
®

UNIDRIVE 
500

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74   
Fax +41 41 662 74 16    
www.leister.com
sales@leister.com

®

UNIDRIVE 
500

Polski

https://www.leister.com


2

Spis treści

1. Zastosowanie 3
1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 3
1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem 3

2. Dane techniczne 3

3. Transport 4

4. Urządzenie UNIDRIVE 500 5
4.1 Tabliczka znamionowa i identyfikacja 5
4.2 Zakres dostawy 5
4.3 Przegląd części urządzenia 6

5. Ustawienia urządzenia UNIDRIVE 500 7
5.1 Ustawianie dysz zgrzewających 7
5.2 Przezbrajanie na inną szerokość zgrzewania 8

6. Pierwsze uruchomienie urządzenia UNIDRIVE 500 9
6.1 Środowisko robocze i bezpieczeństwo 9
6.2 Gotowość do pracy 10
6.3 Ustawianie urządzenia 10
6.4 Uruchamianie urządzenia 11
6.5 Przebieg zgrzewania 12
6.6 Wyłączanie urządzenia / konserwacja 12

7. Quick Guide UNIDRIVE 500 (skrócona instrukcja) 13
7.1 Włączanie / uruchamianie 13
7.2 Wyłączanie 13

8. Jednostka obsługowa UNIDRIVE 500 13
8.1 Przyciski funkcyjne 13
8.2 Wyświetlacz  14
8.3 Symbole wyświetlane na wskazaniu stanu (wyświetlacz 20) 15
8.4 Symbole wyświetlane na wskazaniu prędkości zgrzewania (wyświetlacz 21) 15
8.5 Symbole wyświetlane na wskazaniu temperatury zgrzewania (wyświetlacz 22) 15
8.6 Symbole wyświetlane na wskazaniu ilości powietrza (wyświetlacz 23) 15
8.7 Dioda LED statusu 15

9. Ustawienia i funkcje oprogramowania UNIDRIVE 500 16
9.1 Ustawianie jednostek parametrów 16
9.2 Ustawianie parametrów zgrzewania 16
9.3 Tryb schładzania (Cool Down Mode) 17
9.4 Kontrola parametrów zgrzewania w czasie pracy 17
9.5 Przełączanie kierunku napędu 17

10. Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach UNIDRIVE 500 18

11. Często zadawane pytania, przyczyny i środki zaradcze UNIDRIVE 500 19

12. Deklaracja zgodności 20



3
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100 V

UNIDRIVE 500
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Przemysłowa dmuchawa gorącego powietrza 
UNIDRIVE 500

Zalecamy przechowywanie instrukcji obsługi zawsze przy urządzeniu.

Gratulujemy zakupu urządzenia UNIDRIVE 500.
Zdecydowaliście się Państwo na zakup wysokiej klasy zgrzewarki półautomatycznej na gorące powietrze.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie ze stanem wiedzy technicznej stosowanej obecnie w 
przemyśle obróbki tworzyw sztucznych.
Do produkcji urządzenia wykorzystywane są wysokiej jakości materiały.

Więcej informacji na temat UNIDRIVE 500 na stronie www.leister.com

Urządzenie UNIDRIVE 500 przeznaczone jest do profesjonalnego stosowania na dachach płaskich i nachylonych w 
segmencie geosyntetyków i realizacji basenowych.

Metody zgrzewania i typy materiałów
• Zgrzewanie na zakładkę termoplastycznych membran izolujących / dachowych powłok elastomerowych (TPO/

FPO, PVC, ECB, zmodyfikowane EPDM, EVA, PIB, PMI, PO, PP)
• Zgrzewanie na zakładkę spoinami podstawowymi
• Zgrzewanie na krawędzi attyki i spoinami poprzecznymi (balustrada, okap) do 60 mm
• Zgrzewanie na attyce (balustrada, okap)
• Szerokości zgrzewu 15, 30 i 40 mm
• Realizacje basenowe
• Taśmy Waterstop do geopiwnic
• Zgrzewy dookolne

Każde inne zastosowanie UNIDRIVE 500 lub wykraczające poza ramy wyżej opisanego uchodzi za niezgodne z 
przeznaczeniem.

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

1. Zastosowanie

1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

1.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

2. Dane techniczne

https://www.leister.com


4

4

Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących przenoszenia lub podnoszenia ładunków.
Masa urządzenia UNIDRIVE 500 wraz ze skrzynią transportową wynosi 7,5 kg (4,5 kg bez 
skrzyni transportowej).

Zgrzewarkę półautomatyczną na gorące powietrze należy transportować wyłącznie przy użyciu 
wchodzącej w zakres dostawy skrzyni transportowej (patrz zakres dostawy 5 [4.2]) i nosić 
skrzynię transportową za przeznaczony do tego uchwyt.

Przed rozpoczęciem transportu należy koniecznie odpowiednio schłodzić 
dmuchawę gorącego powietrza (6).

Nigdy nie przechowywać palnych materiałów (np. plastik, drewno, papier) w 
skrzyni transportowej.

Uchwytu do przenoszenia (4) na urządzeniu lub na skrzyni transportowej nie 
używać nigdy do transportu urządzenia za pomocą dźwigu.

Do ręcznego podnoszenia zgrzewarki półautomatycznej na gorące powietrze 
należy używać uchwytu (4).

3. Transport
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Przykład:

Oznaczenia typu i serii są umieszczone na tabliczce znamionowej (12) urządzenia.
Należy wpisać te dane do instrukcji obsługi i zawsze podawać w razie zapytań kierowanych do naszych
przedstawicielstw lub autoryzowanych punktów serwisowych Leister.

Typ: ..................................................................................................................................................................
Nr seryjny: ........................................................................................................................................................

Wersja standardowa w walizce:
• 1 x urządzenie UNIDRIVE 500
• 1 x szczotka druciana
• 1 x klucz kołkowy sześciokątny SW 3
• 1 x Quick Guide (skrócona instrukcja)
• 1 x wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

4. Urządzenie UNIDRIVE 500
4.1 Tabliczka znamionowa i identyfikacja

4.2 Zakres dostawy
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4.3 Przegląd części urządzenia

1. Przewód zasilający
2. Obudowa
3. Jednostka obsługowa
4. Górny uchwyt do przenoszenia
5. Uchwyt boczny
6. Dmuchawa gorącego powietrza
7. Rolka napędowa/dociskowa
8. Dysza do zgrzewania 15-40 mm
9. Pasek napędowy/dociskowy
10. Mechanizm jezdny
11. Kompensacja wysokości
12. Tabliczka znamionowa z oznaczeniem typu i oznaczeniem serii
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Ustawianie kierunku zgrzewania i kąta

Kierunek strzałki na dyszy zgrzewającej (8) odpowiada kierunkowi zgrzewania.

Ustawić dyszę zgrzewającą (8) równolegle do rolki napędowej/dociskowej (7) .

Ustawianie wymiaru A (2 śruby imbusowe) 

A = 1 – 2 mm

Śruba imbusowa

2 śruby imbusowe

5. Ustawienia urządzenia UNIDRIVE 500
5.1 Ustawianie dysz zgrzewających
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5.2 Przezbrajanie na inną szerokość zgrzewania

W celu przezbrojenia na inną szerokość zgrzewania należy wykonać czynności zgodnie z opisaną niżej kolejnością.

Pozostawić urządzenie pracujące w trybie schładzania (Cool Down Mode).
Przed przystąpieniem do demontażu upewnić się, że przewód zasilający (1) jest odłączony od sieci.

1. Od obu rolek napędowych/dociskowych (7) odkręcić śruby z łbem walcowym M5 × 30 (długość śrub jest różna 
w zależności od rodzaju rolki).

2. Zdjąć rolki napędowe/dociskowe (7).
3. Zamontować nowe rolki napędowe/dociskowe (7).
4. Ponownie dociągnąć nowe śruby z łbem walcowym M5.

5. Odkręcić śrubę imbusową.
6. Zdjąć aktualną dyszę zgrzewającą (8).
7. Założyć wybraną dyszę zgrzewającą (8).
8. Ustawić dyszę zgrzewającą (8) (patrz  Ustawianie dyszy zgrzewającej 7 [5.1]).
9. Dociągnąć ponownie śrubę imbusową.

Krok 1: Środki ostrożności

Krok 2: Dopasować szerokość rolki (analogicznie do dyszy zgrzewającej 15, 30 lub 40 mm)

Krok 3: Wymiana dyszy zgrzewającej (15, 30 lub 40 mm)

Śruba z łbem walcowym M5

Śruba imbusowa
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6. Pierwsze uruchomienie urządzenia UNIDRIVE 500
6.1 Środowisko robocze i bezpieczeństwo

Zgrzewarki półautomatycznej na gorące powietrze wolno używać wyłącznie na wolnym powietrzu lub w pomie-
szczeniach o bardzo dobrej wentylacji.

Poza tym należy przestrzegać krajowych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa pracy (zabez-
pieczenie osób lub urządzeń).

Urządzenia używać wyłącznie na ogniotrwałym podłożu.

Przeczytać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej producenta materiału i przestrzegać 
zawartych w niej wskazówek. Zwracać uwagę na to, aby podczas procesu zgrzewania nie przepalić 
materiału.

Zgrzewarki nigdy nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem ani łatwopalnym. Zawsze zachować 
odstęp od materiałów palnych lub wybuchowych gazów.

Zabezpieczenie przed upadkiem podczas prac na obszarach zagrożonych upadkiem.

Podczas zgrzewania na attyce (balustrada, okap) zgrzewarkę należy zamocować za uchwyt 
do przenoszenia (4) na elemencie chwytającym z poziomymi prowadnicami (np. system 
zabezpieczeń szynowych lub linowych) pełniącym funkcję zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości. 

W przypadku łańcucha zabezpieczeń zwrócić uwagę na to, aby wszystkie elementy zabezpieczające 
(karabińczyki, liny) miały minimalną nośność 7 kN we wszystkich przewidzianych kierunkach. Do 
zawieszenia maszyny należy koniecznie używać karabińczyków z zamknięciem (Twist Lock lub 
zakręcanych). Wszystkie połączenia łańcucha zabezpieczającego należy prawidłowo zainstalować i 
sprawdzić zgodnie ze wskazówkami producenta.

Przed każdym użyciem i w przypadku szczególnych zdarzeń wykwalifikowana osoba powinna sprawdzić 
uchwyt do przenoszenia (4), służący do zamocowania linki bezpieczeństwa. Na uchwycie do prze-
noszenia (4) nie mogą być widoczne pęknięcia, ślady korozji, nacięcia lub inne wady materiału.

Ostrożnie: Urządzenie zabezpieczać wyłącznie przy użyciu uchwytu do przenoszenia (4).

Ostrożnie: Zgrzewarki nie wolno nigdy mocować w pojedynczych punktach zaczepienia, gdyż może to 
powodować, że lina będzie luźno zwisać. Element łączący musi mieć zawsze minimalną długość, aby 
wykluczyć możliwość wypadnięcia urządzenia przez krawędź boczną.

Krok 1: Środki ostrożności
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Skontrolować ustawienia podstawowe dyszy zgrzewającej (8).

• Sprawdzić, czy zgrzewany materiał jest czysty między zakładką, zarówno na stronie wierzchniej, jak i spodniej.
• Następnie skontrolować, czy dysza zgrzewająca (8), rolka napędowa/dociskowa (7) i pasek dociskowy 

(9) są czyste.
• Jeśli to konieczne, ustawić dostępną opcjonalnie płytę zgrzewającą (patrz  zakres dostawy 5 [4.2]).

Ostrożnie: Pod wpływem siły ciężkości powstaje ryzyko niekontrolowanego upadku lub obsunięcia się. Punkt stały 
nie jest przystosowany do wstrząsów spowodowanych upadkiem.

W razie niejasności dotyczących instalacji lub eksploatacji należy koniecznie skontaktować się z producentem.

Przewód zasilający i kabel przedłużający
• Napięcie znamionowe podane na urządzeniu (patrz  Dane techniczne 3 [2]) musi odpowiadać napięciu źródła 

zasilania.
• Przewód zasilający (1) musi się swobodnie poruszać i nie może nigdy utrudniać użytkownikowi lub osobom 

trzecim wykonywania pracy (niebezpieczeństwo potknięcia).
• Kable przedłużające muszą być dopuszczone do stosowania w miejscu użytkowania (np. na wolnym powietrzu) i 

muszą być odpowiednio oznaczone. Ewent. uwzględnić wymagany minimalny przekrój kabla przedłużającego.

Agregaty do zasilania elektrycznego
W przypadka stosowania agregatów do zasilania elektrycznego zwrócić uwagę na to, aby agregaty były uziemione 
i wyposażone w wyłączniki różnicowoprądowe.

W przypadku mocy znamionowej agregatów obowiązuje wzór „1,5– 2 × moc znamionowa zgrzewarki”.

Płyta zgrzewająca (dostępna opcjonalnie)

6.2 Gotowość do pracy

6.3 Ustawianie urządzenia
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• Jeśli środowisko robocze i zgrzewarka zostały przygotowane zgodnie z opisem, można podłączyć urządzenie do 
zasilania.

• Włączyć ogrzewanie (przycisk Ogrzewanie wł./wył., 16).

Po podłączeniu na wyświetlaczu  jednostki obsługowej (3) przez krótki czas widoczny 
jest ekran startowy z numerem wersji aktualnego oprogramowania oraz oznaczenie 
urządzenia.

Jeśli urządzenie wcześniej ostygło, pojawia się statyczne wskazanie wartości zadanych 
ostatnio ustawionych parametrów zgrzewania.

W tym stadium podgrzewanie, dmuchawa i napęd są wyłączone.

Pozycja oczekiwania
• Zgrzewarkę należy odkładać wyłącznie na poziome i ogniotrwałe podłoże.
• Aby odłożyć zgrzewarkę w pozycję oczekiwania (nagrzewanie, tryb schładzania (Cool Down Mode), należy 

położyć ją na tylnym boku.

6.4 Uruchamianie urządzenia
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• Silnik napędowy uruchamia się automatycznie w momencie włączenia ogrzewania.
• Sprawdzić, czy ustawiony jest prawidłowy kierunek napędu (w lewo lub w prawo) i porównać go z kierunkiem na dyszy, aby 

był on zgodny z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę na wyświetlaczu (patrz  Przełączanie kierunku napędu 17 [9.5]).
• Zwrócić uwagę na to, aby temperatura zgrzewania została osiągnięta przed rozpoczęciem pracy (czas nagrze-

wania wynosi 3-5 minut).
• Wykonać zgrzewy testowe zgodnie z instrukcją zgrzewania producenta materiału lub krajowymi normami i 

przepisami, a także sprawdzić rezultaty. Ewent. dopasować profil zgrzewania.

Rozpoczynanie zgrzewania
• Wprowadzić dyszę zgrzewającą (8) między ułożone na zakładkę pasma.

W trakcie procesu zgrzewania
• Pociągając za uchwyty boczne (5) lub za górny uchwyt do przenoszenia (4) przejechać zgrzewarką wzdłuż 

zakładki, zwracając przy tym uwagę na pozycję rolek napędowa/dociskowych (7).
• Prędkość zgrzewania, ilość powietrza i temperaturę powietrza można w każdej chwili zmienić podczas zgrzewa-

nia (patrz   Ustawianie parametrów zgrzewania 16 [9.2]).

Kończenie zgrzewania
• Po zgrzewaniu należy wyjąć zgrzewarkę spomiędzy ułożonych na zakładkę pasm.

Wyłączyć ogrzewanie (przycisk Ogrzewanie wł./wył., 16).

Nie dotykać ruchomych części 
Istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego pochwycenia i wciągnięcia. Nie nosić luźnych części garde-
roby, takich jak szale lub chusty. Długie włosy należy związać i zakryć.

Przygotowanie zgrzewania

Jeśli ogrzewanie zostało włączone, pojawia się dynamiczne wskazanie aktualnej tem-
peratury powietrza (wartość zadana i rzeczywista). Można ustawić wszystkie parametry 
zgrzewania (prędkość zgrzewania, temperatura i ilość powietrza).

6.5 Przebieg zgrzewania

6.6 Wyłączanie urządzenia / konserwacja
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• Urządzenie przechodzi w tryb schładzania (Cool Down Mode).
• Dmuchawa wyłącza się automatycznie po upływie ok. 6 minut.
• Następnie odłączyć przewód zasilający (1) od sieci elektrycznej.

• Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
• Sprawdzić przewód zasilający (1) i wtyczkę pod kątem uszkodzeń elektrycznych lub mechanic-

znych.
• Wyczyścić dyszę zgrzewającą (8) drucianą szczotką.

1. Podłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego
2. Ustawianie parametrów zgrzewania
3. Włączyć ogrzewanie przyciskiem Ogrzewanie wł./wył. (16), poczekać 3 - 

5 minut do osiągnięcia żądanej temperatury.
4. Jeśli to konieczne, dostosować kierunek obrotów napędu (15 + 17)
5. Wsunąć dyszę zgrzewającą (8) w zakładkę

1. Wysunąć zgrzewarkę
2. Wyłączyć ogrzewanie za pomocą przycisku Ogrzewanie wł./wył. (16).
3. Poczekać do zakończenia procesu schładzania (ok. 6 minut)
4. Odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego

Jednostka obsługowa (3) składa się z przycisków funkcyjnych, za pomocą których można włączać lub 
wyłączać napęd lub ogrzewanie, przycisk potwierdzający do wyboru wartości zadanych, które mają zostać usta-
wione, oraz wyświetlacza, na którym wyświetlane jest wybrane ustawienie.

15 Przycisk Napęd wł./wył.
16 Przycisk Ogrzewanie wł./wył.
17 Przyciski minus/plus
18 Przycisk Potwierdź

7. Quick Guide UNIDRIVE 500 (skrócona instrukcja)

17

18

17

16

15

7.1 Włączanie / uruchamianie

7.2 Wyłączanie

8. Jednostka obsługowa UNIDRIVE 500

8.1 Przyciski funkcyjne
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Wyświetlacz jest podzielony na cztery wskaźniki.
8.2 Wyświetlacz 

21 Wskaźnik prędkości zgrzewania w m/min lub stopach/
min (kierunek napędu)

22 Wskaźnik temperatury zgrzewania w °C lub °F

23 Wskaźnik ilości powietrza w % 

20 Wskaźnik statusu

W czasie pracy wyświetlane są wartości zadane parametrów zgrzewania (napęd w [m/min] lub [ft/min], tempera-
tura w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita), ilość powietrza w procentach i ewent. wskazówki informacyjne.

Za pomocą  przycisku Potwierdź (18) można przełączać między parametrami zgrzewania. Za pomocą przycis-
ków strzałek minus/plus (17) można dopasować indywidualnie wartości.

Symbol Nazwa Funkcja

Przycisk Silnik
wł./wył. (15) Włączanie/wyłączanie menu

Przycisk ogrzewania
wł./wył. (16) Włączanie/wyłączanie ogrzewania

Symbol dmuchawy Bez funkcji

Przyciski minus/plus (17) Ustawianie żądanej wartości zadanej w
krokach co 0,1 m/min, 10°C lub 5%

Przycisk 
potwierdzający (18)

Przełączanie między ustawianymi wartościami 
zadanymi
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8.3 Symbole wyświetlane na wskazaniu stanu (wyświetlacz 20)

Symbol Znaczenie

Symbol trybu schładzania (Cool Down Mode)

Symbol oznaczający wskazówkę ostrzegawczą, komunikat ostrzegawczy lub 
komunikat o błędzie Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
(patrz również  Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach 18 [10])

Wskazówka serwisowa.
Symbol komunikatu o błędzie sprzętu. 
Urządzenie nie jest gotowe do pracy. Skontaktować się z autoryzowanym punktem 
serwisowym firmy Leister. 
(Zwrócić uwagę na określony kod błędu w rozdziale Komunikaty ostrzegawcze i 
komunikaty o błędach 18 [10]).

Wartość rzeczywista i zadana prędkości zgrzewania
Strzałka na wskaźniku prędkości zgrzewania wskazuje kierunek napędu.

Wartość rzeczywista i zadana ilości powietrza

Temperatura zgrzewania zbyt niska, proces nagrzewania.
Strzałka w górę wskazuje, że żądana wyższa temperatura nie została jeszcze osiągnięta. 
Migająca liczba aktualnie osiągniętą wartość rzeczywistą (430); wartość poniżej (450) 
wskazuje wartość zadaną indywidualnego ustawienia.

Temperatura zgrzewania zbyt wysoka, proces schładzania.
Strzałka w dół wskazuje, że żądana niższa temperatura nie została jeszcze osiągnięta. 
Migająca wartość wskazuje aktualnie osiągniętą wartość rzeczywistą (470); wartość poniżej 
(450) wskazuje wartość zadaną indywidualnego ustawienia.

8.4 Symbole wyświetlane na wskazaniu prędkości zgrzewania (wyświetlacz 21)

Podgrzewanie
Dioda w przycisku Podgrzewanie „wł./wył.” (16) pokazuje stan podgrzewania.

Dioda LED statusu
Podgrzewanie wł./wył. (16)

Stan

Dioda wył. Podgrzewanie jest wyłączone.

Dioda miga na zielono Podgrzewanie jest włączone. Temperatura znajduje się poza zakresem 
tolerancji.

Dioda świeci się stale na zielono Podgrzewanie jest włączone. Temperatura znajduje się w zakresie 
tolerancji.

8.5 Symbole wyświetlane na wskazaniu temperatury zgrzewania (wyświetlacz 22)

8.6 Symbole wyświetlane na wskazaniu ilości powietrza (wyświetlacz 23)

8.7 Dioda LED statusu



16

Podgrzewanie i napęd
Jeśli diody w przyciskach Podgrzewanie „wł./wył.” (16) i Napęd „wł./wył.” (15) migają jednocześnie, 
występuje błąd (patrz rozdz. Komunikaty o błędach).

9. Ustawienia i funkcje oprogramowania UNIDRIVE 500

• Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk Napęd „wł./wył.” (15) oraz przycisk 
Podgrzewanie „wł./wył.” (16), a następnie podłączyć przewód zasilający do sieci 
elektrycznej. Na wyświetlaczu pojawia się „UNIT”.

• Potwierdzić za pomocą przycisku potwierdzającego (18) i ustawić wybrane jednostki 
za pomocą przycisków minus / plus (17).

• Potwierdzić za pomocą przycisku potwierdzającego  (18) i za pomocą przycis-
ków minus / plus (17) wybrać opcję „SAVE”. Potwierdzić za pomocą przycisku 
potwierdzającego (18); wówczas jednostki zostaną zapisane.

Następnie urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

Jednostki prędkości zgrzewania i temperatury można zmienić.
Temperatura: °C lub °F

Prędkość: m
min lub ft

min

Wartości zadane trzech parametrów zgrzewania można regulować indywidualnie w trakcie bieżącej pracy.
W trakcie pracy zgrzewarki wybrany obszar po 5 sekundach automatycznie powraca do wiersza prędkości 
zgrzewania (21).

Wybrać:
Wybrać żądaną wartość zadaną dla napędu, temperatury lub powietrza za pomocą 
przycisku Potwierdź (18).

Widok:
Wybrany obszar jest oznaczony bocznym paskiem.

Ustawianie:
Za pomocą przycisków minus/plus (17) należy zmienić wybraną wartość zadaną 
zależnie od potrzeb.

W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

9.1 Ustawianie jednostek parametrów

9.2 Ustawianie parametrów zgrzewania

Napęd

Dioda LED statusu
Podgrzewanie wł./wył. (15)

Stan

Dioda wył. Napęd jest wyłączony

Dioda świeci się stale na zielono Napęd jest włączony

Dioda w przycisku napędu „wł./wył.” (15) pokazuje aktualny stan napędu.
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W trakcie schładzania ogrzewanie jest wyłączone. Wartości zadanych nie można zmienić podczas pracy w trybie 
schładzania.

Jeśli temperatura powietrza podczas włączania urządzenia jest wyższa od 100°C, urządzenie przechodzi automa-
tycznie w tryb
schładzania (Cool Down Mode).
Proces schładzania zostaje zakończony, gdy temperatura powietrza w ciągu 2 minut spadnie poniżej 100°C.
Przed ponownym włączeniem ogrzewania, należy to potwierdzić przyciskiem (16) .

9.3 Tryb schładzania (Cool Down Mode)

Prędkość zgrzewania, temperatura powietrza oraz ilość powietrza są monitorowane na bieżąco przy użyciu techno-
logii „close loop”.
Jeśli wartość rzeczywista odbiega od wartości zadanej zgodnej z indywidualnymi ustawieniami, jest to sygnalizo-
wane na wskaźniku roboczym (patrz  Symbole wyświetlane na wskazaniu temperatury zgrzewania 15 [8.5]).

Nacisnąć i przytrzymać przyciski Napęd „wł./wył.” (15) oraz przycisk minus lub plus (17) przez 3 sekundy.
• Przycisk minus – ruch w prawo
• Przycisk plus – ruch w lewo

Na wskaźniku prędkości zgrzewania (21) zmienia się kierunek strzałki. 
Patrz  Quick Guide UNIDRIVE 500 (skrócona instrukcja) 13 [7]

9.4 Kontrola parametrów zgrzewania w czasie pracy

9.5 Przełączanie kierunku napędu



18

10. Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach UNIDRIVE 500

Komunikaty o błędach są wyświetlane na wyświetlaczu jednostki obsługowej (3).

Jeśli wystąpi komunikat o błędzie, nie można kontynuować pracy.

Ogrzewanie automatycznie wyłącza się, a napęd blokuje. Odpowiedni kod błędu pojawia się natychmiast na 
wyświetlaczu jednostki obsługowej (3). Pierwsze cztery cyfry oznaczają grupę błędów. Kolejne cztery cyfry 
oznaczają konkretny błąd. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Leister. 

Przykład:

Grupa błędów Opis Środki zaradcze

0001 Układ elektroniczny pomiaru 
temperatury

Temperatura > 90°C. Poczekać, aż urządzenie 
ostygnie

0004 Zasilanie elektryczne
Podłączyć urządzenie do innego gniazda 
sieciowego. Jeśli błąd nadal występuje, należy 
skontaktować się z centrum serwisowym.

0008 Termoelement / element grzewczy Skontaktować się z centrum serwisowym firmy 
Leister

0100 Silnik dmuchawy Skontaktować się z centrum serwisowym firmy 
Leister

0400 Silnik napędu Skontaktować się z centrum serwisowym firmy 
Leister
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11. Często zadawane pytania, przyczyny i środki zaradcze UNIDRIVE 500

Po włączeniu maszyny automatycznie włącza się dmuchawa:
• Jeśli temperatura powietrza podczas włączania urządzenia jest wyższa niż 100°C, urządzenie przechodzi 

automatycznie w tryb schładzania (Cool Down Mode). Proces schładzania zostaje zakończony, gdy temperatura 
powietrza w ciągu 2 minut spadnie poniżej 100°C. 

Niewłaściwa jakość zgrzewania:
• Sprawdzić prędkość napędu, temperaturę zgrzewania i ilość powietrza. Sprawdzić wytyczne dotyczące 

układania dostarczone przez producenta materiału
• Dyszę zgrzewającą (8) wyczyścić drucianą szczotką (patrz Konserwacja).
• Nieprawidłowo ustawiona dysza zgrzewająca (8) (patrz Ustawianie dyszy zgrzewającej).
• Nieprawidłowy kierunek napędu
• Niedostateczny docisk, nieprawidłowe wprowadzenie zgrzewarki

Ustawiona temperatura zgrzewania nie zostaje osiągnięta po upływie 5 minut:
• Skontrolować zasilanie elektryczne.
• Zmniejszyć ilość powietrza.
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EC declaration of conformity 
(in terms of the EC machinery directive 2006/42/EC; Appendix II A) 
 
Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland 
 
hereby declares the machine described below, released by us, fulfills the provisions of the 
following EC directive(s):  
 
Designation  Hot Air Welder  
 
Type  Unidrive 500 
 
EC directive(s)  2006/42/EC (Machinery Directive) 
 2014/30/EU  (EMC Directive)  
 2014/35/EU (Low Voltage Directive)  
 2011/65/EU  (RoHS Directive) 
 
Harmonised standards  EN ISO12100: 2010 

 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
 EN 55014-2:2015 
 EN 61000-3-2: 2014 
 EN 61000-3-3: 2013 
 EN 62233: 2008 

 EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13:2017 
 EN 60335-2-45: 2002 + A1:2008+ A2: 2012 

 EN 50581:2012 
 
 
Authorised documentation representative Thomas Schäfer, Manager Product Conformity 
 
Kaegiswil, 15.04.2019 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
Bruno von Wyl Christoph Baumgartner 
(Chief Technical Officer) (General Manager) 

12. Deklaracja zgodności



© Copyright by Leister

U
N

ID
R

IV
E

 5
00

04
.2

01
9

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
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®

 Centrum sprzedaży i obsługi

Gwarancja

• Niniejsze urządzenie począwszy od daty zakupu objęte jest rękojmią lub gwarancją udzielaną przez 
bezpośredniego partnera handlowego/sprzedawcę. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji 
(udokumentowanie przez fakturę lub dowód dostawy) partner handlowy ma obowiązek usunąć wady fabryc-
zne lub powstałe w procesie przetwarzania poprzez wymianę lub naprawę. Elementy grzewcze nie są objęte 
rękojmią ani gwarancją.

• Dalsze roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji są w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
wykluczone.

• Uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem, przeciążeniem lub zastosowaniem niezgodnym z przez-
naczeniem nie podlegają gwarancji.

• Wyklucza się roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji w stosunku do urządzeń, które zostały przez 
Kupującego przebudowane lub zmodyfikowane.

mailto:sales%40leister.com?subject=
https://www.leister.com/plastic-welding/distributors
https://www.leister.com
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