
Leister LABOR S
Horkovzdu!ná pistole

P!ed uvedením do provozu si pozorn" p!e#t"te návod k obsluze
a uschovejte jej pro dal$í pou%ití.

• Horkovzdu!ná pistole Leister LABOR S"je ru#ní za$ízení. 
Verze s"p$ípojkovou sk$íní je vhodná pro zabudování do stroj%, za$ízení nebo p$ístroj% a je
konstruována pro nep$etr&it' provoz.

• Pájení a odpájení SMD a drátov&ch sou#ástí. 

• Sva$ování termoplastick&ch hmot a také jednotliv&ch elastoplast' a elastomerového bitumenu ve 
form" desek, trubek, profil', izola#ních pás', povlakovan&ch tkanin, fólií, p"n, obklada#ek a pás'. 
Mo%né jsou následující metody: sva!ování p!eplátováním, drátem, páskou, topn&m t"lesem a tavné 
sva!ování.

• Smr!(ování teplem smr$titeln&ch hadic, fólií, pásk', pájen&ch spoj' a tvarov&ch díl'.

• Aktivace / rozpou!t)ní lepidel neobsahujících rozpou$t"dla a tavná lepidla.

• Su!ení zvodnat"l&ch ploch..

CZ NÁVOD K OBSLUZE
(P$eklad originálního návodu k obsluze)
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Pou&ití

®
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Nap)tí                  V~
P$íkon W
Frekvence  Hz
Teplota °C
Pr%tok vzduchu   l/min
Statick' tlak mbar
Hladina hluku dB (A)
Hmotnost g 
Hmotnost kg
Rozm)ry mm
Rozm)ry mm
Rozm)ry mm

100, 120, 200, 230  100, 120, 200, 230 

520, 700, 660, 900 420, 600, 580, 800
50/60 50/60

20 – 600 20 – 600
170 – 350 min. 80

40 – 110 max. 500
52 – 58

150 Pistole 150 Pistole
2,7 Komplet 1,1 Komplet

Ø 40 x 180  Pistole
250 x160 x125  Dmychadlová sk!í( 

89 x130 x 56  P!ípojková sk!í(
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T!ída ochrany II dvojit" izolováno

  Napájecí nap)tí není p$epínatelné

Zna#ka schválení

TECHNICKÉ ÚDAJE S"dmychadlovou sk$íní S p$ípojkovou sk$íní

Druh certifikace CCA (CENELEC Certification Agreement).

Nebezpe#í ohro&ení &ivota p!i otevírání p!ístroje z d'vodu odkrytí sou#ástí a
obvod' pod nap"tím. P!ed otev!ením p!ístroje p!ístroj zcela odpojte od elek-
trické sít".

Nebezpe#í po&áru a exploze p!i neodborné montá%i a pou%ívání oh!íva#'
vzduchu, p!edev$ím v blízkosti ho!lav&ch materiál' a v&bu$n&ch plyn'.

P!ístroj je t!eba provozovat pod dohledem. P!ístroj smí b&t pou%íván pouze
vy!kolen'mi odborníky nebo pod jejich dohledem. D"tem je pou%ívání p!í-
stroje zcela zakázáno.

P!i pou%ití p!ístroje na staveni$tích je pro ochranu osob bezpodmíne#n" nutné pou-
%ívat proudov' chráni# FI.

Jmenovité nap)tí uvedené na p!ístroji musí souhlasit se sí)ov&m nap"tím.

Nebezpe#í popálení! Nedot&kejte se trubky topného t"lesa a trysky v horkém
stavu. P!ístroj nechte vychladnout. Proud horkého vzduchu nesm"!ujte na
osoby nebo zví!ata.

Chra(te p!ístroj p!ed vlhkostí a mokrem.

FI

120

230

Varování

Bezpe#nostní upozorn)ní
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Popis za$ízení Leister LABOR S

Pistole
1. Rukoje)
2. Potenciometr pro regulaci teploty
3. Vzduchová hadice
4. Kónická trubka topného t"lesa 
5. Tryska
6. ESD-svorka

Provedení s"dmychadlovou sk$íní
7. Dmychadlová sk!í(
8. Napájecí kabel
9. Sí)ov& vypína#

10. Potenciometr pro regulaci pr'toku vzduchu
11. Dodávka vzduchu a elekt!iny pro pistoli

Provedení s p$ípojkovou sk$íní
12. Elektr. p!ípojková sk!í(
13. Sí)ov& vypína#
14. Napájecí kabel
15. P!ípojka vzduchu (vstup)
16. Dodávka vzduchu a elekt!iny pro pistoli
17. Reduk#ní $roub pro regulaci mno%ství vzduchu

12457116 10 9

8 14 17 15

5161213 4 2 33 6 1

P$ed uvedením do provozu 
• V p!ípad" pot!eby namontujte odpovídající trysku (5)
• Za!ízení s*ESD provedením: zemnicí kabel p!ipojte na

ESD svorku (6).
• P!ipojte za!ízení k elektrické síti.
• Dodávku vzduchu zapn"te sí(ov'm vypína#em (9).
• Pr'tok vzduchu se plynule nastavuje pomocí 

potenciometru (10).
• Teplota horkého vzduchu se plynule nastavuje 

pomocí #erveného potenciometru (2).
• P!ístroj nechte cca 5 min nah!ívat.

P$ed uvedením do provozu 
• P!ipojte elektr. p$ípojkovou sk$í+ (12) na 

dodávku vzduchu. Pou%ijte dmychadlo LEISTER nebo 
redukovan& stla#en& vzduch.

• V p!ípad" pot!eby namontujte odpovídající trysku (5)
• Pr'tok vzduchu se plynule nastavuje na reduk#ním 

!roubu (17).
• Za!ízení s*ESD provedením: zemnicí kabel p!ipojte 

na ESD svorku (6).
• P!ipojte za!ízení k elektrické síti. 
• Za!ízení zapn"te sí(ov'm vypína#em (13).
• Teplota horkého vzduchu se plynule nastavuje 

pomocí #erveného potenciometru (2).
• P!ístroj nechte cca 5 min nah!ívat.



!kolení
• Firma Leister Technologies AG a jejich autorizovaná servisní st!ediska nabízí bezplatné konzultace v rámci 

aplikace.

V"m#na trysek
• Pro v"m#nu trysky nechte vychladnout za!ízení nebo jen pracujte s$kombinovan"mi kle%t#mi.
• Nedot"kejte se horké trysky (5) a bezpodmíne&n# ji pokládejte na 'áruvzdorn" podklad, hrozí nebezpe&í 

po'áru.
• Trysky se zlehka nasunují na konickou trubku topného t#lesa (4) amusí b"t následn# upevn#ny na 

svorce p!itáhnutím %roubu.
• Je povoleno pou'ívat v"hradn# trysky firmy LEISTER.

• Je povoleno pou'ívat v"hradn# p!íslu%enství firmy LEISTER.

• Vy&ist#te sva$ovací trysku (9) drát#n"m kartá&em.

• Po cca 700 provozních hodinách si nechejte ve svém servisním st!edisku zkontrolovat stav uhlík( motoru.
• Opravy nechte provád#t v"hradn# v autorizovaném servisním st$edisku firmy LEISTER. Tato servisní

st!ediska zaru&ují odborn" a spolehliv" opravárensk" servis za pou'ití originálních náhradních díl( dle schémat
zapojení a seznam( náhradních díl(. 

• Záru&ní servis a odpov#dnost se plní dle záru&ního listu, jako' i aktuáln# platn"ch v%eobecn"ch obchodních a
dodacích podmínek. 

• Firma LEISTER Technologies AG nenese odpov#dnost za za!ízení, která nejsou v p(vodním stavu. 
V 'ádném p!ípad# nelze za!ízení LEISTER upravovat &i m#nit.

Technické zm#ny vyhrazeny

Va%e autorizované servisní st!edisko:

WELDPLAST %R s.r.o. 
D#lnická 86/38 
170 00 Praha 7

Tel. prodejna: +420 272 706 819, +420 724 970 988
Tel. servis: +420 724 970 989 
Email: info@weldplast.cz 
Web: www.weldplast.cz

Záruka

P$íslu&enství

Údr'ba

Servis a opravy

®
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