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3, Chybová hlášení
Při poruše sondy nebo jejím nepřipojení bliká na displeji „ooo“. Při
zkratovém obvodu sondy bliká na displeji „CCC“.
Při přetopení bliká na displeji „HA“ s střídavě s hodnotou teploty v sušárně.
4, Zobrazení regulačních parametrů
Zobrazení prvního regulačního bodu - po stlačení tlačítka SET1 se na
displeji objeví po dobu 5s nastavená hodnota.
Zobrazení druhého regulačního bodu – po stlačení tlačítka SET2 se na
displeji objeví po dobu 5s nastavená hodnota
!POZOR! NASTAVENOU HODNOTU NEMĚNIT !!
5, Nastavení prvního regulačního bodu
- Stiskněte tlačítko SET1 a držte ho alespoň dvě vteřiny. Začne blikat
„kontrolka 1“.
- Během 15s nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek
pozn. Nastavena může být pouze hodnota, která leží v rozmezí vymezeném
spodní a horní mezí regulačního rozsahu ( nastaveno výrobcem zařízení)
- Během 15s potvrďte nově nastavenou teplotu stlačením tlačítka
SET1. Zhasne displej regulátoru a po opětovném rozsvícení je nově
nastavená teplota uložena.
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TECHNICKÉ PARAMETRY:
Napájecí napětí 1 N PE ~230V, 50Hz / TN-S
Jmenovitý topný příkon 1200W
Jmenovitá teplota 350 °C
Krytí IP 20
Prostředí v sušárně normální

Kapacity sušárny 4 balíčky elektrod
Maximální vsázka 20 kg

Hmotnost sušárny 17 kg
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OVLÁDANÍ REGULÁTORU:
TECHNICKÝ POPIS:
Ruční přenosná sušárna svařovacích elektrod je určena pro vysoušení
svařovacích elektrod. Kostra sušárny je zhotovena z ocelových plechů.
Vnitřní sušící prostor je rozdělen do čtyř komor, což umožňuje současné
sušení elektrod různých druhů a průměrů, aniž se mohou vzájemně pomíchat.

1, Funkce jednotlivých tlačítek

Komory jsou vytápěny osmi topnými tělesy instalovanými v dělících stěnách
aktivního prostoru sušárny. Vyjímání elektrod se provádí pomocí zvedáčků,
které jsou v každé komoře. Kapacita sušárny je přibližně 20 kg elektrod.
Vnější provedení umožňuje velice snadné přemísťování celé sušárny a volbu
vhodné polohy sušárny podle potřeby svářeče. Sušárna může stát ve svislé
poloze nebo muže může být umístěna na bocích sklopného držadla. Víko
sušárny je odklopné na pantografovém systému připevněném ke kostře a víku
osmi šrouby.
Teplota je automaticky udržována na nastavené hodnotě digitálním
regulátorem teploty, který pracuje v třípolohovém spínacím režimu.
S maximální příkonem pracuje sušárna pouze tehdy, je-li skutečná teplota
podstatně nižší než požadovaná. Po přiblížení k požadované hodnotě teploty
a ustálení stavu sníží regulátor příkon.

Slouží ke zvyšování a snižování hodnoty zobrazeného parametru
Slouží k zobrazení prvního a druhého regulačního bodu, dále
k potvrzení nově nastavených parametrů.
!POZOR! hodnota parametru SET2 je od výrobce nastavena na hodnotu -2
není dovoleno ji měnit.
2, Funkce displeje
Displej se skládá ze tří 14mm vysokých číslic složených ze sedmi segmentů
LED. Během normální funkce displej zobrazuje hodnotu měřené teploty.
Mimo to však umožňuje i zobrazení hlášení o chybách činnosti ( viz odst.
Chybová hlášení). V levém horním rohu displeje jsou dvě signalizační diody
LED s následujícími funkcemi
1|<svítí - Topení zapnuto na snížený výkon
1|<>|2svítí - Topení zapnuto na plný výkon

Sušárna je určena pro provoz v prostředí normálním. Dodává se s ohebným
kabelem a vidlicí pro připojení na síť.

kontrolka 1 bliká - Fáze programovaná
(|) svítí - Poplachový signál
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NÁVOD PRO OBSLUHU:
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:
1.

Při instalaci a provozu sušárny musí být dodrženy veškeré
platné předpisy a normy

2.

Před každým zásahem do elektrického zařízení sušárny musí
být vypnut vypínač a vytažena přívodní šňůra ze zásuvky

3.

Při odstraňování závady je nutné zabezpečit, aby v případě
odpojení zařízení nedošlo během opravy k jeho nahodilému
zapnutí

4.

Při jakémkoliv nebezpečí vypnout vypínač a vytáhnout
přívodní šňůru ze zásuvky.

5.

Zařízení lze používat pouze v prostředí uvedeném
v technickém popisu

Pec smí obsluhovat pouze pracovníci poučení nebo seznámení
ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.
1

Povinnosti obsluhy

1.1
1.2
1.3

Je nepřípustné překračovat technické parametry sušárny
Je nepřípustné měnit parametry regulátoru včetně SET2
Je nutné dodržovat pokyny pro obsluhu a údržbu pece

2
2.1

Uvedení do provozu
Zasunout přívodní šňůru do zásuvky a zapnout vypínač
umístěný na plášti sušárny. PO ZAPNUTÍ VYPÍNAČE PO
DOBU 2min. NESAHAT NA TLAČÍTKA
REGULÁTORU. Rozsvítí se displej digitálního
regulátoru teploty
Na digitálním regulátoru teploty se nastaví požadovaná teplota
Sušení viz. Popis ovládání regulátoru

2.2

3
3.1

Provoz pece
Během provozu je teplota automaticky udržována na nastavené
hodnotě digitálním regulátorem teploty. Levá červená LED
dioda v levém horním rohu displeje signalizuje zapnutí topení
na snížený výkon. Svítí-li současně obě červené LED diody
v levém horním rohu displeje, signalizují zapnutí topení na.
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plný výkon (1200W). Po přiblížení k požadované hodnotě
teploty a ustálenému stavu sníží regulátor příkon.
4.
4.1
4.2

Odstavení pece
Celé zařízení se vypne vypínačem na plášti sušárny
Vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky

5.
5.1

Porucha
V případě že dojde k chybovému hlášení na displeji
elektronického regulátoru ne tvaru „HA“ INHED vypnout
vypínač a vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky a nechat
překontrolovat zařízení odborným pracovníkem nebo u
výrobce.
Při chybovém hlášení „ooo“ nebo „CCC“ se doporučuje
okamžité odstavení a kontrola odborným pracovníkem

5.2

6

POKYNY PRO ÚDRŽBU:
Údržbu smějí provádět jen pracovníci k tomu pověření
s příslušnými znalostmi, kteří byli seznámeni se
zařízením

2.

Před každým zásahem do elektrického zařízení se musí
vypnout vypínač a vytáhnout přívodní šňůru ze
zásuvky

3.

Udržovat vnitřní prostor pece v čistotě. Pravidelně
kontrolovat připojovací svorky, svorky topení a
udržovat vše v čistotě a řádně dotažené. Svorky topení
jsou přístupné po demontáži spodního krytu¨

4.

Pravidelně promazávat strojním olejem veškeré otočné
části. Pantograf, čepy koleček a sklopného držadla.

5.

Pravidelně provádět revize zařízení

6.

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce

UZAMČENÍ KLÁVESNICE
Stiskněte a po dobu více než 3s držte stisknutá tlačítka
Zobrazí se nápis “POF“ a klávesnice je uzamčena. V tomto
stavu je možné pouze zobrazit nastavenou žádanou hodnotu.
Pokud je tlačítko stisknuto déle než 3s zobrazí se hlášení
“POF“.

7

1.

ODEMKNUTÍ KLÁVESNICE
Stiskněte a po dobu více jak 3s držte stisknutá tlačítka
než se objeví nápis “Pon“.
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