Titelseite.qxd

15.6.2005

14:30 Uhr

Seite 1

TRIAC S

TRIAC PID

Leister Process Technologies
Riedstrasse
CH-6060 Sarnen/Switzerland
Tel. +41-41662 74 74
Fax +41-41662 74 16
www.leister.com
sales@leister.com

2

3

4

Polski - 44 -

Instructions de sécurité
OSTRE˝ENIE: Nieprzestrzeganie przepisøw
bezpieczeμstwa mo†e przy pracy tå
dmuchawå goråcego powietrza ñ opalarkå
doprowadziç do po†aru, wybuchu, pora†enia
prådem elektrycznym lub oparzeμ. Przed u†yciem
nale†y przeczytaç instrukcj∑ obsΔugi i zawsze
przestrzegaç przepisøw bezpieczeμstwa. Instrukcj∑
obsΔugi nale†y przechowywaç i przekazaç innej osobie,
ktøra nie zostaΔa pouczona przed u†yciem urzådzenia.
OSTRE˝ENIE: NieprawidΔowo podΔåczona
wtyczka sieciowa mo†e spowodowaç
niebezpieczne dla †ycia pora†enie prådem.
PodΔåczenia wtyczki sieciowej do przewodu
mo†e dokonaç tylko wykwalifikowany fachowiec.
OSTRE˝ENIE: Uszkodzona obudowa lub otwarte
urzådzenie mo†e doprowadziç do niebezpiecznego
dla †ycia pora†enia prådem. Nie nale†y otwieraç
urzådzenia i nie wΔåczaç urzådzenia, ktøre jest
uszkodzone. Nie nale†y wierciç otworøw w obudowie w
celu np. umocowania tabliczki firmowej. Przed
wszystkimi pracami przy urzådzeniu nale†y wyciågnåç
wtyczk∑ z gniazda.
Uszkodzony kabel zasilajåcy mo†e doprowadziç do
niebezpiecznego dla †ycia pora†enia prådem. Kabel
zasilajåcy nale†y regularnie kontrolowaç. Nie nale†y
wΔåczaç urzådzenia z uszkodzonym kablem.
Uszkodzony kabel nale†y zawsze oddaç do fachowca w
celu wymiany. Nie nale†y obwijaç kablem urzådzenia i
chroniç go przed olejem, wysokimi temperaturami i
ostrymi kraw∑dziami. Nie nale†y nosiç urzådzenia
trzymajåc za kabel i nie u†ywaç kabla w celu
wyciågni∑cia wtyczki z gniazda.
Podczas u†ytkowania urzådzenia na budowach i poza
zamkni∑tymi pomieszczeniami nale†y dla zapewnienia
bezpieczeμstwa osøb zastosowaç wyΔåcznik ochronny
rø†nicowy (FI-).
OSTRE˝ENIE: Prace podczas deszczu lub w
wilgotnym czy mokrym otoczeniu mogå
spowodowaç niebezpieczne dla †ycia
pora†enie prådem. Wziåç pod uwag∑ warunki
atmosferyczne. Chroniç urzådzenie przed deszczem i
wilgociå. Przechowywaç urzådzenie w suchym miejscu.

OSTRE˝ENIE: Niebezpieczeμstwo
wybuchu! Dmuchawa goråcego powietrza opalarka mo†e podpaliç ciecze palne i gazy
podobnie do wybuchu. Nie nale†y pracowaç
w zagro†onym wybuchami ∂rodowisku. Przed
rozpocz∑ciem pracy nale†y skontrolowaç otoczenie. Nie
nale†y pracowaç w pobli†u paliw lub pojemnikøw z
gazem, røwnie† wtedy, gdy så one puste.
OSTRE˝ENIE: Niebezpieczeμstwo po†aru!
˝ar mo†e osiågnåç i podpaliç materiaΔy
palne, ktøre ukryΔy si∑ niewidzialnie za
oszalowaniem, w stropach, podΔogach lub
pustych przestrzeniach. Przed rozpocz∑ciem pracy
nale†y skontrolowaç obr∑b pracy a przy niejasnej
sytuacji zrezygnowaç z u†ycia dmuchawy goråcego
powietrza - opalarki. Urzådzenia nie nale†y trzymaç
skierowanego przez dΔu†szy czas na jedno miejsce.
Urzådzenie nale†y u†ywaç zawsze pod nadzorem.
OSTRE˝ENIE: Niebezpieczeμstwo otrucia!
Przy obrøbce tworzyw sztucznych, lakierøw
lub materiaΔøw podobnych powstajå gazy,
ktøre mogå byç agresywne lub trujåce.
Nale†y unikaç wdychania par røwnie†, gdy te nie
nasuwajå obaw. Nale†y zawsze dbaç o dobrå
wentylacj∑ miejsca pracy i nosiç mask∑ ochronnå drøg
oddechowych.
OSTRE˝ENIE: Niebezpieczeμstwo obra†eμ!
Promieμ goråcego powietrza mo†e obraziç
osoby lub zwierz∑ta. Dotyk goråcej rury
elementu grzewczego lub dyszy prowadzi
do poparzenia skøry. Dzieci i inne osoby nale†y
trzymaç z daleka od urzådzenia. Nie nale†y dotykaç rury
elementu grzewczego i dyszy. Urzådzenia nie wolno
u†ywaç do ogrzewania cieczy lub do suszenia
przedmiotøw i materiaΔøw, ktøre zostanå pod wpΔywem
goråcego powietrza zniszczone.
OSTRE˝ENIE: Niebezpieczeμstwo obra†eμ!
Niezamierzony rozruch lub nieoczekiwane
wΔåczenie si∑ ogrzewania po wΔåczeniu
ogranicznika temperatury mo†e
doprowadziç do obra†eμ ciaΔa. Nale†y upewniç si∑, †e
wΔåcznik/wyΔåcznik jest wyΔåczony podczas podΔåczania
do sieci prådu. Urzådzenie nale†y wyΔåczyç, gdy wΔåczy
si∑ ogranicznik temperatury.

O∂wiadczenie o zgodno∂ci
Leister Process Technologies, Riedstrasse, CH-6060 Sarnen/Schweiz po∂wiadcza, †e produkt w tym wykonaniu
handlowym speΔnia wymogi nast∑pujåcych dyrektyw UE. Dyrektywy:
89/336/EWG, 73/23/EWG. Harmonizowane normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60335-2-45.
6060 Sarnen, 01.09.2005
Christiane Leister, Owner

Usuwanie odpadøw
Elektronarz∑dzia, osprz∑t i opakowanie nale†y doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego z
zasadami ochrony ∂rodowiska. Tylko dla paμstw nale†åcych do UE: Nie nale†y wyrzucaç elektronarz∑dzi
do odpadøw domowych! Zgodnie z europejskå wytycznå 2002/96/EG o starych, zu†ytych narz∑dziach
elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do u†ycia
elektronarz∑dzia nale†y zbieraç osobno i doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego z zasadami ochrony
∂rodowiska.
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Dane techniczne
TRIAC S
Napi∑cie

[V]

Cz∑stotliwo∂ç

[Hz]

42

100

120

TRIAC PID
200

230

42

100

50/60
1400

230

1400

1600

[W]

Temperatura

[°C]

20 – 700

20 – 600

[°F]

70 – 1290

70 – 1110

Ilo∂ç powietrza (20°C)

[l/min]

230

230

[cfm]

8

8

Ci∑†ar z
kablem

[kg]

1,3

1,4

[lbs]

2,8

3,0

Wymiary L x Ø

[mm]

340 x 90, r∑koje∂ci Ø 56

340 x 90, r∑koje∂ci Ø 56

II/

1600

200

Wydajno∂ç

Klasa ochrony

1000

120
50/60

1400

1600

(podwøjnie izolowane)

Poziom emisji haΔasu LpA [dB]

65

1000

II/

1400

1600

(podwøjnie izolowane)
65

Elementy urzådzenia
1. Dysza*, nasadzana 1.1. Dysza*, przykr∑cana 2. ¤ruba 3. Rura elementu grzejnego dla dysz nasadzanych*
3.1. Rura elementu grzejnego dla dysz przykr∑canych* 4. ChΔodzona rura ochronna 5. Pokr∑tΔo regulacji
temperatury 6. Gumowa r∑koje∂ç 7. Przewød zasilania sieciowego 8. PrzeΔåcznik sieciowy 9. Filtr powietrza
10. Potencjometr do ustawiania temperatury 11. Cyfrowy wy∂wietlacz

U†ytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejsza zgrzewarka na goråce powietrze – pod warunkiem, †e zachowane zostanå przepisy bezpieczeμstwa i
zastosowane oryginalne osprz∑towanie Leister – przeznaczona jest do wszystkich wymienionych w niniejszej
instrukcji rodzajøw u†ytkowania z zastosowaniem goråcego powietrza.
Rodzaje u†ytkowania
Spawanie termoplastycznych tworzyw sztucznych jak røwnie† pojedynczych elastoplastøw i bitumøw
elastomerowych w postaci pΔyt, rur, profiløw, pasm materiaΔøw uszczelniajåcych, powlekanych tkanin, folii, pianek,
pΔytek i pasm. Mo†liwe så nast∑pujåce sposoby spawania: zakΔadkowe, w osΔonie gazøw (drut lub ta∂ma), spawanie
elektrodowe i zgrzewanie za pomocå dysz Leister
Rozgrzewanie w celu ksztaΔtowania, zginania i rozszerzania termoplastycznych pøΔproduktøw
Suszenie wodnisto-wigotnych powierzchni
Obkurczanie izolacji termokurczliwej, Δåcznikøw lutowanych oraz opakowaμ do osprz∑towania elektrycznego
Lutowanie rur miedzianych, Δåcznikøw lutowanych i folii metalowych
Rozmra†anie zamarzni∑tych rur wodociågowych
Aktywacja/usuwanie klejøw bezrozpuszczalnikowych i klejøw topliwych
Podpalanie zr∑bkøw drewna, papieru, w∑gla lub sΔomy w kotΔach

Monta† dyszy
Dotkni∑cie goråcej dyszy mo†e doprowadziç do ci∑†kich oparzeμ. Przed nasadzaniem lub wymianå dyszy
nale†y urzådzenie pozostawiç do caΔkowitego ochΔodzenia lub u†ywaç odpowiedniego narz∑dzia.
Spadajåca dysza mo†e podpaliç jaki∂ przedmiot. Dysze muszå zostaç mocno i bezpiecznie zamonontowane
do urzådzenia.
Goråca dysza mo†e zapaliç podΔo†e. Goråcå dysz∑ nale†y odkΔadaç tylko na podΔo†e z ogniotrwaΔego
materiaΔu.
NiewΔa∂ciwa lub uszkodzona dysza mo†e doprowadziç do zwrotnego przepΔywu goråcego powietrza i
uszkodziç urzådzenie. Nale†y u†ywaç tylko odpowiednich oryginalnych dyszy do Paμstwa urzådzenia zgodnie
z tabelå.
Do urzådzeμ z dyszå nasadzanå*:
NaΔo†yç dysz∑† 1 na rur∑ elementu grzejnego† 3 i dokr∑ciç ∂rub∑† 2.
Do urzådzeμ z dyszå przykr∑canå*:
Nakr∑ciç dysz∑† 1.1 na rur∑ elementu grzejnego† 3.1 i dokr∑ciç kluczem wideΔkowym 17 mm.
* Dysze nie så obj∑te zakresem dostawy!

Polski - 46 -

Uruchomienie
Sprawdziç przewød zasilania sieciowego i wtyczk∑ pod kåtem uszkodzeμ mechanicznych!
Zwrøciç uwag∑ na napi∑cie sieciowe: napi∑cie sieciowe musi odpowiadaç danym na tabliczce znamionowej
urzådzenia. Przekrøj poprzeczny przedΔu†acza musi wynosiç przynajmniej 2 x 1,5 mm2.

WΔåczanie:
Ustawiç przeΔåcznik 8 w pozycji I. Ustawiç potencjometr 10 wedΔug potrzeby, patrz warto∂ci orientacyjne na
pokr∑tle regulacji temperatury 5. Czas nagrzewania wynosi ok. 3 min.
Ustawiç przeΔåcznik 8 w pozycji I. Ustawiç potencjometr 10 wedΔug potrzeby. Temperatura zadana i
rzeczywista ukazywane så w wy∂wietlaczu 11. Czas nagrzewania wynosi ok. 2 min. Kontrola temperatury
przeprowadzana jest zgodnie z wytycznå DVS 2207-3.

A
B

WyΔåczanie:
A

B

W celu ochΔodzenia urzådzenia ustawiç potencjometr† 10 w pozycji 0. Kiedy urzådzenie si∑ ochΔodzi,
ustawiç przeΔåcznik† 8 w pozycji 0.

Wskazøwki dotyczåce u†ytkowania
– Firma Leister Process Technologies jak røwnie† o∂rodki serwisowe oferujå bezpΔatne kursy w zakresie
u†ytkowania urzådzenia.
– Przeprowadziç prøbne spawanie zgodnie z istrukcjå spawania producenta materiaΔu oraz zgodnie z krajowymi
normami lub dyrektywami. Skontrolowaç prøbne spawanie. Dopasowaç wedΔug potrzeby temperatur∑ spawania.

B

Cyfrowy wskaΩnik/komunikaty bΔ∑døw

WskaΩnik
temperatury:

Komunikat bΔ∑døw:
warto∂ç rzeczywista
warto∂ç zadana
rozdzielczo∂ç 5 °C lub 10 °F

Komunikat bΔ∑døw
kod bΔ∑du

Post∑powanie przy pojawieniu si∑ komunikatu bΔ∑døw:
Ustawiç potencjometr w pozycji 0 lub odΔåczyç urzådzenie na ok. 5 sekund od napi∑cia (automatyczne resetowanie).
Pozostawiç urzådzenie do ochΔodzenia. Skontrolowaç przepΔyw powietrza/filtr powietrza i napi∑cie sieciowe. Ustawiç
potencjometr ponownie na †ådanå warto∂ç lub podΔåczyç urzådzenie ponownie do sieci.
Je†eli po tych czynno∂ciach ponownie uka†e si∑ komunikat bΔ∑du, skontaktowaç si∑ z o∂rodkiem serwisowym,
podajåc kod bΔ∑du.

Konserwacja, serwis i naprawa
–
–
–
–
–

Skontrolowaç przewød zasilania sieciowego i wtyczk∑ pod kåtem uszkodzeμ mechanicznych.
Przed przyståpieniem do jakiejkolwiek pracy przy urzådzeniu wyciågnåç wtyczk∑ z gniazdka.
Utrzymywanie urzådzenia i szczelin wentylacyjnych w czysto∂ci gwarantuje prawidΔowå i bezpiecznå prac∑.
Stosowaç wyΔåcznie oryginalne osprz∑towanie firmy Leister.
Zabrudzony filtr powietrza† 9 czy∂ciç p∑dzlem po uprzednim odΔåczeniu urzådzenia od napi∑cia. Wymieniç filtry
uszkodzone lub bardzo zabrudzone.
– W momencie, gdy szczotki w∑glowe osiågajå dΔugo∂ç minimalnå, silnik doΔadowany wyΔåcza si∑ automatycznie.
Czas eksploatacji szczotek w∑glowych wynosi ok. 1600 godzin. Wymiany szczotek w∑glowych mo†e dokonaç
tylko autoryzowany o∂rodek serwisu firmy Leister.
Je†eli urzådzenie, mimo dokΔadnych procesøw produkcyjnych i kontrolnych, ulegnie awarii, napraw∑ powinien
przeprowadziç autoryzowany o∂rodek serwisu firmy Leister.

R∑kojmia
Urzådzenie obj∑te jest gwarancjå przez jeden (1) rok od daty zakupu (udokumentowanie praw gwarancyjnych przez
faktur∑ lub dowød dostawy). PowstaΔe szkody b∑då usuwane przez wymian∑ lub napraw∑ urzådzenia. Elementy
grzewcze nie så obj∑te gwarancjå.
Przy zastrze†eniu postanowieμ ustawowych wyklucza si∑ mo†liwo∂ç wnoszenia dalszych roszczeμ.
Szkody spowodowane naturalnym zu†yciem, przeciå†eniem lub niewΔa∂ciwym obchodzeniem si∑ z urzådzeniem nie
så obj∑te gwarancjå.
W przypadku urzådzeμ, ktøre zostaΔy przebudowane lub zmienione przez kupujåcego wygasajå wszelkie prawa.

Zastrzegamy sobie prawo zmian

Leister Process Technologies
Riedstrasse
CH-6060 Sarnen/Switzerland
phone +41 41 662 74 74
fax
+41 41 662 74 16
www.leister.com
sales@leister.com

BA TRIAC PID / TRIAC S /09.2005/05.2007/Artikel Nr. 123.040

Your authorised Service Centre is:

