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TECHNICKÉ PARAMETRY:
Napájecí napětí 1 N PE ~230V, 50Hz / TN-S
Jmenovitý topný příkon 900W
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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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.
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 regulátorem
teploty. S maximální příkonem pracuje sušárna pouze tehdy, je-li skutečná
teplota podstatně nižší než požadovaná. Teplotu lze plynule regulovat
ovládacím potenciometrem.
Sušárna je určena pro provoz v prostředí normálním. Dodává se s ohebným
kabelem a vidlicí pro připojení na síť.
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NÁVOD PRO OBSLUHU:
Pec smí obsluhovat pouze pracovníci poučení nebo seznámení
ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.
1

Povinnosti obsluhy

1.1

Je nepřípustné překračovat technické parametry sušárny

1.2

Je nutné dodržovat pokyny pro obsluhu a údržbu pece

2

Uvedení do provozu

2.1

Zasunout přívodní šňůru do zásuvky a zapnout vypínač
umístěný na plášti sušárny.

2.2

Nastavení požadované teploty ovládacím potenciometrem

3

Provoz pece

3.1

Během provozu je teplota automaticky udržována na nastavené
hodnotě regulátorem teploty.

4.

Odstavení pece

4.1

Celé zařízení se vypne vypínačem na plášti sušárny

4.2

Vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky
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POKYNY PRO ÚDRŽBU:
1.

2.

3.

4.

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

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.
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¨

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.

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

5.

Zařízení lze používat pouze v prostředí uvedeném
v technickém popisu

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

5.

Pravidelně provádět revize zařízení

6.

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce
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