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INSTRUKCJA OBSºUGI

LEISTER Welding-Pen A
LEISTER Welding-Pen S
Narz™dzia na goråce powietrze
Przed uruchomieniem urzådzenia naleΩy dok¬adnie przeczytaç
instrukcj™ obs¬ugi oraz zachowaç jå dla póΩniejszego uΩytkowania.

ZASTOSOWANIE
LEISTER Welding-Pen A i S to narz™dzia na goråce powietrze przeznaczone do d¬ugotrwa¬ej pracy. Dzi™ki ergonomicznemu kszta¬towi oraz niewielkiej wadze szczególnie nadajå si™ do budowy maszyn i instalacji wentylacyjnych.
Aktywnie ch¬odzona rura grza¬ki oraz przykr™cana dysza spinajåca LEISTER ze zintegrowanym dzióbkiem stanowiå o efektywnoƒci narz™dzia w zakresie zgrzewania tworzyw.
• Zgrzewanie tworzyw termoplastycznych, jak równieΩ pojedynczych elementów
elastomerowych w postaci p¬yt, rur, profili, pianek, p¬ytek i taƒm.
• Dost™pne så nast™pujåce sposoby zgrzewania:
drutem oraz stapianie za pomocå dysz LEISTER.
• Zgrzewarki Welding-Pen A oraz S så zasilane powietrzem z zewnåtrz (dmuchawå
LEISTER lub spr™Ωonym powietrzem).

LEISTER Welding-Pen A
• Zabezpieczenie grza¬ki
• Ch¬odzona os¬onka
• Temperatura p¬ynnie regulowana
przep¬ywem powietrza

LEISTER Welding-Pen S
• Zabezpieczenie grza¬ki
• Ch¬odzona os¬onka
• Temperatura p¬ynnie, elektronicznie regulowana potencjometrem
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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.

UWAGA
120
230

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
CENELEC Certification Agreement).
Urzådzenie posiada certyfikat CCA (C

DANE TECHNICZNE

Bezpiecze†stwo elektryczne:
Welding-Pen A
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Napi™cie
Cz™stotliwoƒç
Moc
Temperatura
Przep¬yw powietrza
Ciƒnienie
Waga

V~
Hz
W
°C
l/min.
Pa
g

Wymiary

mm

podwójna izolacja
Welding-Pen S

120
230
100
120
230
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
600
1000
450
600
1000
20 – 600 20 – 600
20 – 600
20 – 600
20 – 600
>70
>120
> 40
> 50
> 60
5
maks. 10 (dynamiczne)
1000 z 3m przewodem, w™Ωem powietrznym i
z¬åczkå Y
ø 32/43 × 270
Napi™cie zasilajåce nie jest prze¬åczalne
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Opis urzådzenia
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Welding-Pen A
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Welding-Pen S
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1. Os¬onka ch¬odzona powietrzem
2. Regulator temperatury
3. Uchwyt
4. Zacisk w™Ωa
5. WåΩ powietrzny
6. Z¬åczka Y

8

7. Z¬åcze w™Ωa G 1/4” do Ωród¬a
powietrza
8. Z¬åcze skr™cane przewodu M16
× 1.5 do pod¬åczenia zasilania
9. Przewód zasilajåcy
10. Pokrywa
11. Gwint do przykr™cania dyszy
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Welding-Pen

ZASILANIE POWIETRZEM
Dmuchawa:
• W przypadku zakurzonego powietrza w dmuchawie naleΩy zastosowaç filtr powietrza.
• Przep¬yw powietrza moΩe byç regulowany za pomocå regulatora zamontowanego w dmuchawie LEISTER.
Spr™Ωone powietrze:
• W przypadku stosowania spr™Ωonego powietrza naleΩy na wejƒciu zamontowaç
zawór redukcyjny ciƒnienia oraz separator wody i oleju.
• Przep¬yw powietrza moΩe byç regulowany odpowiednim regulatorem.

EKSPLOATACJA
Przygotowanie do pracy LEISTER Welding-Pen A
A W zaleΩnoƒci od potrzeb zamontowaç odpowiedniå dysz™.
A Zasilanie powietrzem pod¬åczyç do z¬åczki w™Ωa (7).
A Ustawiç przep¬yw powietrza za pomocå regulatora lub zaworu redukcyjnego.
UWAGA: Zachowaç minimalny przep¬yw powietrza zgodnie z danymi technicznymi ze strony 2.
A Pod¬åczyç urzådzenie do zasilania przewodem zasilajåcym (9).
A Ustawiç temperatur™ za pomocå iloƒci przep¬ywajåcego powietrza.
(Temperatura nie moΩe przekroczyç 600°C)
A Nagrzaç urzådzenie przez ok. 5 min.
A Po zako†czeniu pracy odczekaç, aΩ urzådzenie ostygnie!
Przygotowanie do pracy LEISTER Welding-Pen S
S W zaleΩnoƒci od potrzeb zamontowaç odpowiedniå dysz™.
S Zasilanie powietrzem pod¬åczyç do z¬åczki w™Ωa (7).
S Ustawiç przep¬yw powietrza za pomocå regulatora lub zaworu redukcyjnego.
UWAGA: Zachowaç minimalny przep¬yw powietrza zgodnie z danymi technicznymi ze strony 2.
S Pod¬åczyç urzådzenie do zasilania przewodem zasilajåcym (9).
S Temperatur™ moΩna powietrza p¬ynnie regulowaç czerwonym potencjometrem (2).
S Nagrzaç urzådzenie przez ok. 5 min.
S Po zako†czeniu pracy odczekaç, aΩ urzådzenie ostygnie!
Wymiana dysz
• Przed wymianå dyszy odczekaç, aΩ urzådzenie ostygnie, w przeciwnym wypadku
pracowaç wy¬åcznie przy uΩyciu klucza p¬askiego 17 mm lub kombinerek.
• Nie dotykaç goråcej dyszy i odk¬adaç jå wy¬åcznie na niepalnå powierzchni™, z
uwagi na niebezpiecze†stwo poΩaru.
• Dysze ¬atwo nakr™ca si™ na sch¬odzonå rur™ grza¬ki (M14).
• Stosowaç moΩna wy¬åcznie dysze Leister.
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UWAGA Urzådzenie nie moΩe byç eksploatowane bez zasilania powietrzem!

Zabezpieczenie grza¬ki Welding-Pen A
• Jeƒli powietrze nie przep¬ywa, lub jest go zbyt ma¬o (temperatura >600°C), grza¬ka
zostanie automatycznie wy¬åczona.

Zabezpieczenie grza¬ki Welding-Pen S
• Jeƒli powietrze nie przep¬ywa, grza¬ka zostanie automatycznie wy¬åczona.
• Jeƒli przep¬yw powietrza jest zbyt ma¬y, elektroniczny sterownik zmniejszy moc, a
temperatura zostanie utrzymana na poziomie ok. 600°C. Jeƒli przep¬yw powietrza
jeszcze si™ zmniejszy, grza¬ka wy¬åczy si™ automatycznie.

POST¤POWANIE W PRZYPADKU ZADZIAºANIA ZABEZPIECZENIA GRZAºKI
• Od¬åczyç urzådzenie od sieci. Po 5 sekundach nast™puje automatyczne zresetowanie elektroniki.
• Sprawdziç przep¬yw powietrza.
• Sprawdziç po¬åczenia w™Ωy.
• Zwi™kszyç przep¬yw powietrza.
• Ponownie pod¬åczyç urzådzenie do zasilania.

AKCESORIA
•
•
•
•
•
•
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Stosowaç moΩna wy¬åcznie akcesoria Leister.
Regulator przep¬ywu powietrza LEISTER
WåΩ powietrzny PVC
Zacisk do w™Ωa powietrznego
Dysza rurowa ø 5 mm
Dysza szybkozgrzewajåca z dzióbkiem do: drutu ø 3 mm
drutu ø 4 mm
drutu profilowanego 90 – 5.7 mm
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SZKOLENIE
Firma LEISTER Process Technologies oraz autoryzowane punkty serwisowe oferujå
darmowe kursy w zakresie eksploatacji urzådzenia (patrz strona 1).

KONSERWACJA
• Dysz™ naleΩy czyƒciç szczotkå drucianå.
• Skontrolowaç przewód zasilajåcy (9) pod kåtem uszkodze† mechanicznych.

SERWIS I NAPRAWA
• Naprawy mogå byç wykonywane wy¬åcznie przez autoryzowane punkty serwisowe
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 Process Technologies 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:
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