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TRIAC AT
Varmluftsvejseapparat

Tillykke med købet af din TRIAC AT.
Du har valgt et førsteklasses varmluftsvejseapparat.
TRIAC AT er udviklet og produceret i henhold til det aktuelle tekniske udviklingsniveau inden for den plastbearbej-
dende industri. 

Du finder flere oplysninger om TRIAC AT på www.leister.com

Dette varmluftsvejseapparat er beregnet til svejsning, krympning og formning af termoplastiske kunststoffer samt 
opvarmning og tørring.

Vi anbefaler, at der bæres passende beskyttelsesbeklædning (handsker, forklæde eller lignende) under anvendel-
sen af apparatet.

Forlængerkablet skal være godkendt til anvendelsesstedet og være 
mærket i overensstemmelse hermed. Vær i givet fald opmærksom på 
forlængerkablets nødvendige minimum-tværsnit.

Sørg for, at aggregaterne er udstyret med en FI-afbryder, hvis der anvendes aggregater til energiforsyning. For 
aggregaternes nominelle effekt gælder formlen "2 x varmluftsvejseapparatets nominelle effekt".

Enhver anden anvendelse af TRIAC AT anses for at være ikke korrekt.

Vi anbefaler, at betjeningsvejledningen altid opbevares sammen med apparatet.

1. Anvendelse

Sikkerhedshenvisningerne til dette apparat findes i det medfølgende dokument "Safety Instructions 
– Hand Tools". Dette dokument finder du også blandt betjeningsvejledningerne på vores hjemme-
side.

1.1 Energiforsyning

1.2 Beskyttelsesudstyr

1.3 Korrekt anvendelse

1.4 Ikke korrekt anvendelse

1.5 Sikkerhedshenvisninger

230V~ til 10 m 2 x 1,5 mm2

120V~ til 10 m 2 x 16AWG
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V~ 100 120 220 230
Hz 50/60 50/60 60 50/60
W 1500 1600 1600 1600
°C
°F

40 – 620
100 – 1150

l/min (20°C)
cfm (68° F)

160 - 240
5.7 - 8.5

dB (A) 67 (K = 3)

m/s² < 2.5 (K = 1.5)

kg
lbs

1.02
2.2

a c

b

a) ø mm / inch 90 / 3.5
b) mm / inch 338 / 13.3

c) ø mm / inch 56 / 2.2

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Temperatur Indtastning i trin af 5 °C/10 °F
Koldluftstrin (opvarmning FRA)   7 [5.2.1]

Standby Visning ved temperaturafvigelse fra den indstillede nominelle værdi   6 [5.2]

Luftmængde Valg af fem trin   7 [5.2.2]

Begrænsning af arbejds-
område

Område for temperatur og luftmængde kan indstilles. Derved kan fejl 
under anvendelsen undgås.   7 [5.2.1]

e-Drive-spærring Spærring af betjeningselementet. Beskyttelse mod utilsigtet indtastning.   7 [5.2.4]

Eco-mode

Eco-mode er en automatisk effektreduktion, som kan aktiveres og 
konfigureres.
Hvis apparatet ikke bevæges under den konfigurerede hviletid (d), 
reduceres effekten (temperaturen opretholdes). 
Når apparatet bevæges eller parametrene ændres, slås Eco-mode fra.
Alternativt startes afkølingsfunktionen (cool down) og apparatet 
frakobles (standby), hvis den konfigurerede opholdstid (t) i Eco-mode 
overskrides. 

  8 [6.1]

Afkøling Afkølingsproces med automatisk frakobling (standby), hvis apparatets 
temperatur befinder sig i nærheden af omgivelsestemperaturen.   8 [6.1]

Genstartsbeskyttelse Beskyttelse mod genstart ved afbrydelse af netspændingen

Netspænding Visning af den aktuelle netspænding   7 [5.2.3]

Spændingsovervågning Advarsel ved underspænding   11 [8]

Overvågning af varmee-
lement Registrering ved svigt af varmeelement   11 [9]

2. Funktioner

3. Tekniske data
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1. Varmeelementrør
2. Beskyttelsesrør
3. Soft-beklædning til skridsikker anbringelse
4. Display

5. Betjeningselement (e-Drive)
6. Nettilslutningsledning
7. Luftfilter

4. TRIAC AT

4.1 Oversigt over apparatdele

4.2 Betjeningselement (e-Drive)

Kortvarigt tryk (<1s)Langvarigt tryk (>1s) Drejes
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1

1 2 3

2 3 43

Varmeelement defekt  
  11 [9]  

Opvarmning – afkøling  
  7 [5.2.1]

Blæser    7 [5.2.2]  

e-Drive-spærring   7 [5.2.4]
Grænse nået    9 [7.2.2]

Luftmængdevisning   7 [5.2.2]  

Motor   11 [8]  Overopvarmning   11 [8]  

Temperaturvisning   7 [5.2.1]

Spænding   7 [5.2.3]    

Underspænding   11 [8]  

Afkøling   8 [6]  Vedligeholdelse   12 [10]  

Softwareversion

Klar til brug

Når der trykkes langvarigt på e-Drive, tilkobles apparatet. Apparatet opvarmes til den sidst indstillede nominelle 
værdi. Når der ikke længere vises en temperaturafvigelse (blinkende pil), er apparatet klar til brug.

1s

4.3 Display-visning

5. Ibrugtagning

5.1 Tilslutning af apparatet til netspændingen (standby)

5.2 Tilkobling af apparatet (driftstilstand)

Den nominelle spænding, som er angivet på apparatet, skal stemme overens med netspændingen på 
stedet.

Brand- og forbrændingsfare
Undlad at berøre varmeelementrøret og dysen i varm tilstand, da der er fare for forbrændinger. Undlad 
at rette varmluftstrålen mod mennesker eller dyr.

Farlig elektrisk spænding, livsfare ved beskadigelser på kabel eller netstik. Kontrollér nettilslutnings-
ledningen og netstikket samt forlængerkablet for elektrisk og mekanisk beskadigelse før ibrugtagning.
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90° 90°

90° 90°
2 3 4

1 2 3

2

4 s Klar til brug

Du kan indstille den nominelle temperatur direkte ved at dreje på e-Drive. Når der ikke længere vises en 
temperaturafvigelse (blinkende pil), er apparatet klar til brug.

Når du trykker kortvarigt to gange på e-Drive, vises den aktuelle driftsspænding. Denne visningsmode forla-
des automatisk efter fire sekunder.

Klar til brug

2x

4 s

Når du trykker kortvarigt på e-Drive, begynder luftmængdevisningen at blinke. Du kan nu ændre luftmæng-
detrinnet ved at dreje på e-Drive. Denne indtastningsmode forlades automatisk, hvis der ikke foretages 
yderligere indtastninger i fire sekunder.

5.2.1 Indstilling af temperaturen

5.2.2 Indstilling af luftmængden

5.2.3 Kontrol af driftsspændingen

Indtastningen via e-Drive kan spærres for at beskytte indstillingen mod utilsigtet berøring af e-Drive. Tryk og 
drej samtidigt knappen mindst 90° mod venstre og højre for at slå spærringen til eller fra.

Spærret Frigivet

5.2.4 Spærring/frigivelse af betjeningselementet (e-Drive)
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Når du trykker langvarigt på e-Drive under brug, startes afkølingsfunktionen.
Apparatet frakobles automatisk, hvis apparatets temperatur befinder sig i nærheden af omgivelsestemperaturen.

Når du trykker kortvarigt på e-Drive under afkølingen, skifter apparatet tilbage til driftstilstanden.

Trykker du meget længe på e-Drive under afkølingen, skifter apparatet til standby-modus (afkølingsfunktionen 
afbrydes). Forsigtig, apparatet kan stadig være meget varmt.

Klar til brug

Trykker du meget længe på e-Drive under brug, skifter apparatet til standby-modus (afkølingsfunktionen starter 
efter et sekund og kører i to sekunder). Forsigtig, apparatet kan stadig være meget varmt.

Brand- og forbrændingsfare
Undlad at berøre varmeelementrøret og dysen i varm tilstand, da der er fare for forbrændinger. Lad 
apparatet afkøle efter brug.

Brand- og forbrændingsfare
Undlad at berøre varmeelementrøret og dysen i varm tilstand, da der er fare for forbrændinger. Lad 
apparatet afkøle efter brug.

6. Ud-af-brugtagning

6.1 Frakobling af apparatet med afkølingsfunktion (cool down)

6.1.1 Afbrydelse af frakoblingen (tilbage til driftstilstanden)

6.1.2 Fremskyndelse af frakoblingen (videre til standby)

6.2 Frakobling af apparatet uden afkølingsfunktion (direkte til standby)

6.3 Afbrydelse af netspændingen til apparatet
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Eco 1

2
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Temperaturenhed
°C = Celsius
°F = Fahrenheit 

Skift af parameter Valg/bekræftelse af 
parameter

Ændring af para-
meter

Lavest indstillelige temperatur
OFF  620 °C

Højest indstillelige temperatur
620 °C  OFF

Lavest indstillelige blæsertrin

  til  

Højest indstillelige blæsertrin

  til  

7. Konfigurationsmenu

7.1 Sådan kaldes menuen frem

7.2 Navigation i menuen

7.2.1 Indstilling af temperaturenhed

7.2.2 Indstilling af arbejdsområde

7.2.3 Indstilling af Eco-mode

Når du trykker kortvarigt fire gange på e-Drive, kaldes menuen frem.

Eco-mode:
0 = FRA
1 = TIL (konfigurator)

Hviletid (d) indtil effektreduktion (Eco-mode) 10" 
60" i trin af 5 sekunder (")

Opholdstid (t) i Eco-mode, indtil apparatet afkøles og 
frakobles automatisk.
-- = FRA (opholdstid i Eco-mode ubegrænset)
5'  60' i trin af 5 minutter (')
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1 2 3 4

5 6

1s1s

Apparat med ændret grundkonfiguration

Apparat med grundkonfiguration

7.3 Sådan forlades menuerne

7.4 Visning af en ændret grundkonfiguration

7.5 Nulstilling til grundkonfiguration (reset)

Når du trykker langvarigt på e-Drive, lukkes menuen.

Hold e-Drive trykket ind, tilslut netspændingen og vent, indtil RESET vises. Reset udføres, når du slipper e-Drive.
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Underspænding  Kontrollér driftsspændingen     7 [5.2.3] 

Maks. driftstimer for kulbørster snart nået  Vedligeholdelse anbefalet
Kontakt Leisters servicecenter

Apparat overophedet (automatisk afkøling  Kontrollér luftgennemstrømningen, f.eks. rengøring af luftfilter 
  12 [10.2]), kontrol af dyse osv.

8. Advarsler

Varmeelement defekt  Udskiftes   12 [10.1] 

Tag netstikket ud  Start apparatet igen; kontakt Leisters servicecenter, hvis problemet stadig foreligger

9. Fejl og fejlkoder
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10. Vedligeholdelse og reparation

10.1 Rengøring af luftfilteret

Med undtagelse af følgende anvisninger må reparationer udelukkende udføres af Leisters servicecenter.

10.2 Udskiftning af varmeelementet og Micatube

El-udstyr, tilbehør og emballage skal afleveres til genvinding. Vær opmærksom på de nationale og lokale 
forskrifter i forbindelse med bortskaffelsen af vores produkter. For EU-lande: Smid ikke el-udstyr ud 
sammen med husholdningsaffaldet.

Farlig elektrisk spænding, livsfare ved åbning af apparatet, da spændingsførende komponenter og 
tilslutninger lægges fri. Træk netstikket ud af stikdåsen, før apparatet åbnes.

• Safety Instructions – Hand Tools (artikelnummer: 129.099)

11. Bortskaffelse

12. Yderligere relevante dokumenter
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EC declaration of conformity 
(in terms of the EC machinery directive 2006/42; 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 EU directives:  
 
Designation  Hot Air Tool 
 
Type  TRIAC AT 
 
EU directives  2006/42/EC (Machinery Directive) 
 2014/30/EU  (EMC Directive)   
 2011/65/EU (RoHS Directive) 
 
Harmonised standards  EN ISO 12100:2010 
 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
 EN 55014-2:2015 
 EN 61000-6-2:2005 
 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, 09.01.2020 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
Bruno von Wyl Christoph Baumgartner 
(Chief Technical Officer) (General Manager) 

13. Overensstemmelseserklæring
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 Salgs- og servicecenter

Garanti

• For dette apparat gælder den garanti, der gives direkte af forhandleren/sælgeren, fra og med købsdatoen. I 
tilfælde af garantikrav (som bevis kræves en regning eller følgeseddel) udbedres fabrikations- eller forarbej-
dningsfejl af forhandleren, der enten leverer et nyt produkt eller reparerer det nuværende. Varmeelementer 
er ikke omfattet af garantien.

• Yderligere garantikrav er udelukket inden for de bindende lovgivningsrammer.
• Skader, som skyldes naturligt slid, overbelastning eller forkert behandling, dækkes ikke af garantien.
• Alle garantikrav for apparater, som er ombygget eller ændret af køber, bortfalder.

https://www.leister.com
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