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INSTRUKCJA OBSºUGI

LEISTER Unifloor E
Automat spawalniczy na goråce powietrze
Przed uruchomieniem urzådzenia naleΩy dok¬adnie przeczytaç
instrukcj™ obs¬ugi oraz zachowaç jå dla póΩniejszego uΩytkowania.

ZASTOSOWANIE
LEISTER Unifloor E
Automat spawalniczy do zgrzewania pokryç pod¬ogowych
• Zgrzewanie wyk¬adzin z PVC oraz pokryç pod¬ogowych z linoleum

LEISTER Process Technologies, Riedstrasse, CH-6060 Sarne n / Schweiz
www.leister.com sales@leister.com

Tel. + 41 41 662 74 74 Fax + 41 41 662 74 16
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OSTRZEÍENIE
ZagroΩenie Ωycia przy otwieraniu urzådzenia, z uwagi na
ods¬oni™te, przewodzåce pråd elementy i z¬åcza. Przed otwarciem urzådzenia wyciågnåç wtyczk™ z gniazdka.
Niebezpiecze†stwo poΩaru i eksplozji w przypadku niew¬aƒciwego uΩytkowania dmuchaw goråcego powietrza, w
szczególnoƒci w pobliΩu ¬atwopalnych materia¬ów i gazów
wybuchowych.
Niebezpiecze†stwo poparzenia! Nie dotykaç grza¬ki ani
dyszy, gdy så goråce. Odczekaç, aΩ urzådzenie wystygnie.
Nie kierowaç strumienia goråcego powietrza na osoby lub
zwierz™ta.
Urzådzenie moΩe byç pod¬åczane tylko do gniazdka z przewodem ochronnym. Jakiekolwiek przerwanie przewodu
ochronnego wewnåtrz, lub na zewnåtrz urzådzenia jest
niebezpieczne!
UΩywaç wy¬åcznie przed¬uΩaczy z przewodem ochronnym!

UWAGA
230
120

Pod¬åczone napi™cie musi odpowiadaç napi™ciu naniesionemu na urzådzeniu.

FI

Wy¬åcznik przeciwporaΩeniowy jest niezb™dny dla ochrony
osób w przypadku zastosowania urzådzenia na budowach.
Urzådzenie musi pracowaç pod nadzorem. Ciep¬o moΩe
przedostaç si™ do ¬atwopalnych materia¬ów, znajdujåcych
si™ poza zasi™giem wzroku.
Urzådzenie naleΩy chroniç przed wilgociå.

ZNAKI JAKO‡CI
DANE TECHNICZNE
Napi™cie
Cz™stotliwoƒç
Moc
Temperatura
Przep¬yw powietrza
(50-100%)
Nap™d
Ha¬as
Wymiary
Waga
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Klasa ochrony urzådzenia I
V~
Hz
W
°C
l/min.
m/min.
LpA(dB)
mm
kg

Posiada certyfikat CCA

230 H
50 / 60
2300
20 – 620

120 H
50 / 60
1800
20 – 620

100 H
50 / 60
1500
20 – 620

maks. 300
1.0 – 7.5
67
420 ×270 ×215
14

maks. 250
1.0 – 7.5
65
420 ×270 ×215
14

maks. 250
1.0 – 7.5
65
420 ×270 ×215
14

 Napi™cie zasilajåce nie jest prze¬åczalne

OPIS URZÅDZENIA
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Elementy g¬ówne

Elementy sterujåce

1. Obudowa

14. Wy¬åcznik g¬ówny

2. Przewód zasilania

15. Wy¬åcznik nap™du

3. Dmuchawa goråcego powietrza

16. Regulator pr™dkoƒci zgrzewania

4. Dysza zgrzewajåca

17. Regulator przep¬ywu powietrza

5. WåΩ

18. Regulator temperatury powietrza

6. Rolka dociskajåca spoiwo

19. DΩwignia opuszczajåca

7. Rolka nap™dowa

Mechanizm prowadzåcy

8. Podwozie

20. Rurka prowadzenia spoiwa

9. Wy¬åcznik dojazdu do ƒciany

21. Rolka prowadzåca

10. Filtr powietrza
11. R™czna dΩwignia regulacji
przep¬ywu powietrza
12. Wyƒwietlacz

Mechanizm najazdowy
22. Trzpie† uruchamiajåcy
23. Trzpie† gwintowany
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Przygotowanie akcesoriów do pracy
• Jeƒli posiadajå Pa†stwo mechanizm rozwijania spoiwa (24) oraz mechanizm podnoszåcy (26):
– Zamocowaç do Unifloor E mechanizm rozwijania spoiwa (24) ƒrubå z ¬bem
okråg¬ym M8 × 20 (25).
– Zamocowaç mechanizm podnoszåcy (26) ƒrubå z ¬bem okråg¬ym z gniazdem
szeƒciokåtnym M6 × 30 (27).
Dodatek
Mechanizm rozwijania spoiwa

Dodatek
Mechanizm podnoszåcy

24

13

25
26

27

Przygotowanie do pracy
• Skontrolowaç po¬oΩenie dyszy: dysza musi mieç odst™p ok. 2 – 3 mm od zgrzewanego materia¬u i spoiwa.
• W przypadku zgrzewania linoleum opuƒciç pokryw™ (28) na dyszy (4)
(patrz rysunek A).
Rysunek A

Pokrywa
otwarta

Pokrywa
zamkni™ta

4

28

4
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• Automatyczny mechanizm najazdowy
W razie potrzeby mechanizm najazdowy reguluje si™ w zaleΩnoƒci od po¬oΩenia
dyszy trzpieniem uruchamiajåcym (22) oraz trzpieniem gwintowanym (23).
• Pod¬åczyª urzådzenie do zasilania. Napi™cie sieci musi odpowiadaª napi™ciu
urzådzenia.
• W¬åczyª urzådzenie w¬åcznikiem g¬ównym (14). Dmuchawa goråcego powietrza
(3) uruchamia si™ automatycznie.
• WaΩne: zbyt niskie napi™cie
Jeƒli nie uzyskano temperatury maksymalnej, za pomocå r™cznej dΩwigni regulacyjnej (11) oraz regulatora przep¬ywu powietrza (17) zmniejszyª iloƒª powietrza.
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Pozycjonowanie urzådzenia
• Podnieƒª dmuchaw™ (3) za pomocå dΩwigni (19) aΩ do blokady.
• Za pomocå dΩwigni podnoƒnika (13) przestawiª mechanizm podnoszåcy (8), tak,
aby rolka dociskajåca spoiwo (6) oraz rolka nap™dowa (7) by¬y luΩne.
• Ustawiª urzådzenie nad zgrzewanå fugå.
• Przewlec spoiwo przez rurk™ prowadzåcå (20), przecisnåª pod rolkå dociskajåcå
spoiwo (6) i u¬oΩyª w fudze.
• Rolka prowadzåca (21) musi przesuwaª si™ w fudze.
• Za pomocå dΩwigni podnoƒnika (13) przestawiç mechanizm podnoszåcy (8), aby
przygotowaç urzådzenie do pracy.

Parametry zgrzewania
• Ustawiç regulator pr™dkoƒci (16) na Ωådanå wartoƒç.
• Ustawiç regulator przep¬ywu powietrza (17) na Ωådanå wartoƒç.
• Ustawiç regulator temperatury powietrza (18) na Ωådanå wartoƒç.
• Docisk nast™puje pod wp¬ywem masy w¬asnej automatu spawalniczego.

(14) Wy¬åcznik g¬ówny
Wyƒwietlacz (12)
Speed m/ft

Temperature

Pr™dkoƒç zgrzewania
Przep¬yw powietrza

Aktualna temperatura
Temperatura zadana
Air-Vol %

Regulator pr™dkoƒci zgrzewania (16)
Regulator przep¬ywu powietrza (17)
(15) W¬åcznik nap™du
Regulator temperatury powietrza (18)
ON

Speed

Air-Vol %

Temperature

Zgrzewanie
• Wsunåç dmuchaw™ (3) za pomocå dΩwigni (19) aΩ do zablokowania. Zgrzewanie
uruchamiane jest automatycznie poprzez mechanizm najazdowy.
• W razie potrzeby urzådzenie moΩna uruchomiç r™cznie za pomocå w¬åcznika
nap™du (15).
• Skontrolowaç proces zgrzewania: – Rolka prowadzåca (21) musi przesuwaç si™ w
fudze.
– Garb spawalniczy musi byç widoczny. W razie
potrzeby poprawiç parametry zgrzewania
regulatorami (16), (17) i (18).
• Wy¬åcznik dojazdu do ƒciany (9)
W przypadku dotkni™cia ƒciany, nap™d i grzanie wy¬åczajå si™ automatycznie.
• Po zgrzaniu podnieƒç dmuchaw™ (3) za pomocå dΩwigni (19) aΩ do zablokowania.
Zgrzewanie zostanie automatycznie zatrzymane.
• Po zako†czeniu pracy ustawiç regulator temperatury powietrza (18) na zero,
dzi™ki temu dmuchawa (8) zostanie sch¬odzona.
• Wy¬åczyç urzådzenie prze¬åcznikiem g¬ównym (14).
• Od¬åczyç urzådzenie od sieci.
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AKCESORIA
• Stosowaª moΩna wy¬åcznie akcesoria Leister.
• Mechanizm rozwijania spoiwa (24)
• Mechanizm podnoszåcy (26)

SZKOLENIE
• Firma Leister oraz punkty serwisowe oferujå darmowe kursy w zakresie eksploatacji
urzådzenia (patrz strona 1).

KONSERWACJA
• Filtr powietrza (10) w razie zabrudzenia naleΩy wyczyƒciç p™dzlem.
• Dysz™ (4) naleΩy czyƒciç szczotkå drucianå.
• Skontrolowaç przewód zasilajåcy (2) oraz wtyczk™ pod kåtem uszkodze† mechanicznych.

SERWIS I NAPRAWA
• Po ok. 1000 godzinach eksploatacji stan szczotek silnika powinien byç sprawdzony
przez punkt serwisowy.
• Naprawy mogå byç wykonywane wy¬åcznie przez autoryzowane punkty serwiso we LEISTER. Gwarantujå one fachowå napraw™ w ciågu 24 godzin, przy uΩyciu
oryginalnych cz™ƒci zamiennych, zgodnie ze schematami urzådze† i wykazami
cz™ƒci zamiennych.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNO‡·
• ‡wiadczenia gwarancyjne oraz ponoszenie odpowiedzialnoƒci nast™pujå zgodnie
z kartå gwarancyjnå oraz obowiåzujåcymi ogólnymi warunkami handlowymi i
dostawy.
• Firma LEISTER odmawia wszelkich roszcze† gwarancyjnych w stosunku do urzådze†, które nie så w oryginalnym stanie. W Ωadnym wypadku nie moΩna przebudowywaç lub zmieniaç urzådze† LEISTER.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych

Pa†stwa autoryzowany punkt serwisowy:

LEISTER Process Technologies, Riedstrasse, CH-6060 Sarne n / Schweiz
www.leister.com sales@leister.com

Tel. + 41 41 662 74 74 Fax + 41 41 662 74 16
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Zaƒwiadczenie serwisowe LEISTER Unifloor E
Niniejszy dokument powinien byç wype¬niony przez autoryzowany punkt serwisowy
LEISTER w przypadku naprawy lub przeglådu. W¬aƒciciel urzådzenia powinien go
zachowaç.

Dane techniczne
Typ automatu spawalniczego
Nr zamówienia
Numer seryjny
Napi™cie znamionowe

V

Moc znamionowa

W

Data sprzedaΩy

Data

Przeglåd
1. Data

Punkt serwisowy

Podpis

2. Data

Punkt serwisowy

Podpis

3. Data

Punkt serwisowy

Podpis

4. Data

Punkt serwisowy

Podpis

5. Data

Punkt serwisowy

Podpis

6. Data

Punkt serwisowy

Podpis

1. Data

Punkt serwisowy

Podpis

2. Data

Punkt serwisowy

Podpis

3. Data

Punkt serwisowy

Podpis

Naprawa
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