pokiaľ mohol prístroj predtým vychladnúť, nasleduje statické zobrazenie požadovaných 
hodnôt naposledy použitého receptu

• V tomto štádiu ešte nie je zapnuté ohrievanie

Prístroj pripojte do zásuvky s ochranným vodičom. Každé prerušenie ochranného vodiča vo vnútri 
alebo mimo prístroja je neprípustné. Používajte výhradne predlžovací kábel s ochranným vodičom.

Menovité napätie uvedené na prístroji sa musí zhodovať so sieťovým napätím na mieste. V prípade 
výpadku sieťového napájania vypnite hlavný spínač a teplovzdušné dúchadlo otočte do parkovacej 
polohy, aby ste zabránili poškodeniu teplovzdušného dúchadla.

Pri použití prístroja na staveniskách je nutne potrebný prúdový chránič na ochranu personálu, ktorý 
tam pracuje.

10.1 Pripravenosť na prevádzku

10.2 Spustenie prístroja

10.3 Nastavenie parametrov zvárania
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Ak je pohon vypnutý, nastavia sa parametre zvárania – teplota, množstvo vzduchu a 
rýchlosť v zobrazovacích poliach (44) takto:
Pomocou potvrdzovacieho tlačidla (42) môžete kurzor nastaviť na želaný parameter.
Pomocou tlačidiel Plus/Mínus (41/43) nastavte hodnoty zvolených parametrov.

Pri zapnutom pohone sa zváracie parametre nastavujú rovnako a ihneď sa prevezmú. 
Kurzor prejde 5 sekúnd po zadaní automaticky opäť do riadku rýchlosti pohonu.

• Hneď po zapnutí ohrevu sa zobrazí dynamická indikácia aktuálnej teploty vzduchu 
(požadovaná a skutočná hodnota).

• Dbajte na to, aby sa dosiahnutá teplota zvárania dosiahla skôr než začnete s prácou 
(doba ohrevu predstavuje 3 - 5 minút).

• Hornú plachtu za prítlačným kolesom poskladajte smerom nahor. Tým sa zabezpečí, že 
dýza môže vojsť medzi obe plachty. 

Spustenie zvárania

• Stlačte páku ohýbacieho mechanizmu (10), teplovzdušné dúchadlo (9) automaticky poklesne a zváracia 
dýza sa zasunie medzi plachty.

• Ihneď po ohnutí teplovzdušného dúchadla (9)sa automaticky spustí hnací motor.

Pohon môžete kedykoľvek manuálne odštartovať  pomocou tlačidla „Zapnutie/vypnutie“ pohonu (39).

Vedenie stroja počas zváracieho procesu

Teplovzdušný zvárací automat veďte na kryte pozdĺž prekrytia a vždy pritom dbajte na polohu  valca prekrývacie-
ho vedenia (18).

Teplovzdušný zvárací automat veďte bez tlaku, aby nevznikli žiadne chyby pri zváraní.

10.4 Priebeh zvárania

Príprava zvárania
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Kontrola parametrov počas prevádzky

Rýchlosť zvárania, teplota vzduchu a množstvo vzduchu sa neustále monitoruje. Ak sa skutočná hodnota odchýli 
od požadovanej hodnoty želaného nastavenia, zobrazí sa to v pracovnom zobrazení (44).

Skutočná hodnota zodpovedá 
požadovanej hodnote.

Skutočná hodnota teploty 
vzduchu je nižšia ako požado-
vaná hodnota. Proces ohrevu 
je signalizovaný blikaním, šípka 
ukazuje nahor.

Skutočná hodnota teploty vzdu-
chu je vyššia ako požadovaná 
hodnota. Ochladzovací proces 
je signalizovaný blikaním, šípka 
ukazuje nadol.

10.5 Ukončenie zvárania 

Po skončení zvárania stlačte páku Otočného mechanizmu (10) až na doraz. Pritom sa vyvedie dúchadlo horú-
ceho vzduchu (9)  a pohon sa zastaví. 
Následne vytočte valec prekrývacieho vedenia (18) nahor a zdvihnite teplovzdušný zvárací automat pomocou 
zdvíhacieho zariadenia (5).

10.6 Vypnutie prístroja

Vypnite ohrev tlačidlom „Zapnutie/vypnutie“ ohrevu (40). 
Zariadenie prejde do ochladzovacieho režimu (cool down mode)
Dúchadlo sa po cca 5 minútach automaticky vypne. 
Následne zariadenie pomocou hlavného spínača (11) vypnite a sieťový napájací kábel 
(3) odpojte z elektrickej siete.

• Vyčkajte, kým prístroj nevychladne.
• Skontrolujte sieťový napájací kábel (3) a zástrčku na prítomnosť elektrického a/alebo mechani-

ckého poškodenia. Poškodené prívodné vedenia a zástrčky sa nesmú používať, hrozí riziko úderu 
elektrickým prúdom.

• Zváraciu dýzu (8) vyčistite mosadznou kefkou.
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Druh 
hlásenia Zobrazenie Chybový kód/

varovná správa Popis

Chyba

0001 Nadmerná teplota prístroja
Riešenie: Prístroj nechajte vychladnúť

0004 Chyba hardvéru

0008 Termo-prvok chybný

0400 Chyba pohonu

11. Výstražné a chybové hlásenia UNIPLAN 300

Ak sa dosiahol interval údržby pre zariadenie, zobrazí sa štartovacie hlásenie „BLOWER“ 
alebo „DRIVE“. Hlásenie zmizne automaticky po 10 sekundách alebo po stlačení potvrdzo-
vacieho tlačidla (42). Zariadenie musí byť nevyhnutne odvezené na servisné miesto.

12. Údržba UNIPLAN 300
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Stroj po zapnutí automaticky zapne dúchadlo:
• Ak je teplota vzduchu pri zapnutí prístroja vyššia ako 100 °C, prístroj sa automaticky prepne do ochladzovacie-

ho režimu (cool down mode). Proces ochladzovania sa ukončí, keď teplota vzduchu je po dobu 2 minút nižšia 
ako 100 °C.

Stroj sa automaticky vypne.
• V pohotovostnej prevádzke sa ohrev automaticky vypne po uplynutí času nastaveného používateľom (pozri aj 

potvrdzovací režim). Toto je možné iba pri stroji UNIPLAN 500.

Nedostatočná kvalita výsledku zvárania:
• Skontrolujte rýchlosť pohonu, teplotu zvárania a množstvo vzduchu.
• Zváraciu dýzu (9) vyčistite mosadznou kefou (pozrite si kapitolu Údržba).
• Zváracia dýza (9) je nesprávne nastavená (pozrite si kapitolu Nastavenie zváracích dýz).

Nastavená zváracia teplota ani po 5 minútach ešte nie je dosiahnutá:
• Skontrolujte sieťové napätie
• Znížte množstvo vzduchu

Zmena šírky zvarovania:
• Pre ďalšie informácie o zmene šírky zvarovania, prosím, kontaktujte svojho lokálneho predajcu.

• Safety Instructions (Bezpečnostné pokyny) – Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines (Auto-
matické zváračky/extrúzne zváračky/zváracie stroje) (číslo položky: 129.102)

13. Časté otázky, príčiny a opatrenia 

14. Ďalšie platné dokumenty
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Designation: Hot Air Welder 
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 2014/30/EU  (EMC Directive)   
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 EN 55014-1:2017 
 EN 55014-2:2015 
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 EN 62233:2008 
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15. Vyhlásenie o zhode
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 Predajné a servisné centrum

Záručné plnenie

• Pre tento prístroj platí záruka a záručné práva poskytované priamym zmluvným distribútorom/predajcom od 
dátumu nákupu. Pri nároku na záruku alebo záručné práva (dôkaz predložením účtenky/faktúry alebo doda-
cieho listu) chyby spôsobené počas výroby alebo spracovania zmluvný predajca vyrieši náhradnou dodávkou 
alebo opravou. Zo záruky alebo ručenia sú vylúčené prvky ohrevu.

• Ďalšie nároky na záruku alebo záručné práva sú v rámci kogentného práva vylúčené.
• Zo záručného plnenia sú vylúčené škody vzniknuté v dôsledku prirodzeného opotrebovania, preťaženia alebo 

neodbornej manipulácie.
• Na prístroje, ktoré kupujúci prestaval alebo zmenil, sa nároky na záruku alebo záručné práva nevzťahujú.

https://www.leister.com
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