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CS Překlad původního návodu k obsluze

© Výrobce si vyhrazuje právo, kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny, které upravují případné tiskové chyby, 
nepřesnosti v informacích nebo změny, které byly na výrobku provedeny. Tyto změny budou uvedeny vždy v následujícím 
vydání návodu.

Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v návodu k obsluze jsou majetkem příslušných vlastníků/výrobců.

Naši aktuální produktovou dokumentaci a také kontaktní údaje o zastoupeních společnosti ABICOR BINZEL v jednotlivých 
zemích a o partnerech po celém světě najdete na naší domovské stránce www.binzel-abicor.com.
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1 Identifikace
Postřikovací jednotka TSi je používána v průmyslu a v živnostenském podnikání pro automatické čištění svařovacích hořáků 
MIG/MAG.

Tento návod k obsluze popisuje pouze postřikovací jednotku TSi. Postřikovací jednotka TSi smí být používána pouze s 
originálními náhradními díly ABICOR BINZEL.

1.1 Označení
Tento produkt splňuje platné požadavky příslušného trhu pro dávání do oběhu. Pokud je odpovídající označení potřeba, je 
umístěno na produktu.

1.2 Prohlášení o shodě s předpisy EU
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2 Bezpečnost
Řiďte se přiloženým dokumentem Bezpečnostní pokyny.

2.1 Používání v souladu se stanoveným určením
• Přístroj popsaný v tomto návodu smí být používán výhradně k účelu popsanému v tomto návodu a předepsaným 

způsobem. Dodržujte přitom provozní podmínky a podmínky pro údržbu a opravy.

• Jakékoli jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením přístroje.

• Svévolné přestavby nebo změny ke zvyšování výkonu jsou nepřípustné.

2.2 Povinnosti provozovatele.
• Na zařízení nechte pracovat pouze osoby,

• které jsou obeznámené se základními předpisy o bezpečnosti práce a s prevencí nehod,

• které byly zaškoleny na 

• které přečetly a pochopily tento návod k obsluze,

• které přečetly a?pochopily kapitolu "Safety instructions",,

• které mají příslušné vzdělání,

• které jsou na základě svého vzdělání, svých znalostí a zkušeností schopné rozpoznat možná nebezpečí.

• Zajistěte, aby do pracovní oblasti neměly přístup jiné osoby.

• Respektujte předpisy příslušné země pro bezpečnost práce.

• Dodržujte předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů.

2.3 Osobní ochranné prostředky (OOP)
Pro zamezení vzniku nebezpečí pro uživatele se v tomto návodu doporučuje používání osobních ochranných 
prostředků (OOP).

• Skládají se z ochranného oděvu, ochranných brýlí, ochranné dýchací masky třídy P3, ochranných rukavic a 
bezpečnostní obuvi.

2.4 Klasifikace výstražných upozornění
V tomto návodu k obsluze používáme čtyři typy výstražných upozornění vztahujících se k potenciálně nebezpečným 
pracovním krokům. Přehled a vysvětlení významů v sestupném pořadí důležitosti:

2.5 Pokyny pro případ nouze
V případě nouze ihned přerušte následující přívody:

• Přívod elektrické energie

• Přívod stlačeného vzduchu

Další opatření najdete v návodu k obsluze proudového zdroje nebo v dokumentaci dalších periferních zařízení.

NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, následuje smrt nebo nejtěžší úrazy.

VAROVÁNÍ
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nerespektování může mít za následek těžká zranění.

UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciálně škodlivou situaci. Nerespektování může mít za následek lehká nebo drobná zranění.

OZNÁMENÍ

Označuje nebezpečí, že dojde ke zhoršení výsledků práce nebo poškození vybavení.
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3 Popis výrobku

3.1 Technické údaje

VAROVÁNÍ
Nebezpečí související s používání v rozporu se stanoveným určením
Při používání v rozporu se stanoveným určením může u tohoto zařízení dojít kevzniku nebezpečí pro osoby a zvířata a 
kriziku vzniku hmotných škod.
• Zařízení používejte výlučně v souladu se stanoveným určením.
• Zařízení svévolně nepřestavujte za účelem zvýšení výkonu a neprovádějte na něm žádné změny.
• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.

Obr. 1 Rozměry

Obr. 2 Montážní rozměry upevňovacího úhelníku
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3.2 Zkratky

3.3 Typový štítek
Postřikovací jednotka TSi je označena typovým štítkem následovně:

Obr. 3 Těsnicí pryž pro vnější průměr plynových trysek 

Teplota okolního vzduchu 0 °C až 40 °C

Relativní vlhkost vzduchu do 90 % při 20 °C

Tab. 1 Okolní podmínky za provozu

Skladování v uzavřeném prostoru, teplota okolního 
vzduchu

−10 °C až +40 °C

Přeprava, teplota okolního vzduchu −10 °C až +55 °C

Relativní vlhkost vzduchu do 90 % při 20 °C

Tab. 2 Okolní podmínky při přepravě a skladování

Provozní tlak min. 0,5 MPa – max. 0,6 MPa

Hmotnost 1,5 kg (bez separačního prostředku)

Objem nádoby 1 litr

Tab. 3 Technické údaje

Ø 20
Ø 24

Ø 30

BRS Jednotka pro čištění hořáků

TSi Torch spray injector

Tab. 4 Zkratky

Obr. 4 Typový štítek TSi
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Své případné dotazy doplňte vždy těmito údaji:

• typ zařízení, 

• Císlo zařízení, 

• Rok výroby

3.4 Použité značky a symboly
V návodu k obsluze jsou použity následující značky a symboly:

4 Rozsah dodávky

Díly výbavy a opotřebitelné díly objednávejte samostatně. 
Objednací údaje a identifikační čísla vybavení a opotřebitelných součástí najdete v aktuálních objednacích podkladech. 
Kontakt na poradenské a objednávkové oddělení najdete na Internetu na adrese www.binzel-abicor.com.

4.1 Přeprava
Dodávka je před expedicí pečlivě zkontrolována a zabalena, přesto však nelze vyloučit možnost poškození během 
přepravy.

4.2 Skladování
Fyzikální podmínky skladování v uzavřeném prostoru:

 Tab. 2 Okolní podmínky při přepravě a skladování na straně CS-6

5 Popis funkce
Proces postřiku je spuštěn automaticky, pokud svařovací hořák najel kolmo do postřikovací pozice. Postřikovací jednotka TSi 
postřikuje čištěný svařovací hořák dávkovaným množstvím prostředku na ochranu proti stříkancům - preventivně, aby nedošlo 
k přilnutí stříkanců.

Symbol Popis

• Symbol odrážky pro pokyny k manipulaci a výčty

 Symbol křížového odkazu odkazuje na podrobné, doplňující nebo pokračující informace

1 Manipulační krok/y v textu, který/é je třeba provádět v uvedeném pořadí

A Manipulační krok/y v obrázcích, který/é je třeba provádět v uvedeném pořadí

• Postřikovací jednotka TSi • Těsnicí pryž (Ø 20; Ø 24; Ø 30)
Ze závodu je namontován Ø 24.

• Držák zařízení včetně upevňovacích šroubů • Držák lahví na separační prostředek včetně 
upevňovacích šroubů

• Držák zařízení • Láhve na separační prostředek (prázdné)

• Upevňovací šrouby 2 ks M6 • Návod k obsluze

Tab. 5 Rozsah dodávky

Vstupní kontrola Podle dodacího listu zkontrolujte, zda je dodávka úplná! 
Zkontrolujte, zda dodávka není poškozena (vizuální kontrola)!

Při reklamaci Pokud došlo k poškození dodávky při přepravě, spojte se ihned s posledním 
dopravcem! Uschovejte si obal pro případnou kontrolu dopravcem.

Zabalení pro odeslání 
zpět

Použijte pokud možno originální obal a originální obalový materiál. S případnými 
dotazy ohledně obalu a přepravních pojistek se obracejte na dodavatele.

Tab. 6 Přeprava

http://www.binzel-abicor.com
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6 Uvedení do provozu

6.1 Montáž držáku zařízení
Proveďte pracovní kroky podle následujících zobrazení:

1 Namontujte přídržný úhelník (1) pomocí šroubů s válcovou hlavou (2).

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu nečekaným rozběhem
Po celou dobu údržby, oprav, montáže, resp. demontáže je nutno dodržovat tento postup:
• Zavřete přívod stlačeného vzduchu.

OZNÁMENÍ

• Věnujte pozornost následujícím údajům:

 3 Popis výrobku na straně CS-5

• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.
• Ze závodu je namontována těsnicí pryž o Ø 24 mm. Při výměně těsnicích pryží dodržujte následující kapitolu:

 9.4 Výměna těsnicí pryže na straně CS-15

1 Přídržný úhelník 2 Šroub s válcovou hlavou M5 × 12 2 ks

Obr. 5 Montáž držáku zařízení

OZNÁMENÍ

• Přesné umístění postřikovací jednotky TSi stanoví provozovatel zařízení. 
• Postřikovací jednotku TSi montujte do vertikální vyrovnané polohy.
• Zajistěte volný přístup k zařízení.
• Namontujte láhve na separační prostředek tak, aby mohly být použity hadice v dodaných délkách.
• Komponenty chraňte před deštěm a přímým slunečním zářením.
• Zařízení používejte pouze v suchých, čistých a dobře větraných prostorech.

1 2
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6.2 Vystrojení postřikovací jednotky TSi

6.3 Připojení vedení se stlačeným vzduchem
Proveďte pracovní kroky podle následujících zobrazení:

OZNÁMENÍ

• Postřikovací jednotka TSi je ze závodu kompletně předmontována a je vybavena těsnicí pryží o Ø = 24 mm. 
• Velikost používané těsnicí pryže je závislá na použitém průměru plynových trysek. Těsnicí pryž případně vyměňte.

 9.4 Výměna těsnicí pryže na straně CS-15

1 Upevňovací šroub 2 ks
2 Kryt
3 Škrticí klapka pro nastavení 

množství
4 2 cestný ventil
5 Sací ventil (čidlo vakua)

6 Přípojné vedení 
vnější Ø = 8 mm; L = 1000 
mm

7 Spojovací hadice 
vnější Ø = 8 mm

8 Láhev na separační 
prostředek, prázdná

9 Láhev na separační 
prostředek, plná

10 Zpětný ventil
11 Sací potrubí 

vnější Ø = 6 mm; 
L= 1000 mm

12 Zpětné potrubí 
vnější Ø = 8 mm; 
L= 1000 mm

Obr. 6 Připojení vedení se stlačeným vzduchem
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1 Připojte přípojné vedení (6) na přívod stlačeného vzduchu.

2 Umístěte sací potrubí (11) se zpětným ventilem (10) zcela do láhve na separační prostředek (9). 

3 Umístěte zpětné potrubí (12) do prázdné láhve na separační prostředek (8). 

6.3.1 Schéma pneumatického zapojení

6.4 Manuální nastavení separačního prostředku
Proveďte pracovní kroky podle následujících zobrazení:

OZNÁMENÍ

• Dodržujte max. provozní tlak 6 barů (0,6 MPa).
• Zkontrolujte všechna spojení, zda jsou řádně nainstalována a zda nejsou poškozena.
• Dbejte na to, aby sací potrubí (11) bylo namontováno se zpětným ventilem (10). Konec hadice sacího potrubí (11) 

by měl dosahovat minimálně až na dno láhve.
• Dbejte na to, aby zpětné vedení (12) bylo namontováno do prázdné láhve na separační prostředek (8).

Obr. 7 Schéma pneumatického zapojení

1 Víko zařízení 2 Postřikovací jednotka TSi 3 Šroubovák

Obr. 8 Manuální nastavení separačního prostředku
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1 Stlačte víko zařízení (1) dolů a podržte stlačené.

2 Nastavte požadované množství separačního prostředku pomocí otočení šroubováku (3) vlevo (+) nebo vpravo (−).

6.5 Programování robota
Proveďte pracovní kroky podle následujících zobrazení:

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění
Nebezpečí poranění očí plynoucí z vystřikujícího separačního prostředku.
• Při vyfukování pomocí stlačeného vzduchu noste vhodný ochranný oděv, a zejména pak ochranné brýle.

OZNÁMENÍ

• Postřikovací impulz je prováděn pohyby robota. Doba zastavení robota a dolní pozice určuje čas pro postřikovací 
impulz. Postřikovací impulz by měl v dolní pozici činit max. 2–3 s.

1 Robot 2 Postřikovací jednotka TSi

Obr. 9 Programování robota

OZNÁMENÍ

• P1 = nájezdová pozice; P2 = postřikovací pozice
• Max. doba aktivace pro postřikovací impulz by měla činit 2–3 sekundy. Naprogramujte požadovanou dobu impulzu 

v závislosti na výsledku postřiku. Doba zastavení robota v P2 určuje postřikovací dobu.
• Zabraňte tvorbě kapek.

2

A

B

1 P1

2,4
8,4

P2
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1 Naprogramujte nájezdovou pozici P1 koncentricky přes postřikovací jednotku TSi (2).

2 Jeďte robotem (1) pomalu dolů do P2, dokud není aktivován postřikovací impulz. 

3 Jakmile je postřikovací impulz aktivován, zastavte pohyb.

4 Po požadované době prodlevy robotem (1) jeďte v kolmé poloze z postřikovací jednotky TSi (2) na pozici P1.

7 Provoz

8 Odstavení z provozu

9 Údržba a čištění
Pravidelná a dlouhodobá údržba a čištění jsou předpokladem dlouhé životnosti a bezvadného fungování zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Ztráta separačního prostředku
Zvýšená spotřeba separačního prostředku plyne z nepřesného programování robota.
• Proveďte správné naprogramování robota.

UPOZORNĚNÍ
Hmotné škody
Příliš daleké zajetí robota (1) do postřikovací jednotky TSi (2) může vést k poškozením.
• Zastavte pohyb robota (1) a případně upravte naprogramování.

OZNÁMENÍ

• Dodržujte také následující kapitolu:

 6.4 Manuální nastavení separačního prostředku na straně CS-10

OZNÁMENÍ

• Řiďte se podle dokumentace dalších komponent svařovací techniky.
• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.

OZNÁMENÍ

• Při odstavení z?provozu dodržujte vypínací procedury složek svařovacího systému.
• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu nečekaným rozběhem
Po celou dobu údržby, oprav, montáže, resp. demontáže je nutno dodržovat tento postup:
• Zavřete přívod stlačeného vzduchu.

OZNÁMENÍ

• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.
• Při práci na údržbě a čištění používejte osobní ochranné pomůcky a noste ochranný oděv.
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9.1 Intervaly údržby

Během provozu obloukových svařovacích zařízení respektujte údaje podle EN 60974-4 Inspekce a kontrola a příslušné 
zákony a směrnice platné v dané zemi.

Zkontrolujte následující:

9.2 Vyprázdnění a vyčištění prázdné nádoby
Proveďte pracovní kroky podle následujících zobrazení:

OZNÁMENÍ

• Uvedené intervaly údržby jsou orientační a vztahují se na jednosměnný provoz.

Týdně Měsíčně

• Prověřte funkci záchytné nádoby (4) a případně ji vyprázdněte 
a vyčistěte.

 9.2 Vyprázdnění a vyčištění prázdné nádoby na 
straně CS-13

• Prověřte těsnicí pryž (1), zda není opotřebená a 
příp. vyměňte.

 9.4 Výměna těsnicí pryže na straně CS-15

• Prověřte funkci zpětného potrubí (12), příp. demontujte a 
vyfoukněte stlačeným vzduchem.

 Obr. 6 Připojení vedení se stlačeným vzduchem na 
straně CS-9

Tab. 7 Údržba a čištění

1 Víko zařízení
2 Bajonetový uzávěr

3 Postřikovací tryska
4 Záchytná nádoba

5 Tlaková příruba

Obr. 10 Údržba a čištění
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9 Údržba a čištění TSI Postřikovací jednotka

1 Odšroubujte víko zařízení (1) pomocí bajonetového uzávěru (2), vyjměte tlakovou přírubu (5) a záchytnou nádobu (4).

2 Vyprázdněte záchytnou nádobu (4).

3 Vyčistěte příp. postřikovací trysku: 9.3 Čištění postřikovací trysky na straně CS-14

 Případně vyměňte těsnicí pryž: 9.4 Výměna těsnicí pryže na straně CS-15

4 Montáž všech konstrukčních částí v opačném pořadí.

9.3 Čištění postřikovací trysky
 Obr. 10 Údržba a čištění na straně CS-13

1 Odšroubujte víko zařízení (1) pomocí bajonetového uzávěru (2), vyjměte tlakovou přírubu (5) a záchytnou nádobu (4).

2 Vyšroubujte postřikovací trysku (3). Odstraňte nečistoty a vyfoukněte z obou stran pomocí stlačeného vzduchu. 

3 Postřikovací trysku (3) opět rukou pevně zašroubujte a všechny konstrukční součásti v obráceném pořadí namontujte.

OZNÁMENÍ

• Dbejte na čisté a nepoškozené těsnicí plochy mezi víkem zařízení (1) a tlakovou přírubou (5). Těsnicí pryž případně 
vyměňte.

UPOZORNĚNÍ
Věcné poškození
Chybný separační prostředek může postřikovací jednotku TSi poškodit.
• Provozujte postřikovací jednotku TSi pouze s originálními separačními prostředky ABICOR BINZEL.
• Provozujte postřikovací jednotku TSi pouze s namontovanou záchytnou nádobou.

OZNÁMENÍ

• K vyšroubování postřikovací trysky (3) použijte otevřený klíč SW14 nebo záchytnou nádobu (4).

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění
Hrozí těžká zranění poletujícími částicemi.
• Při vyfukování pomocí stlačeného vzduchu noste vhodný ochranný oděv, a zejména pak ochranné brýle.
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9.4 Výměna těsnicí pryže
Proveďte pracovní kroky podle následujících zobrazení:

1 Odšroubujte víko zařízení (2) pomocí bajonetového uzávěru a vytlačte těsnicí pryž (1) ven.

2 Vyměňte těsnicí pryž (1) a vtlačte do víka zařízení (2).

3 Namontujte víko zařízení (2) pomocí bajonetového uzávěru.

1 Těsnicí pryž 2 Víko zařízení 3 Těsnicí plochy 4 Bajonetový uzávěr

Obr. 11 Výměna těsnicí pryže

OZNÁMENÍ

• Použití těsnicí pryže závisí na vnějším průměru plynové trysky. Je přípustná odchylka ±1 mm vnějšího průměru plynové 
trysky.
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10 Poruchy a jejich odstranění TSI Postřikovací jednotka

10 Poruchy a jejich odstranění

Řiďte se přiloženým Záručním listem. V případě pochybností anebo problémů se obraťte na svého specializovaného 
prodejce nebo výrobce.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění a poškození zařízení neoprávněnými osobami
Neodborné opravy a úpravy produktu mohou způsobit závažná zranění a poškození přístroje. Platnost záruky zaniká, 
pokud zásah provádějí neoprávněné osoby.
• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.

OZNÁMENÍ

• Řiďte se podle dokumentace dalších komponent svařovací techniky.

Porucha Příčina Odstranění

Postřikovací impulz 
aktivován, 
separační 
prostředek není 
dopravován.

• Spojovací potrubí není 
spojeno.

• Zkontrolujte pevné usazení všech spojovacích potrubí.

 Obr. 6 Připojení vedení se stlačeným vzduchem na straně CS-9

 Obr. 7 Schéma pneumatického zapojení na straně CS-10

• Množství separačního 
prostředku je chybně 
nastaveno.

• Nastavte množství separačního prostředku správně.

 Obr. 8 Manuální nastavení separačního prostředku na 
straně CS-10

• Sací hadice je ucpaná. • Vyčistěte, příp. vyměňte sací potrubí (11).

 Obr. 6 Připojení vedení se stlačeným vzduchem na straně CS-9

• Není separační 
prostředek.

• Doplňte separační prostředek do láhve (9).

 Obr. 6 Připojení vedení se stlačeným vzduchem na straně CS-9

• Zpětný ventil je chybně 
namontován, není 
funkční.

• Zkontrolujte pevné usazení a funkci zpětného ventilu (10), příp. 
vyměňte.

 Obr. 6 Připojení vedení se stlačeným vzduchem na straně CS-9

Vysoká ztráta 
separačního 
prostředku při 
postřiku

• Robot (1) je umístěn 
chybně.

• Umístěte robota (1) správně.

 Obr. 9 Programování robota na straně CS-11

• Je namontována 
chybná těsnicí pryž.

• Prověřte velikost namontované těsnicí pryže, příp. vyměňte, 
poškozenou těsnicí pryž vyměňte.

 9.4 Výměna těsnicí pryže na straně CS-15

• Volné víko zařízení • Prověřte pevné usazení víka zařízení (1), příp. upevněte.

 Obr. 10 Údržba a čištění na straně CS-13

Chybný výsledek 
postřiku

• Nastaveno příliš málo 
separačního 
prostředku. • Nastavte množství separačního prostředku správně.

 Obr. 8 Manuální nastavení separačního prostředku na 
straně CS-10

• Nastaveno příliš 
mnoho separačního 
prostředku (tvorba 
kapek).

• Je používán chybný 
separační prostředek.

• Používejte výhradně originální separační prostředky 
ABICOR BINZEL.

Separační 
prostředek se 
shromažďuje 
v záchytné nádobě.

• Záchytná nádoba/
zpětný okruh je ucpán.

• Zvyšte interval čištění na 2x týdně.

Tab. 8 Poruchy a jejich odstranění
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11 Demontáž

1 Odstraňte potrubí se stlačeným vzduchem.

 Obr. 6 Připojení vedení se stlačeným vzduchem na straně CS-9

2 Demontujte postřikovací jednotku TSi.

 Obr. 5 Montáž držáku zařízení na straně CS-8

3 Odstraňte díly, které se mají demontovat. 

12 Likvidace
S odpady nakládejte v souladu s místními nařízeními, zákony, předpisy, normami a směrnicemi. Předpokladem řádné 
likvidace produktu je jeho demontáž.

  Respektujte následující informace:

 11 Demontáž na straně CS-17

12.1 Materiály
Tento výrobek je tvořen převážně kovovými materiály, které mohou být v ocelárnách a hutích opět roztaveny a jsou díky 
tomu téměř neomezeně znovu použitelné. Všechny použité plasty jsou označeny, a tudíž připraveny k roztřídění za účelem 
pozdější recyklace.

12.2 Provozní prostředky
Oleje, mazací tuky a čisticí prostředky nesmí zatěžovat půdu a nesmí se dostat do kanalizace. Tyto látky je nutno skladovat, 
přepravovat a likvidovat ve vhodných nádobách. Dodržujte přitom příslušná místní nařízení a pokyny k nakládání s odpady 
uvedené na bezpečnostních listech výrobců provozních prostředků. Kontaminované čisticí pomůcky (štětce, hadry atd.) je 
nutno likvidovat rovněž podle pokynů výrobce provozního prostředku.

12.3 Obaly
Společnost ABICOR BINZEL zredukovala přepravní obal na nezbytné minimum. Kritériem výběru obalových materiálů je 
recyklovatelnost.

Další dotazy k tomuto zařízení Obraťte se prosím na technickou podporu společnosti 
Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG www.binzel-
abicor.com.

Porucha Příčina Odstranění

Tab. 8 Poruchy a jejich odstranění

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu nečekaným rozběhem
Po celou dobu údržby, oprav, montáže, resp. demontáže je nutno dodržovat tento postup:
• Zavřete přívod stlačeného vzduchu.

OZNÁMENÍ

• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.
• Respektujte informace následující kapitoly:

 8 Odstavení z provozu na straně CS-12.

http://www.binzel-abicor.com
http://www.binzel-abicor.com
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SK Preklad pôvodného návodu na obsluhu

Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia vykonať v tomto návode na používanie zmeny, 
ktoré budú potrebné kvôli tlačovým chybám, prípadným nepresnostiam obsiahnutých informácií alebo kvôli zlepšeniu tohto 
výrobku. Tieto zmeny však budú zohľadnené v nových vydaniach.

Všetky obchodné označenia a ochranné známky uvedené v návode na používanie sú vlastníctvom príslušných vlastníkov/
výrobcov.

Naše aktuálne dokumenty k výrobkom, ako aj všetky kontaktné údaje zastúpení firmy ABICOR BINZEL v jednotlivých krajinách 
a partnerov po celom svete, nájdete na našej domovskej stránke www.binzel-abicor.com.
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1 Identifikácia
Vstrekovacia jednotka TSi sa v priemysle a podnikaní používa pre automatický proces čistenia zváracích horákov 
MIG/MAG. V tomto návode na obsluhu je opísaná iba vstrekovacia jednotka TSi. Vstrekovaciu jednotku TSi je dovolené 
prevádzkovať iba s originálnymi náhradnými dielmi od spoločnosti ABICOR BINZEL.

1.1 Označenie
Výrobok spĺňa požiadavky týkajúce sa uvádzania do obehu, ktoré platia v rámci príslušného trhu. Pokiaľ sa vyžaduje 
použitie príslušného označenia, takéto označenie sa nachádza na výrobku.

1.2 Vyhlásenie o zhode EÚ
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2 Bezpečnosť Vstrekovacia jednotka TSi

2 Bezpečnosť
Rešpektujte priložený dokument s bezpečnostnými upozorneniami.

2.1 Použitie v súlade s určením
• Zariadenie opísané v tomto návode sa smie používať výlučne na účel opísaný v návode a iba opísaným spôsobom. 

Dodržte pritom podmienky prevádzky, údržby a opráv.

• Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie, ktoré nie je v súlade s určením.

• Svojvoľné prestavby alebo zmeny slúžiace na zvyšovanie výkonu sú neprípustné.

2.2 Povinnosti prevádzkovateľa
• Na zariadení nechajte pracovať len tie osoby,

• ktoré sú oboznámené so základnými predpismi o bezpečnosti práce a s prevenciou úrazov,

• boli poučené o manipulácii so zariadením,

• prečítali si tento návod na obsluhu a porozumeli mu,

• prečítali si kapitolu „Safety instructions“ a porozumeli jej,

• majú príslušné vzdelanie,

• na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúseností dokážu identifikovať možné nebezpečenstvá.

• Iné osoby udržiavajte mimo pracovného priestoru.

• Dodržiavajte predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci, ktoré sú platné v príslušnej krajine.

• Dodržiavajte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce prevencie úrazov.

2.3 Osobné ochranné pomôcky (OOP)
Aby sa zabránilo ohrozeniu používateľa, odporúčame v tomto návode nosenie osobných ochranných pomôcok (OOP).

• Patrí k ním ochranný odev, ochranné okuliare, maska na ochranu dýchacích ciest triedy P3, ochranné rukavice a 
bezpečnostná obuv.

2.4 Klasifikácia výstražných upozornení
Výstražné upozornenia používané v návode na obsluhu sa členia na štyri rôzne úrovne a uvádzajú sa pred potenciálne 
nebezpečnými pracovnými úkonmi. V zostupnom zoradení podľa dôležitosti majú nasledujúci význam:

2.5 Údaje pre prípad núdze
V prípade núdze okamžite prerušte tieto napájania či zásobovania:

• Napájanie elektrickou energiou

• Prívod stlačeného vzduchu

Ďalšie opatrenia nájdete v návode na obsluhu zváracieho zdroja alebo v dokumentácii k ďalším periférnym zariadeniam.

NEBEZPEČENSTVO
Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nepodarí zabrániť, bude mať za následok usmrtenie alebo 
najzávažnejšie zranenia.

VAROVANIE
Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa jej nepodarí zabrániť, môže mať za následok závažné zranenia.

UPOZORNENIE
Označuje možnú škodlivú situáciu. Ak sa jej nepodarí zabrániť, môže mať za následok ľahké alebo nepatrné zranenia.

OZNÁMENIE

Označuje nebezpečenstvo negatívneho ovplyvnenia výsledkov práce alebo možnosť vzniku vecných škôd na výbave.
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3 Opis výrobku

3.1 Technické údaje

VAROVANIE
Nebezpečenstvo a riziká v dôsledku použitia, ktoré nie je v súlade s určením
Pri používaní, ktoré nie je v?súlade s určením, sa môže zariadenie stať zdrojom nebezpečenstva pre ľudí, zvieratá a 
vecné hodnoty.
• Zariadenie používajte výlučne v súlade s jeho určením.
• S cieľom zvýšenia výkonu nevykonávajte na zariadení svojvoľne žiadne zmeny ani prestavby.
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.

Obr. 1 Rozmery

Obr. 2 Montážne rozmery upevňovacieho uholníka
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3 Opis výrobku Vstrekovacia jednotka TSi

3.2 Skratky

Obr. 3 Tesniaca guma pre vonkajší priemer plynovej hubice 

Teplota okolitého vzduchu 0 °C až 40 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu do 90 % pri 20 °C

Tab. 1 Podmienky okolitého prostredia pri prevádzke

Skladovanie v uzatvorenom priestore, teplota 
okolitého vzduchu

−10 °C až +40 °C

Preprava, teplota okolitého vzduchu −10 °C až +55 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu do 90 % pri 20 °C

Tab. 2 Podmienky okolitého prostredia pri preprave a skladovaní

Prevádzkový tlak min. 0,5 MPA – max. 0,6 MPA

Hmotnosť 1,5 kg (bez separačného prostriedku)

Objem nádoby 1 liter

Tab. 3 Technické údaje

Ø 20
Ø 24

Ø 30

BRS Čistiaca stanica pre horáky

TSi Torch spray injector

Tab. 4 Skratky
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3.3 Typový štítok
Vstrekovacia jednotka TSi je označená typovým štítkom, nasledujúcim spôsobom:

Pri všetkých otázkach adresovaných našej spoločnosti dbajte na uvedenie nasledujúcich údajov:

• typ zariadenia, 

• číslo zariadenia, 

• rok výroby

3.4 Používané znaky a symboly
V návode na obsluhu sa používajú nasledovné znaky a symboly:

4 Rozsah dodávky

Diely výbavy a opotrebovávané či spotrebné diely objednávajte samostatne. 
Údaje potrebné na objednávanie a identifikačné čísla častí výbavy a dielov podliehajúcich opotrebovaniu nájdete v 
aktuálnych objednávacích podkladoch. Kontaktné údaje pre poradenstvo a objednávanie nájdete na internetovej adrese 
www.binzel-abicor.com.

Obr. 4 Typový štítok zariadenia TSi

Symbol Opis

• Symbol zoznamu určený na pokyny na konanie a na zoznamy

 Symbol krížového odkazu poukazuje na podrobné, doplňujúce alebo dodatočné informácie

1 Pracovná operácia/e, ktorá sa má vykonávať v uvedenom poradí

A Pracovná operácia/e na obrázku sa má/majú vykonávať v uvedenom poradí

• Vstrekovacia jednotka TSi • Tesniaca guma (Ø 20; Ø 24; Ø 30)
Z výrobného závodu je namontovaný Ø 24

• Držadlo zariadenia vrátane upevňovacích skrutiek • Držadlo fliaš na separačný prostriedok, vrátane 
upevňovacích skrutiek

• Držadlo zariadenia • Fľaše na separačný prostriedok (prázdne)

• Upevňovacie skrutky 2 ks M6 • Návod na obsluhu

Tab. 5 Rozsah dodávky

http://www.binzel-abicor.com
http://www.binzel-abicor.com
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5 Opis funkcie Vstrekovacia jednotka TSi

4.1 Preprava
Rozsah dodávky sme pred odoslaním starostlivo odskúšali a zabalili, avšak poškodenia počas prepravy sa nedajú vylúčiť.

4.2 Skladovanie
Fyzikálne podmienky skladovania v uzavretej miestnosti:

 Tab. 2 Podmienky okolitého prostredia pri preprave a skladovaní na strane SK-6

5 Opis funkcie
Proces vstrekovania je vyvolávaný automaticky, hneď ako sa zvárací horák presunie kolmo do pozície vstrekovania. 
Vstrekovacia jednotka TSi postrieka vyčistený zvárací horák presne dávkovaným množstvom ochranného prostriedku proti 
rozstreku, preventívne proti zachytávaniu rozstrekov vznikajúcich pri zváraní.

6 Uvedenie do prevádzky

Vstupná kontrola Skontrolujte úplnosť dodávky podľa dodacieho listu! 
Skontrolujte (vizuálne), či dodávka nie je poškodená!

Pri reklamáciách Ak počas prepravy došlo k poškodeniu dodávky, okamžite sa skontaktujte s posledným 
špeditérom! Obal si uschovajte, kvôli prípadnej kontrole špeditérom.

Obal na spätné zaslanie Podľa možnosti použite originálny obal a pôvodný baliaci materiál. Ak by ste mali 
otázky ohľadom balenia a zabezpečenia prepravy, obráťte sa na vášho dodávateľa, 
prosím.

Tab. 6 Preprava

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo zranenia pri neočakávanom spustení
Po celý čas vykonávania prác spojených s údržbou, opravami, montážou prípadne demontážou a opravárenskými 
prácami dodržiavajte tieto zásady:
• Uzatvorte prívod stlačeného vzduchu.

OZNÁMENIE

• Dodržiavajte nasledujúce údaje:

 3 Opis výrobku na strane SK-5

• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.
• Z výrobného závodu je namontovaná tesniaca guma s Ø 24 mm. Pri výmene tesniacej gumy dodržiavajte nasledujúcu 

kapitolu:

 9.4 Výmena tesniacej gumy na strane SK-16
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6.1 Montáž držadla zariadenia
Vykonajte jednotlivé úkony podľa nasledujúcich obrázkov:

1 Namontujte pridržiavací uholník (1) s použitím skrutiek s valcovou hlavou (2).

6.2 Vybavenie vstrekovacej jednotky TSi

1 Pridržiavací uholník 2 Skrutka s valcovou hlavou M5 ×12 2 ks

Obr. 5 Montáž držadla zariadenia

OZNÁMENIE

• Presné nastavenie pozície vstrekovacej jednotky TSi je určované prevádzkovateľom zariadenia. 
• Namontujte vstrekovaciu jednotku TSi vo vertikálnom zarovnaní.
• Postarajte sa o voľný prístup k zariadeniu.
• Namontujte fľaše na separačný prostriedok tak, aby sa dali využiť dodané dĺžky hadíc.
• Chráňte komponenty pred dažďom a priamym slnečným žiarením.
• Zariadenie používajte iba v suchých, čistých a dobre vetraných priestoroch.

1 2

OZNÁMENIE

• Vstrekovacia jednotka TSi je z výrobného závodu kompletne predmontovaná a vybavená tesniacou gumou s 
Ø = 24 mm. 

• Veľkosť tesniacej gumy, ktorú treba použiť, je závislá od používaného priemeru plynovej hubice. V prípade potreby 
tesniacu gumu vymeňte.

 9.4 Výmena tesniacej gumy na strane SK-16
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6.3 Pripojenie vedenia stlačeného vzduchu
Vykonajte jednotlivé úkony podľa nasledujúcich obrázkov:

1 Pripojte pripájacie vedenie (6) na prípojku stlačeného vzduchu.

2 Sacie vedenie (11) so spätným ventilom (10) pozične nastavte do plnej fľaše na separačný prostriedok (9). 

3 Vedenie spätného toku (12) pozične nastavte do prázdnej fľaše na separačný prostriedok (8). 

1 Upevňovacia skrutka 2 ks
2 Kryt
3 Regulátor na nastavenie 

množstva
4 2-cestný ventil
5 Nasávací ventil (vákuový 

snímač)

6 Pripájacie vedenie 
vonkajší Ø = 8 mm; L = 1 
000 mm

7 Prepojovacia hadica 
vonkajší Ø = 8 mm

8 Fľaša na separačný 
prostriedok, prázdna

9 Fľaša na separačný 
prostriedok, plná

10 Spätný ventil
11 Sacie vedenie 

vonkajší Ø = 6 mm; 
L = 1 000 mm

12 Vedenie spätného toku 
vonkajší Ø = 8 mm; 
L = 1 000 mm

Obr. 6 Pripojenie vedenia stlačeného vzduchu

OZNÁMENIE

• Dodržte max. prevádzkový tlak 6 barov (0,6 MPa).
• Skontrolujte riadne nainštalovanie všetkých prepojení a výskyt poškodení.
• Dávajte pozor na to, aby bolo sacie vedenie (11) montované so spätným ventilom (10). Koniec hadice sacieho 

vedenia (11) by mal siahať minimálne ku dnu fľaše.
• Dávajte pozor na to, aby bolo vedenie spätného toku (12) namontované v prázdnej fľaši na separačný prostriedok 

(8).
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6.3.1 Schéma pneumatickej sústavy

6.4 Ručné nastavenie separačného prostriedku
Vykonajte jednotlivé úkony podľa nasledujúcich obrázkov:

Obr. 7 Schéma pneumatickej sústavy

1 Vrchný kryt zariadenia 2 Vstrekovacia jednotka TSi 3 Skrutkovač

Obr. 8 Ručné nastavenie separačného prostriedku

1

3

2

A

B
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1 Vrchný kryt zariadenia (1) zatlačte nadol a držte zatlačený.

2 Potrebné množstvo separačného prostriedku nastavte otáčaním skrutkovača (3) doľava (+) alebo doprava (−).

6.5 Programovanie robota
Vykonajte jednotlivé úkony podľa nasledujúcich obrázkov:

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia
Odstrekujúci separačný prípravok môže spôsobiť poranenie očí.
• Pri vyfukovaní stlačeným vzduchom noste vhodný ochranný odev, hlavne ochranné okuliare.

OZNÁMENIE

• Striekací impulz je vyvolávaný pohybom robota. Čas zastavenia robota a dolnej pozície, určuje čas pre striekací 
impulz. Striekací impulz by mal byť na dolnej pozícii max. 2 – 3 sekundy.

1 Robot 2 Vstrekovacia jednotka TSi

Obr. 9 Programovanie robota

OZNÁMENIE

• P1 = pozícia príjazdu; P2 = pozícia vstrekovania
• Max. čas aktivovania pre vstrekovací impulz by mal byť v rozmedzí 2 – 3 sekundy. Želaný čas impulzu programujte v 

závislosti od výsledku vstrekovania. Doba zastavenia robota v P2 určuje čas vstrekovania.
• Zabráňte vytváraniu kvapiek.

2

A

B

1 P1

2,4
8,4

P2
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1 Pozíciu príjazdu P1 naprogramujte koncentricky nad vstrekovacou jednotkou TSi (2).

2 Presúvajte robota (1) pomaly nadol do pozície P2, až kým sa neaktivuje vstrekovací impulz. 

3 Akonáhle sa aktivuje vstrekovací impulz, zastavte pohyb.

4 Po želanom čase čakania presuňte robota (1) kolmo zo vstrekovacej jednotky TSi (2) na pozíciu P1.

7 Prevádzka

8 Vyradenie z prevádzky

9 Údržba a čistenie
Predpokladom na zaistenie dlhej životnosti a bezchybného fungovania je pravidelná a trvalá údržba a čistenie.

UPOZORNENIE
Strata separačného prostriedku
Zvýšená spotreba separačného prostriedku v dôsledku nepresného programovania robota.
• Programovanie robota vykonajte správnym spôsobom.

UPOZORNENIE
Vecné poškodenie
Príliš ďaleké zasunutie robota (1) do vstrekovacej jednotky TSi (2) môže viesť k poškodeniam.
• Zastavte pohyb robota (1) a v prípade potreby upravte naprogramovanie.

OZNÁMENIE

• Dodržiavajte aj nasledujúcu kapitolu:

 6.4 Ručné nastavenie separačného prostriedku na strane SK-11

OZNÁMENIE

• Dodržujte pokyny uvedené v dokumentácii komponentov zváracej techniky.
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.

OZNÁMENIE

• Pri vyradení z prevádzky dodržiavajte vypínacie postupy komponentov zváracej techniky.
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo zranenia pri neočakávanom spustení
Po celý čas vykonávania prác spojených s údržbou, opravami, montážou prípadne demontážou a opravárenskými 
prácami dodržiavajte tieto zásady:
• Uzatvorte prívod stlačeného vzduchu.

OZNÁMENIE

• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.
• Počas údržbových a čistiacich prác vždy noste osobné ochranné pomôcky.
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9.1 Intervaly údržby

Dodržiavajte informácie uvedené v norme EN 60974-4 Prehliadky a skúšky zariadení na oblúkové zváranie počas 
prevádzky, ako aj platné zákony a smernice príslušných spolkových krajín.

Vykonávajte nasledujúce kontroly:

9.2 Vyprázdnenie a vyčistenie zachytávacej nádoby
Vykonajte jednotlivé úkony podľa nasledujúcich obrázkov:

OZNÁMENIE

• Uvedené intervaly údržby sú orientačné hodnoty a platia pre jednozmennú prevádzku.

Týždenne Mesačne

• Skontrolujte fungovanie zachytávacej nádoby (4), v prípade 
potreby ju vyprázdnite a vyčistite

 9.2 Vyprázdnenie a vyčistenie zachytávacej nádoby na 
strane SK-14

• Skontrolujte výskyt opotrebovania a poškodenia 
tesniacej gumy (1), v prípade potreby ju vymeňte

 9.4 Výmena tesniacej gumy na strane SK-16

• Skontrolujte fungovanie vedenia spätného toku (12), v prípade 
potreby ho demontujte a vyfúkajte stlačeným vzduchom.

 Obr. 6 Pripojenie vedenia stlačeného vzduchu na 
strane SK-10

Tab. 7 Údržba a čistenie

1 Vrchný kryt zariadenia
2 Bajonetový uzáver

3 Vstrekovacia dýza
4 Zachytávacia nádoba

5 Tlaková príruba

Obr. 10 Údržba a čistenie
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1 Odskrutkujte vrchný kryt zariadenia (1) použitím bajonetového uzáveru (2), odoberte tlakovú 
prírubu (5) a zachytávaciu nádobu (4).

2 Vyprázdnite zachytávaciu nádobu (4).

3 V prípade potreby očistite vstrekovaciu dýzu: 9.3 Vyčistenie vstrekovacej dýzy na strane SK-15

 V prípade potreby vymeňte tesniacu gumu: 9.4 Výmena tesniacej gumy na strane SK-16

4 Všetky konštrukčné diely opäť namontujte v opačnom poradí.

9.3 Vyčistenie vstrekovacej dýzy
 Obr. 10 Údržba a čistenie na strane SK-14

1 Odskrutkujte vrchný kryt zariadenia (1) použitím bajonetového uzáveru (2), odoberte tlakovú prírubu (5) a 
zachytávaciu nádobu (4).

2 Vytočte vstrekovaciu dýzu (3). Odstráňte nečistoty a vykonajte vyfúkanie stlačeným vzduchom z obidvoch strán. 

3 Vstrekovaciu dýzu (3) opäť rukou pevne zaskrutkujte a všetky konštrukčné diely opäť namontujte v opačnom poradí.

OZNÁMENIE

• Dbajte na čisté a nepoškodené tesniace plochy medzi vrchným krytom zariadenia (1) a tlakovou prírubou (5). V 
prípade potreby tesniacu gumu vymeňte.

UPOZORNENIE
Vecné škody
Nesprávny separačný prostriedok môže poškodiť vstrekovaciu jednotku TSi.
• Vstrekovaciu jednotku TSi prevádzkujte iba s originálnym separačným prostriedkom značky ABICOR BINZEL.
• Vstrekovaciu jednotku TSi prevádzkujte iba so zabudovanou zachytávacou nádobou.

OZNÁMENIE

• Na vytočenie vstrekovacej dýzy (3) použite otvorený kľúč so šírkou 14 alebo zachytávaciu nádobu (4).

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia
Ťažké zranenia rozmetanými časťami.
• Pri vyfukovaní stlačeným vzduchom noste vhodný ochranný odev, hlavne ochranné okuliare.
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9.4 Výmena tesniacej gumy
Vykonajte jednotlivé úkony podľa nasledujúcich obrázkov:

1 Odskrutkujte vrchný kryt zariadenia (2) použitím bajonetového uzáveru a vytlačte tesniacu gumu (1).

2 Tesniacu gumu (1) vymeňte a zatlačte do vrchného krytu zariadenia (2).

3 Namontujte vrchný kryt zariadenia (2) použitím bajonetového uzáveru.

1 Tesniaca guma 2 Vrchný kryt zariadenia 3 Tesniace plochy 4 Bajonetový uzáver

Obr. 11 Výmena tesniacej gumy

OZNÁMENIE

• Tesniaca guma, ktorú treba použiť, závisí od vonkajšieho priemeru plynovej hubice. Odchýlka na úrovni ±1 mm vo 
vonkajšom priemere plynovej hubice je prípustná.
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10 Poruchy a ich odstránenie

Venujte pozornosť priloženému dokumentu o záruke. V prípade akejkoľvek pochybnosti alebo problémov sa obráťte na 
špecializovaného predajcu alebo na výrobcu.

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia zariadenia neautorizovanými osobami
Neodborné opravy a zmeny na výrobku môžu viesť k závažným poraneniam a poškodeniam výrobku. V prípade zásahu 
neautorizovanými osobami zaniká záruka na tento výrobok.
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.

OZNÁMENIE

• Dodržujte pokyny uvedené v dokumentácii komponentov zváracej techniky.

Porucha Príčina Odstránenie

Striekací impulz 
aktivovaný, separačný 
prostriedok sa nečerpá

• Spájacie vedenia nie sú 
spojené

• Skontrolujte pevné osadenie všetkých spájacích vedení

 Obr. 6 Pripojenie vedenia stlačeného vzduchu na 
strane SK-10

 Obr. 7 Schéma pneumatickej sústavy na 
strane SK-11

• Chybne nastavené množstvo 
separačného prostriedku

• Správne nastavte množstvo separačného prostriedku

 Obr. 8 Ručné nastavenie separačného prostriedku 
na strane SK-11

• Sacia hadica je upchatá • Vyčistite sacie vedenie (11), prípadne ho vymeňte

 Obr. 6 Pripojenie vedenia stlačeného vzduchu na 
strane SK-10

• Separačný prostriedok – 
prázdne

• Doplňte separačný prostriedok do fľaše (9)

 Obr. 6 Pripojenie vedenia stlačeného vzduchu na 
strane SK-10

• Spätný ventil je chybne 
namontovaný, nie je funkčný

• Skontrolujte pevné osadenie a fungovanie spätného 
ventilu (10), v prípade potreby ho vymeňte

 Obr. 6 Pripojenie vedenia stlačeného vzduchu na 
strane SK-10

Veľká strata 
separačného 
prostriedku pri 
vstrekovaní

• Robot (1) je chybne pozične 
nastavený

• Nastavte správnu pozíciu robota (1)

 Obr. 9 Programovanie robota na strane SK-12

• Je namontovaná chybná 
tesniaca guma

• Skontrolujte veľkosť namontovanej tesniacej gumy, 
v prípade potreby ju vymeňte, poškodenú tesniacu 
gumu vymeňte

 9.4 Výmena tesniacej gumy na strane SK-16

• Uvoľnený vrchný kryt 
zariadenia

• Skontrolujte pevné osadenie vrchného krytu 
zariadenia (1), v prípade potreby ho upevnite

 Obr. 10 Údržba a čistenie na strane SK-14

Tab. 8 Poruchy a ich odstránenie
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11 Demontáž

1 Odstráňte vedenia stlačeného vzduchu.

 Obr. 6 Pripojenie vedenia stlačeného vzduchu na strane SK-10

2 Demontujte vstrekovaciu jednotku TSi.

 Obr. 5 Montáž držadla zariadenia na strane SK-9

3 Odstráňte uvoľňované diely. 

Výsledok vstrekovania je 
nedostatočný

• Je nastavené príliš malé 
množstvo separačného 
prostriedku

• Správne nastavte množstvo separačného prostriedku

 Obr. 8 Ručné nastavenie separačného prostriedku 
na strane SK-11

• Je nastavené príliš veľké 
množstvo separačného 
prostriedku (tvorba kvapiek)

• Bol použitý nesprávny 
separačný prostriedok

• Používajte výlučne originálny separačný prostriedok 
značky ABICOR BINZEL

Separačný prostriedok 
sa zhromažďuje 
v zachytávacej nádobe

• Zachytávacia nádoba/spätný 
tok sú upchaté

• Zvýšte interval čistenia na 2x týždenne

Ďalšie otázky k tomuto zariadeniu Prosím obráťte sa na technickú podporu firmy 
Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG 
www.binzel-abicor.com.

Porucha Príčina Odstránenie

Tab. 8 Poruchy a ich odstránenie

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo zranenia pri neočakávanom spustení
Po celý čas vykonávania prác spojených s údržbou, opravami, montážou prípadne demontážou a opravárenskými 
prácami dodržiavajte tieto zásady:
• Uzatvorte prívod stlačeného vzduchu.

OZNÁMENIE

• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.
• ).Dodržiavajte informácie uvedené v nasledujúcej kapitole:

 8 Vyradenie z prevádzky na strane SK-13.

http://www.binzel-abicor.com


Vstrekovacia jednotka TSi 12 Likvidácia

BAL.0567.0 • 2019-11-04 SK - 19

 

12 Likvidácia
Pri likvidácii sa musia dodržiavať platné lokálne nariadenia, zákony, predpisy, normy a smernice. Pred likvidáciou podľa 
predpisov musíte výrobok najprv demontovať.

  Dodržiavajte tieto informácie:

 11 Demontáž na strane SK-18

12.1 Materiály
Tento výrobok pozostáva z najväčšej časti z kovových materiálov, ktoré je možné znovu taviť v oceliarňach a hutníckych 
závodoch, takže sú takmer neobmedzene recyklovateľné. Použité plasty sú označené, takže sú pripravené na triedenie a 
frakcionáciu materiálov na neskoršiu recykláciu.

12.2 Prevádzkové prostriedky
Olej, mazacie tuky a čistiace prostriedky nesmú zaťažiť pôdu a ani preniknúť do kanalizácie. Tieto látky je nutné skladovať, 
prepravovať a likvidovať vo vhodných nádobách. Dodržiavajte pritom platné lokálne ustanovenia a upozornenia týkajúce 
sa likvidácie, uvádzané výrobcami prevádzkových hmôt v poskytovaných listoch s bezpečnostnými údajmi. Kontaminované 
čistiace nástroje (štetce, handry a pod.) sa tiež musia likvidovať podľa údajov výrobcu prevádzkového prostriedku.

12.3 Balenia
Spoločnosť ABICOR BINZEL zredukovala prepravné balenie na absolútne nevyhnutné minimum. Pri výbere obalových 
materiálov sa kladie dôraz na možnosť ich recyklácie.
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