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LLeeiisstteerr  WWEELLDDMMAAXX
RRuuªªnníí  MMiinniieexxttrruuddeerr

Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou¢ití
pozorn§ pœeªt§te a peªliv§ uschovejte pro dalƒí pou¢ití.

CCZZ NÁVOD K OBSLUZE 
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• urªen ke svaœování termoplastick¥ch materiálæ: 
PE-HD,PP-H, PP-B,PP-R,PPS

• nesmí b¥t svaœovány elektricky vodivé materiály (PE-EL)
• pro oblast svaœování nádr¢í,deskov¥ch v¥robkæ a trubek jsou svary 

vytváœeny dle DVS 2207 oddíl 4
• svary na foliov¥ch materiálech pœi svaœování izolací skládek a t§sn§ní 

star¥ch zát§¢í je vytváœen svar dle DVS 2225 oddíl 4

PPoouu¢¢iittíí
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TTeecchhnniicckkéé  úúddaajjee

Pœi otevœení pœístroje hrozí nneebbeezzppeeªªíí  ¢¢iivvoottaa,, proto¢e
dojde k odkrytí vodiv¥ch souªástí a konektoræ. Pœed
otevœením pœístroje proto vytáhnout pœívodní ƒňæru ze
sít’ové zásuvky. Nesmí b¥t svaœovány elektricky vodivé
materiály (napœ. PE-EL).
Pœi neodborném zacházení s ruªními extrudery (napœ. pœi
pœehœátí materiálu) hrozí nneebbeezzppeeªªíí  ppoo¢¢áárruu  aa  vv¥¥bbuucchhuu,, a
to zejména v blízkosti hoœlav¥ch materiálæ a v¥buƒn¥ch
plynæ.

Pœístroj musí b¥t provozován pod stál¥m dohledem. Teplo
se mæ¢e ƒíœit i k hoœlav¥m materiálæm, které se nenacházejí 
v bezprostœední blízkosti.

Pœi pou¢ití pœístroje na staveniƒtích je z dævodu ochrany
pracovníkæ bezpodmíneªn§ nutné pou¢ívat proudov¥
chrániª Fl.

Jmenovité nap§tí uvedené na pœístroji musí souhlasit se
sít’ov¥m nap§tím.

NNeebbeezzppeeªªíí  ppooppáálleenníí!! V horkém stavu se nedot¥kejte
ochranné trubice topného ªlánku, vzduchové trysky a
vytlaªované hmoty. Nechte pœístroj vychladnout. Proud
horkého vzduchu a vytlaªovanou hmotu neobracejte
proti osobám ani zvíœatæm.

Pœístroj musí b¥t chrán§n pœed vlhkostí a mokrem.
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VVŸŸSSTTRRAAHHAA

UUPPOOZZOORRNN‰‰NN¡¡

NNaapp§§ttíí VV~~ 120 200 230 
PPœœííkkoonn WW 1800 2200 2200
KKmmiittooªªeett HHzz 5500//6600
TTeepplloottaa  vvzzdduucchhuu °°CC  mmaaxx..  440000
MMnnoo¢¢ssttvvíí  vvzzdduucchhuu ll//mmiinn 330000
TTeepplloottaa  hhmmoottyy °°CC  mmaaxx..  227700
VV¥¥ttllaakk kkgg//hh 00..77
SSvvaaœœoovvaaccíí  ddrráátt mmmm øø  44    ±± 00..22  ((DDVVSS 22221111))
RRoozzmm§§rryy  hh  × ƒƒ  × vv mmmm 444433  × 9944  × 225555,,  ddrr¢¢aaddlloo øø  5577
HHmmoottnnoosstt kkgg 33..88  ((bbeezz  ssíítt’’oovvééhhoo  kkaabbeelluu))

EElleekkttrriicckkáá  bbeezzppeeªªnnoosstt::                  ddvvoojjiittáá  iizzoollaaccee

KKOONNTTRROOLLNN¡¡  ZZNNAA··KKAA

Pœístroj je certifikován podle CCCCAA (CCENELEC CCertification AAgreement).

Pœipojovací
napìtí nelze
pœepínat



• Dle potœeby a typu svaru nasadit odpovídající ssvvaaœœoovvaaccíí  bboottkkuu  ((11))..
• Pœístroj zapojit do elektrické sít§.
• Zapnout hhllaavvnníí  vvyyppíínnaaªª  ((  1133  ))..

Na digitálním uukkaazzaatteellii  sskkuutteeªªnnéé  tteepplloottyy  vvzzdduucchhuu  ((  2200  )) se krátce zobrazí ªíslo
verze softwaru.

• Nastavit po¢adované hodnoty teploty vzduchu a hmoty.
– PPootteenncciioommeettrr  tteepplloottyy  vvzzdduucchhuu  ((2222)),,  ddiiggiittáállnníí  uukkaazzaatteell  nnaassttaavveennéé  tteepplloottyy

vvzzdduucchhuu  ((  2211))..
– PPootteenncciioommeettrr  tteepplloottyy  hhmmoottyy  ((1199)),,  ddiiggiittáállnníí  uukkaazzaatteell  nnaassttaavveennéé  tteepplloottyy  hhmmoottyy

((1188  ))..
– Posun nastavit na stupeň 2.
– Potenciometr teploty hmoty (19) a vzduchu (22) je nastaven v pozici "OFF"

(vypnuto).
• UUppoozzoorrnn§§nníí  

– zvolit takovou teplotu, aby nedocházelo k pœehœátí hmoty svaœovacího drátu.
– pœi pœehœátí taveniny v pœístroji vzniká nebezpeªí po¢áru!

• dokud hmota v pœístroji nedosáhne hodnoty nastavené teploty (vƒechny údaje
na digitálních ukazatelích blikají), není mo¢no zapnout posuv drátu ( ochrana
pœístroje ).

• po dosa¢ení nastavené teploty , ddiiggiittáállnníí  uukkaazzaatteell  sskkuutteeªªnnéé  tteepplloottyy  ((1177)) pœe-
stává blikat a je mo¢no zaªít se svaœováním. 

• podle druhu svaœovaného materiálu a vlivu okolí ( teplota prostœedí ) je odblo-
kování posuvu drátu resp. doba nahœívání hmoty v pœístroji pœísluƒn§ prodlou¢eno.
– Zkontrolovat: po spuƒt§ní pœístroje musí b¥t hmota ve svaœovací botce plastifi-

kovaná.
• Po ukonªení svaœování odstraníme z otvoru bboottkkyy  ((11)) kleƒt§mi lehk¥m tahem 

zbytek zatuhlé hmoty.

PPrrææbb§§hh  ssvvaaœœoovváánníí
• stisknutím ttllaaªªííttkkaa  ppoossuuvvuu  ((1144)) je spuƒt§no zaœízení na posuv svaœovacího drátu.

– op§tovn¥m stiskem ttllaaªªííttkkaa  ppoossuuvvuu  ((1144  )) se posuv drátu vypíná.
• ppootteenncciioommeettrreemm  rryycchhlloossttii  ppoossuuvvuu  ddrrááttuu  ((2233)) nastavit po¢adovanou rychlost

posuvu drátu dle zvolené geometrie svaru.
• pœístroj ttllaaªªííttkkeemm  ppoossuuvvuu  ((1144)) nastartovat a vytlaªit malé mno¢ství hmoty.
• v¥tlak hmoty vypnout ttllaaªªííttkkeemm  ppoossuuvvuu  ((1144)).
• na místo svaru pœilo¢it ppœœeeddeehhœœíívvaaccíí  ttrryysskkuu  ((55)).
• k¥vav¥m pohybem pœedehœát místo svaru.
• nasadit pœístroj na takto pœipravené místo a zapnout ttllaaªªííttkkoo  ppoossuuvvuu  ((1144  ))..
• provést zkuƒební svar.
• nastavit pœístroj dle potœeby.
• PPoozzoorr

Pokud jjee  ddiiggiittáállnníí  uukkaazzaatteell  zzvvoolleennéé  tteepplloottyy  vvzzdduucchhuu  ((2211)) nastaven na vyƒƒí
hodnotu ne¢ ddiiggiittáállnníí  uukkaazzaatteell  zzvvoolleennéé  tteepplloottyy  hhmmoottyy  ((1188)) a pœístroj b§¢í delƒí
dobu bez posuvu drátu, stoupá teplota na ddiiggiittáállnníímm  uukkaazzaatteellii  sskkuutteeªªnnéé  tteepplloottyy
hhmmoottyy  ((1177)) pœi nezm§n§ném ddiiggiittáállnníímm  nnaassttaavveenníí  zzvvoolleennéé  hhooddnnoottyy  tteepplloottyy
vvzzdduucchhuu  ((2211))..  Je tœeba tomuto stavu zabránit, proto¢e dochází tepelnému
rozkladu materiálu. Pokud je spuƒt§no podávání svaœovacího drátu, vyrovná se
teplota hmoty na nastavenou v¥ƒi.

• Po ukonªení svaœování nechat pœístroj vychladit. Nastavit potenciometr 19 a 22
do pozice "OFF" – vypnuto.
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VV¥¥mm§§nnaa  ssvvaaœœoovvaaccíí  bboottkkyy
PPOOZZOORR!!  NNeebbeezzppeeªªíí  ppooppáálleenníí  !
• V¥m§na botky nesmí b¥t provád§na na chladném pœístroji.
• Pœístroj ohœát¥ na provozní teplotu vypnout a odpojit od elektrické sít§.
• Povolením ƒƒrroouubbææ  ddrr¢¢áákkuu  ssvvaaœœoovvaaccíí  bboottkkyy  ((44)) sundat ddrr¢¢áákk  ssvvaaœœoovvaaccíí  bboottkkyy  ((33))

z krycí ttrruubbkkyy  ttooppnnééhhoo  ªªlláánnkkuu  ((88)) (pou¢ít rukavice).
• Pœi ka¢dé v¥m§n§ svaœovací botky vyªistit ttrryysskkuu  vv¥¥ttllaakkuu  ttaavveenniinnyy  ((77)) od zbytkæ

svaœovacího materiálu (viz údr¢ba).
• Nasadit odpovídající ddrr¢¢áákk  ssvvaaœœoovvaaccíí  bboottkkyy  ((33))..
• DDrr¢¢áákk  ssvvaaœœoovvaaccíí  bboottkkyy  ((33)) lze nastavit 4mi sm§ry v¢dy pootoªením o 90°.
• SSvvaaœœoovvaaccíí  bboottkkaa  ((11)) mæ¢e b¥t povolením pœipevňovacích ƒroubæ odd§lena od

ddrr¢¢áákkuu  ssvvaaœœoovvaaccíí  bboottkkyy  ((33)) (napœ. pro potœebu jejího opracování).
• Zapnout pœístroj op§t do elektrické sít§ a zahájit práci.

VV¥¥mm§§nnaa  ssvvaaœœoovvaaccííhhoo  ddrrááttuu
• TTllaaªªííttkkeemm  ppoossuuvvuu  ((1144))  zapnout pœístroj.
• Nov¥ drát zavést do zzaattaahhoovvaaccííhhoo  zzaaœœíízzeenníí  ddrrááttuu  ((1155))..
• Pœístroj nechat b§¢et dokud se ttrryysskkoouu  vv¥¥ttllaakkuu  hhmmoottyy  ((77)) nevytlaªuje 

kvalitativn§ jednolitá roztavená hmota.

PPœœiipprraavveennoosstt  kk  pprroovvoozzuu LLEEIISSTTEERR  WWEELLDDMMAAXX rruuªªnníí  eexxttrruuddeerr

PPooppiiss  ppœœííssttrroojjee

1. svaœovací botka
2. upevňovací ƒrouby svaœovací

botky (4x)
3. dr¢ák svaœovací botky
4. upevňovací ƒrouby dr¢áku

svaœovací botky (2x)
5. pœedehœívací tryska
6. upevňovací ƒroub 

pœedehœívací trysky
7. tryska v¥tlaku taveniny
8. ochranná trubka topného 

ªlánku
9. dr¢ák

10. vzduchov¥ filtr
11. kryt pœístroje
12. sít’ov¥ kabel
13. hlavní vypínaª

14. tlaªítko posuvu
15. zatahovací zaœízení 

svaœovacího drátu
16. otvor v¥tlaku drobn¥ch neªistot
17. digitální ukazatel skuteªné 

hodnoty teploty hmoty
18. digitální ukazatel nastavené

hodnoty teploty hmoty
19. potenciometr nastavení

teploty hmoty
20. digitální ukazatel skuteªné 

hodnoty teploty vzduchu
21. digitální ukazatel nastavené

hodnoty teploty vzduchu
22. potenciometr nastavení teploty

vzduchu
23. potenciometr nastavení rychlo-

sti posuvu svaœovacího drátu
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ZZoobbrraazzeenníí  ppaanneelluu  oobbsslluuhhyy
ss  ddiiggiittáállnníímmii  uukkaazzaatteellii

5

SSvvaaœœoovvaaccíí  ppoolloohhyy

V-/ X svar koutov¥ svar



PPOORRUUCCHHYY LLEEIISSTTEERR  WWEELLDDMMAAXX rruuªªnníí  eexxttrruuddeerr

PPrroovvoozznníí  ppoorruucchhyy  aa  ooppaattœœeenníí
• BBllookkaaccee  ssvvaaœœoovvaaccííhhoo  ddrrááttuu

– Pokud je svaœovací drát zablokován mimo pœístroj, podávací zaœízení se
protáªí naprázdno, aby bylo zabrán§no poƒkození pœístroje.

– Uvolnit podávání svaœovacího drátu popœ. zm§œit toleranci præm§ru drátu.
– Zapnout pœístroj ttllaaªªííttkkeemm  ppoossuuvvuu  ((1144))..
– Svaœovací drát zavést rukou do zzaattaahhoovvaaccííhhoo  zzaaœœíízzeenníí  ((1155))..
– Zbytky svaœovacího drátu se odstraní ªªiissttiiccíímm  oottvvoorreemm  ((1166))..
– PPOOZZOORR  :: pro odstran§ní zbytkæ svaœovacího drátu nesmí b¥t pou¢ity ¢ádné

nástroje nebo pœípravky.
• Pokud svaœovací drát není dále podáván, existuje mo¢nost drát zp§tn§ z 

pœístroje odstranit.
– Vypnout podávání drátu ttllaaªªííttkkeemm  ppooddáávváánníí  ((1144))..
– PPootteenncciioommeettrr  nnaassttaavveenníí  tteepplloottyy  vvzzdduucchhuu  ((2222)) a ppootteenncciioommeettrr  nnaassttaavveenníí

tteepplloottyy  hhmmoottyy  ((1199)) nastavit do polohy OFF.
– Po cca 2 sekundách stisknout ttllaaªªííttkkoo  ppoossuuvvuu  ((1144)) a stroj nastartuje zp§tn¥

chod konstantní rychlostí.
– Lehk¥m tahem za zbytek drátu je mo¢no drát odstranit.
– Na záv§r vypnout posuv stisknutím ttllaaªªííttkkaa  ppoossuuvvuu  ((1144))..
– PPootteenncciioommeettrreemm  tteepplloottyy  vvzzdduucchhuu  ((2222)) a ppootteenncciioommeettrreemm  tteepplloottyy  hhmmoottyy  ((1199))

nastavit po¢adované hodnoty teplot.
– Záv§rem zavést nov¥ svaœovací drát aa  ssttiisskknnoouutt  ttllaaªªííttkkoo  ppoossuuvvuu  ((1144))..  

Pozor: pou¢it¥ drát odstœihnout.
– Zvolit pomalou rychlost posuvu.
– Po vytlaªení plastifikované hmoty z trysky svvaaœœoovvaaccíí  bboottkkyy  ((11)) je pœístroj op§t

pœipraven k provozu.
• HHllááƒƒeenníí  ppoorruucchhyy  nnaa  ddiiggiittáállnníímm  uukkaazzaatteellii

– Pokud se b§hem provozu pœístroje vyskytne chyba, je zobrazena na displeji.
– Pœístroj po udání kódu poruchy pœedat k oprav§ do autorizovaného servisu 

firmy Leister.
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Na ddiiggiittáállnníímm  uukkaazzaatteellii  sskkuutteeªªnnéé  hhooddnnoottyy  tteepplloottyy  hhmmoottyy  ((1177)) a na ddiiggiittáállnníímm
uukkaazzaatteellii  sskkuutteeªªnnéé  tteepplloottyy  vvzzdduucchhuu  ((2200)) se zobrazí EERRRR..

Na digitálním uukkaazzaatteellii  nnaassttaavveennéé  hhooddnnoottyy  tteepplloottyy  vvzzdduucchhuu  ((2211)) se vyskytnou
následující hláƒení.

LO v regulaªním obvodu pro vzduch se nenachází ¢ádná chyba
L1 pœeruƒená sonda teploty nebo pœekroªená teplota vzduchu
L2 porucha vyhœívání vzduchu nebo zkrat teplotní sondy vzduchu
L3 pœehœátí topného ªlánku, porucha fotoodporu
L6 pœekroªení teploty œídící elektroniky 

Na ddiiggiittáállnníímm  uukkaazzaatteellii  nnaassttaavveenníí  hhooddnnoottyy  tteepplloottyy  hhmmoottyy  ((1188)) se zobrazí 
následující hláƒení.

PO v regulaªním obvodu pro hmotu se nenachází ¢ádná chyba

P1 pœeruƒení teplotní sondy nebo pœekroªení teploty hmoty

P2 porucha topení hmoty nebo zkrat teplotní sondy hmoty
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BA WELDMAX/ 06.2001/CZ

• Smí b¥t pou¢íváno pouze pœísluƒenství vyrobené firmou Leister.

• VVzzdduucchhoovv¥¥  ffiillttrr  ((1100)) pœi zneªiƒt§ní vyªistit ƒt§tcem nebo vym§nit.
• TTrryysskkuu  vv¥¥ttllaakkuu  ttaavveenniinnyy  ((77)) vyªistit od zbytkæ hmoty pœi ka¢dé v¥m§n§ botky.
• Sít’ov¥ kabel a zástrªku pœi zlomení nebo mechanickém poƒkození

vym§nit.

• Pœi minimální délce uhlíkæ se automaticky vypne motor dmychadla.Nechat
pœezkouƒet pœístroj autorizovan¥m servisem firmy Leister. Íivotnost uhlíkæ je cca
1000 provozních hodin.

• Po cca 1000 provozních hodinách nechat zkontrolovat stav uhlíkæ motorku
podávání materiálu autorizovan¥m servisem.

• Veƒkeré opravy nechat provést pouze autorizovan¥m servisem firmy Leister.
Oprava se provádí do 24 hodin pouze originálními díly firmy Leister.

• Ruªení a odpov§dnost za kvalitu pœístroje je provád§no dle popisu na
pœilo¢eném záruªním listu resp. dle doposud platn¥ch obchodních a dodacích
podmínek.

• Firma Leister odmítá záruku na pœístroje, které nejsou v originálním stavu. Pœístroje
nesmí b¥t v ¢ádném pœípad§ upravovány pœípadn§ pozm§ňovány.

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ZZMM§§NNYY  JJSSOOUU  VVYYHHRRAAZZEENNYY..

VVááƒƒ  aauuttoorriizzoovvaann¥¥  sseerrvviiss::

ZZáárruukkaa  aa  rruuªªeenníí

SSeerrvviiss  aa  oopprraavvyy

ÚÚddrr¢¢bbaa

PPœœíísslluuƒƒeennssttvvíí

®
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Tento doklad vypln̆uje pœi oprav§ nebo servisu autorizované servisní stœedisko
firmy LEISTER. Majitel pœístroje si musí tento doklad peªliv§ uschovat.

TTeecchhnniicckkéé  úúddaajjee

SSvvaaœœoovvaaccíí  aauuttoommaatt  
ss  kkllíínnoovvoouu  ttrryysskkoouu  ttyyppuu

OObbjjeeddnnaaccíí  ªªíísslloo

SSéérriioovvéé  ªªíísslloo

JJmmeennoovviittéé  nnaapp§§ttíí VV

JJmmeennoovviitt¥¥  ppœœííkkoonn WW

DDaattuumm  pprrooddeejjee DDaattuumm

SSeerrvviiss

1. Datum Servisní stœedisko Podpis

2. Datum Servisní stœedisko Podpis

3. Datum Servisní stœedisko Podpis

4. Datum Servisní stœedisko Podpis

5. Datum Servisní stœedisko Podpis

6. Datum Servisní stœedisko Podpis

Opravy

1. Datum Servisní stœedisko Podpis

2. Datum Servisní stœedisko Podpis

3. Datum Servisní stœedisko Podpis

®


