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Originální návod k použití     
Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny, které budou 
zapotřebí z důvodu tiskových chyb, případných nepřesností v uvedených informacích nebo za účelem
zdokonalení tohoto výrobku. V nových vydáních návodu však budou tyto změny zohledněny.       
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CR1000/CR1250                                                                                                                                                1 Identifikace

1 Identifikace
Chladicí přístroj CR1000/CR1250 se používá v průmyslových a živnostenských provozech výlučně pro chlazení 
kapalinou chlazených svařovacích hořáků. 
Používat se smí pouze s originálními náhradními díly ABICOR BINZEL. Tento provozníá návod popisuje pouze 
přístroj CR1000/CR1250.

1.1 Prohlášení o shodě EU

Prohlášení o shodě EU                                                                                                
Podle směrnice EU 2006/95 EG, příloha III,B
Originální prohlášení o shodě

Výrobce:                              ALEXANDER BINZEL GMBH & CO KG
                                              Kiesacker
                                              35418 Alten-Buseck
                                              Německo

Zplnomocněnec                Hubert Mecker
pro sestavování                adresa viz výrobce 
technických podkladů

Výrobek – popis                Tento chladicí přístroj se používá výlučně pro chlazení svařovacích hořáků
                                              s kapalinovým chlazením a je určený pro používání odbornými pracovníky
                                              v průmyslových a živnostenských provozech.

                   Název                Oběhový chladicí přístroj             Funkce  Chladicí přístroj

                   Obchodní
                   označení             CR                                                   Typ         1000
                                                                                                                        1250
Tímto prohlašujeme, že výše jmenovaný výrobek na základě svojí koncepce i konstrukční stavby a rovněž
v námi do provozu uvedeném provedení odpovídá příslušným, bezpečnosti a zdraví se týkajícím, základním 
požadavkům směrnic EU.
V případě změn provedených na výrobku bez našeho schválení ztrácí toto prohlášení svojí platnost.

Relevantní směrnice:           2006/95/EG, nízké napětí
                                                  2004/108/EG, EMV
                                                  2011/65/EU, RoHS 

Aplikované harmo-              DIN EN ISO 12100 Bezpečnost strojů
nizované normy:                    DIN EN 60974-2 Kapalinové chladicí systémy
                                                 
Aplikované národní normy
a technické specifikace:

Alten-Buseck, 01.07.2013

Podpis                      (nečitelný)                           .
Prof. Dr.- Ing Emil Schubert, prokurista

K založení:                                     č. dokumentu: 01-07-2013                 1. červenec 2013                           strana 1/1
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2    Bezpečnost
Tato kapitola přináší informace důležité pro bezpečnou obsluhu výrobku. Přečtěte si ji pečlivě před prvním 
použitím přístroje a zajistěte, aby byl s jejím obsahem seznámen každý uživatel tohoto výrobku. 

 Pročtěte si před pvním použitím pečlivě tento provozní návod, který Vám zprostředkuje informace
nutné pro bezporuchový a bezpečný provoz. 

 Přečtěte si provozní návod a jednejte podle něj při všech specifických činnostech, jako je např. uvádění 
do provozu, vlastní provoz, přeprava a údržba. 

2.1  Užití výrobku v souhlase s jeho určením 

 Přístroj popsaný v tomto návodu je dovoleno používat popsaným způsobem výlučně jen k účelu 
uvedeném v návodu. Dodržujte při tom podmínky pro jeho provoz, ošetřování a údržbu.   

 Jakékoliv jiné použití je považováno za neodpovídající určení výrobku.

 Přestavby ani úpravy prováděné o své vůli za účelem zvýšení výkonu, nejsou dovoleny.

2.2    Povinnosti provozovatele

 Přechovávejte provozní návod tak, aby byl k dispozici u přístroje pro případné pozdější nahlédnutí a při 
předávání výrobku jej předejte také.  

 Uvádění do provozu a práce týkající se obsluhy a údržby smějí provádět pouze odborní pracovníci.
Odborný pracovník je osoba, která vzhledem ke svému odbornému vzdělání, svým znalostem a 
zkušenostem dokáže jí svěřené práce posoudit a rozpoznat možná nebezpečí.  (v Německu viz TRBS 
1203).

 Dbejte na to, aby se v pracovním prostoru nenacházely žádné další osoby. 

 Dodržujte předpisy pro ochranu před úrazy, které platí v příslušné zemi/příslušném státě.

 Dbejte na dobré osvětlení pracovního prostoru a udržujte jej v čistotě.

Dodržujte zejména následující normy a směrnice:

 89/391 EWG: Realizace opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

 89/655 EWG: Základní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců používajících při 
práci pracovní prostředky

 DIN EN 60974-2: Zařízení pro svařování elektrickým obloukem, část 2: Kapalinové chladicí systémy 

 DIN EN 60974-4: Zařízení pro svařování elektrickým obloukem, část 4: Opakované inspekce a zkoušky 

 DIN EN 60974-9: Zařízení pro svařování elektrickým obloukem, část 9: Zřizování a provoz

 DIN EN 60974-10: Zařízení pro svařování elektrickým obloukem, část 10: Požadavky na elekromagne-
tickou kompatibilitu (EMC) 

 Předpisy pro ochranu při práci platné pro příslušnou zemi/příslušný stát - např. Německo: Zákon o 
ochraně při práci a Nařízení o provozní bezpečnosti

 Předpisy týkající se bezpečnosti při práci

 V případě tohoto přístroje se podle normy DIN EN 60974 jedná o svařovací zařízení třídy A. Svařovací 
zařízení této třídy nejsou určena pro nasazení v obytných oblastech, ve kterých se používá napájení 
elektrickým proudem z veřejné rozvodné sítě nízkého napětí, protože elektromagnetické rušení by zde 
mohlo mít za následek vznik závad na různých přístrojích nebo narušení jejich funkce. Používejte tento 
přístroj pouze v živnostenských nebo průmyslových oblastech.  

2.3   Osobní ochranné vybavení 

 Za účelem vyloučení nebezpečí pro uživatele se v tomto návodu doporučuje nošení osobního 
ochranného vybavení. K tomuto vybavení patří ochranný oblek, ochranné brýle, maska pro ochranu 
dechu třídy P3, ochranné rukavice a bezpečnostní boty. 

--- 4 ---
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2.4     Varovná upozornění
Níže zobrazená varovná upozornění jsou uvedena vždy před potenciálně nebezpečnými pracovními kroky. Tato 
upozornění seřazená podle klesajíucího stupně ohrožení mají následující význam: 

   NEBEZPEČÍ

Označení pro bezprostředně hrozící nebezpečí: Jeho nedbání může mít za následeksmrt nebo 
těžká zranění

   VAROVÁNÍ

Označení pro možnost vzniku nebezpečné situace: Jeho nedbání může mít za následek těžká 
zranění

  POZOR

Označení pro možnost vzniku mírně nebezpečné situace: Jeho nedbání může mít za následek lehká 
nebo jen drobná zranění

UPOZORNĚNÍ

Označení pro možnost rizika nepříznivého ovlivnění/narušení výsledku pracovních operací nebo 
vzniku věcných škod na vybavení

2.5   Bezpečnost výrobku

 Tento výrobek byl vyvinut a vyroben podle současného stavu techniky a obecně uznávaných 
bezpečnostně-technických norem a směrnic. V tomto provozním návodu jsou zahrnuta varování před 
nevyhnutelnými zbytkovými riziky pro uživatele, třetí osoby, přístroje nebo další věcné hodnoty. 
Nedbáním těchto pokynů/upozornění může vzniknout nebezpečí pro život, může dojít k ohrožení 
zdraví osob, ke škodám na životním prostředí nebo k věcným škodám.   

 Výrobek se smí používat pouze v nepozměněném a bezchybném technickém a stavu a to v 
provozních hranicích uvedených v tomto návodu.

 Dodržujte stále mezní hodnoty uvedené v technických údajích. Přetížení vedou k poškozením výrobku. 

 Bezpečnostní zařízení na přístroji se nikdy nesmějí demontovat, přemosťovat nebo jiným způsobem 
obcházet. 

 Při použití ve venkovním prostředí zajistěte vhodnou ochranu před účinky počasí.  

 V případě elektrického přístroje si ověřte, zda nenese stopy eventuálního poškození a zda vykazuje 
bezchybnou a určení odpovídající funkci.  

 Elektrický přístroj nikdy nevystavujte dešti a vyhněte se vlhkému nebo mokrému prostředí. 

 Chraňte se před úrazy elektrickým proudem tím, že budete používat izolační podložky a nosit suché 
oblečení. 

 Nikdy nepoužívejte elektrické přístroje v prostředích s nebezpečím požáru nebo výbuchu. 

 Svařování elektrickým obloukem může poškodit oči, pokožku a sluch, a proto neustále noste při práci 
s přístrojem předepsané ochranné vybavení. 

 Výpary všech kovů, zejména olova, kadmia, mědi a berilia jsou zdraví škodlivé! Dbejte proto na 
dostatečné větrání nebo odsávání. Dbejte stále na dodržování zákonem stanovených mezních hodnot. 

 Obrobky, které byly odmašťovány chlórovanými rozpouštědly opláchněte čistou vodou, protože bez 
oplachu  zde vzniká nebezpečí tvorby fosgenu. Do blízkosti svařovacího pracoviště neumisťujte žádné 
odmašťovací lázně s obsahem chlóru. 

 Dodržujte obecně platné protipožární předpisy a před započetím práce odstaňte zokolí svařovacího 
pracoviště všechny požárně nebezpečné předměty. Udržujte na pracovišti v pohotovosti vhodné 
protipožární prostředky.

---  5  ---
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2.6     Štíky s varovným upozorněním a pracovními pokyny
Na výrobku se nacházejí níže zobrazené štíky s varováním a pracovními pokyny:

Symbol Význam

             

Přečtěte si a dodržujte provozní návod!

Všechna tato označení musí být stále čitelná a nesmějí se přelepit, zakrýt, přemalovat ani odstranit.

2.7   Specifická nebezpečí spojená s tímto výrobkem

 V případě elektrického přístroje si ověřte, zda nenese stopy eventuálního poškození a zda vykazuje 
bezchybnou a určení odpovídající funkci.    

 Elektrický přístroj nikdy nevystavujte dešti a vyhněte se vlhkému nebo mokrému prostředí. 

 Chraňte se před úrazy elektrickým proudem tím, že budete používat izolační podložky a nosit suché 
oblečení. 

 Nikdy nepoužívejte elektrické přístroje v prostředích s nebezpečím požáru nebo výbuchu. 

 Svařování elektrickým obloukem může poškodit oči, pokožku a sluch, a proto neustále noste při práci 
s přístrojem předepsané ochranné vybavení. 

 Výpary všech kovů, zejména olova, kadmia, mědi a berilia jsou zdraví škodlivé! Dbejte proto na 
dostatečné větrání nebo odsávání. Dbejte stále na dodržování zákonem stanovených mezních hodnot. 

 Obrobky, které byly odmašťovány chlórovanými rozpouštědly opláchněte čistou vodou, protože bez 
oplachu  zde vzniká nebezpečí tvorby fosgenu. Do blízkosti svařovacího pracoviště neumisťujte žádné 
odmašťovací lázně s obsahem chlóru. 

 Dodržujte obecně platné protipožární předpisy a před započetím práce odstaňte zokolí svařovacího 
pracoviště všechny požárně nebezpečné předměty. Udržujte na pracovišti v pohotovosti vhodné 
protipožární prostředky. 

2.8   Pokyny pro případ havarijní situace  
V případě havarijní situace ihned přerušte níže uvedené napájení:

 Elektrický proud – siťová vidlice 

 O dalších opatřeních se informujte v provozním návodu svařovacího zdroje nebo jednotlivých 
periferních přístrojů. 

---  6 ---
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3      Popis výrobku
Tento chladicí přístroj se používá pro chlazení svařovacích hořáků s kapalinovým chlazením.  Jaké jiné použití se 
považuje za neodpovídající určení přístroje a za škody vzniklé z tohoto důvodu výrobce neodpovídá.  

   VAROVÁNÍ

Nebezpečí, která hrozí při použití neodpovídajícím určení přístroje 
Při použití, které není v souhlase s určením přístroje, může tento představovat nebezpečí pro 
osoby, zvířata nebo věcné hodnoty. 

 Používejte přístroj výlučně v souhlase s jeho určením. 

 Neprovádějte o své vůli přestavby ani úpravy přístroje za účelem zvýšení jeho výkonu.    

 Používání přístroje je dovoleno pouze oprávněným osobám (v Německu viz TRBS1203). 

3.1     Technické údaje

Obr. 1       Rozměry chladicího přístroje CR1000

Obr. 2       Rozměry chladicího přístroje CR1250

---  7 ---
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CR 1000 CR 1250

Výměník tepla 2 řadý 3-řadý

Napájecí napětí 115/230VAC, 50-60 Hz

Chladicí výkon 1000 W s H2O 1250 W s H2O

Q = 1 l/min při +25o C 750 W s BTC-15 1050 W s BTC-15

Maximální dopravní výška cca 35m 230 V

Maximální dopravované množství 7,0 l/min

Maximální výstupní tlak chladiva/čerpací tlak 3,5 baru

Typ čerpadla rotační

Obsah nádrže chladicího prostředku 6,0 l

Chladicí prostředek BTC-15 + BTC-50

Hladina hlučnosti cca 65 dB (A)

Krytí IP 23 (vhodné pouze pro vnitřní prostory)

Rozměry (d x š x v) 490x250x410 mm 690x250x340 mm

Váha 14,9 kg 16,7 kg

Tab. 1        Chladicí přístroj CR1000/CR1250

Teplota okolního vzduchu -10 oC až +40 o C

Relativní vlhkost vzduchu až 90% při 20 oC

Tab. 2        Provozní podmínky okolního prostředí  

Skladování v uzavřeném prostoru, teplota okolního vzduchu -10 oC až +40 o C

Přeprava, teplota okolního vzduchu -25 oC až +55 o C

Relativní vlhkost vzduchu až 90% při 20 oC

Tab. 3        Nároky na prostředí při transportu a skladování 

3.2     Zkratky

S.W. Průtokový snímač  (water flow switch)

Tab. 4       Zkratky   

Rozměrové údaje v nákresech nebo diagramech milimetry  [mm ]

Tab. 5        Rozměry     

---  8  ---



CR1000/CR1250                                                                                                                                           3 Popis výrobku                                                                                                     

3.3     Typový štítek

Chladicí přístroj je na přední straně krytu označen typovým štítkem podle níže uvedeného vyobrazení:

Obr. 3        Typový štítek CR1000/CR1250

Při všech dotazech uvádějte: 

 Typ a číslo přístroje

3.4     Použité znaky a symboly

                               V provozním návodu se používají následující znaky a symboly: 

    Symbol Popis 

Symbol označující jednotlivé instrukce a jejich výčty/seznamy

Odkaz na podrobnější, doplňující nebo další informace

1 Krok, který (kroky, které) je zapotřebí provést v uvedeném pořadí

---  9  ---
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4        Rozsah dodávky
Dodávka chladicího přístroje se uskutečňuje v prázdném stavu, tzn. bez chladicí kapaliny, která se objednává a 
dodává v samostatných obalech. 

Chladicí přístroj CR 1000/CR 1250 Přípojný konektor pro průtokový snínač

Provozní návod

Tab. 6       Rozsah dodávky

Objednací údaje a identifikační čísla dílů vybavení a spotřebních dílů hledejte v aktuálně platných seznamech 
náhradních a spotřebních dílů ABICOR BINZEL. 
Kontakty pro porady a objednávky najdete na internetu pod www.binzel-abicor.com.

4.1     Doprava
Obsah dodávky je před odesláním pečlivě překontrolován a zabalen, avšak poškození vprůběhu dopravy nelze 
vyloučit. 

Vstupní kontrola Překontrolujte kompletnost zásilky podle dodacího listu!
Překontrolujte zásilku, zda není poškozená (zraková kontrola)!

V případě
závady/reklamace

Pokud byla zásilka poškozena během přepravy, spojte se ihned s posledním 
dopravcem! Obal uchovejte pro případnou kontrolu se strany dopravce

Zabalení pro zpětnou
zásilku 

Použijte podle možnosti originální balení a originální balicí materiál. V záležitostech 
zabalení a pojištění přepravy se spojte s Vaším dodavatelem, příp. dopravcem

Tab. 7       Doprava 

4.2     Skladování
Pokud jde o nároky na prostředí při skladování v uzavřeném prostoru, viz:

Tab. 3  Nároky na prostředí při transportu a skladování na str. 8

---  10  ---
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5 Popis funkce
Chladicí přístroj CR 1000/CR 1250 dodává do chladicího okruhu chladicí médium a monitoruje jeho průtok. 
V jeho skříni jsou nainstalovány všechny potřebné komponenty a přípojky. Standardní součástí chladicího 
přístroje je také průtokový snímač. 

Obr.  4       Komponenty chladicího přístroje CR 1000/1250

1 Chladicí přístroj CR 1000/1250                                       6 Vypouštěcí ventil
2 Plnicí hrdlo chladicí kapaliny                                             7 Zpátečka chladicí kapaliny (červené značení)                       
3 Hlavní vypínač                                                                       8 Výtok chladicí kapaliny (modré značení)    
4 Pojistka                                                                                   9 Konektor pro integrovaný snímač průtoku 
5 Nádrž s hladinoměrem (stavoznakem)

UPOZORNĚNÍ

Za účelem nepřetržitého sledování funkce celého chladicího systému doporučujeme připojit na 
svařovací zdroj aktivovanou přípojku průtokového snímače (9).

          Obr.  5 Přehledové schéma oběhu chladicí kapaliny: viz str. 12.
Průtokový snímač zajistí při nízkém průtoku okamžité vypnutí připojených přístrojů a zabrání tím 
jejich tepelnému přetížení.

---  11  ---
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Obr. 5          Přehledové schéma oběhu chladicí kapaliny

1 Výměník tepla (lamelový chladič) 2-řadý                                 4 Nádrž 
2 Výtok chladicí kapaliny (modré značení)                                   5 Motor s větrákem
3 Zpátečka chladicí kapaliny (červené značení)                          6 Rotační čerpadlo

6   Uvedení do provozu

   NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění v důsleku nečekaného spuštění
Po celou dobu po kterou probíhají práce související s ošetřováním, údržbou, montáží, případně demontáží a 
opravami, postupujte, jak dále uvedeno:

Vypněte svařovací zdroj
Vytáhněte síťovou vidlici

  VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem
Nebezpečné napětí v důsledku vadných kabelů

Přezkoušejte s hlediska řádné instalace a eventuelních poškození všechny kabely a spoje, které se 
mohou vyskytnout pod napětím
Vyměnte všechny poškozené, deformované nebo opotřebené díly

UPOZORNĚNÍ

Věnujte pozornost níže uvedeným bodům:
          Popis výrobku na str. 7

Instalaci a uvádění do provozu smějí provádět pouze oprávněné osoby (v Německu viz TRBS 1203)
Komponenty používejte pouze v dostatečně větraných prostorech
Důsledkem spojení (sériového nebo paralelního) více chladicích přístrojů může být vznik věcných škod
Před uvedením do provozu si ověřte, zda byl chladicí přístroj opatřen náplní chladicí kapaliny
Chladicí čerpadlo nesmí v žádném případě běžet nasucho, protože by tím došlo k jeho poškození a 
zániku záruky

---  12  ---
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6.1     Přeprava a ustavení  

  POZOR

Nebezpečí zranění
Tělesná poškození způsobená padajícími přístroji nebo jejich díly

Vyvarujte se zvedání nebo posouvání trhavými pohyby
Nezvedejte žádné komponenty přes hlavy osob nebo přes pod nimi se nacházející přístroje 
Veškeré komponenty přepravujte ve stojací poloze
Noste svoje osobní ochranné vybavení: bezpečnostní boty s ocelovými špičkami, pracovní ochranné 
rukavice, ochrannou kuklu a ochranu sluchu
Vykažte nezúčastněné osoby z nebezpečné zóny
Mějte na paměti váhu jednotlivých komponent

3 Popis výrobku: viz str. --- 7 ---

  POZOR

Nebezpečí překlopení
Tělesná poškození nebo poškození komponent neodbornou montáží 

Odpojte přívody energií
Postavte jednotlivé komponenty na vhodný podklad (rovný, pevný, suchý) tak, aby nemohlo dojít 
k jejich převržení 
Dodržujte maximální úhel náklonu 10o

UPOZORNĚNÍ

Dbejte na volný přístup k ovládacím prvkům a přípojkám
Postavte chladicí přístroj tak, aby kolem něho zůstalo asi 50 cm volného prostoru zabezpečujícího 
optimální cirkulaci chladicího vzduchu
Zabraňte pronikání prachu a dalších cizích látek do proudu chladicího vzduchu tohoto zařízení
Chraňte komponenty před deštěm a přímým slunečním zářením
Používejte přístroj pouze v suchých, čistých a dobře větraných prostorách

---  13  ---
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6.2     Připojení chladicího přístroje

6.2.1  Jištění chladicího přístroje

Obr. 6       Jištění                                1   Pojistka CR 1000/1250

Pokud nevykazuje chladicí přístroj žádnou funkci, překontrolujte:
Síťové napájení, které případně zapněte
Pojistku (1), kterou v případě potřeby vyměňte

---  14  ---
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6.3     Před prvním uvedením do provozu

Obr. 7      přední stěna/zadní stěna

1 Výtok chladiva (modré značení)                                             4  Nádrž chladiva
2  Šroubovací víčko                                                                       5  Výpustný ventil                                                              
3  Plnicí hrdlo                                                                                6  Zpátečka chladiva (červené značení)                                             

1 Připojte hadice chladicí kapaliny.
2 Otevřete plnicí hrdlo (3) nádrže (4) sejmutím víčka (2).
3 Naplňte chladicí přístroj chladicí kapalinou řady BTC z nabídky BICOR BINZEL až po značku

maximálního stavu umístěnou na nádrži. Plnicí hrdlo nezavírejte.
4 Zapněte přístroj.
5 Plnicím hrdlem (3) nádrže chladiva (4)  naplňte chladicího přístroj chladicí kapalinou řady BTC

z nabídky BICOR BINZEL až po značku maximálního stavu umístěnou na nádrži.
6 Zopakujte tento postup 2 až 3-krát, aby se zaplnil chladicí kapalinou celých chladicí okruh a nádrž byla 

naplněná až po maximální stav.
7 Uzavřete plnicí hrdlo (3) šroubovacím víčkem (2).

POZOR

Škody vzniklé použitím nevhodných a vodivých chladicích kapalin záruka nekryje. 
Před novým naplněním chladicího systému chladicí kapalinou řady BTC dbejte na to, aby byl 
systém nejprve vypláchnut čistou vodou a odstanily se tak případné usazeniny.
Při použití jiných chladicích kapalin nesmějí tyto obsahovat žádné agresivní, abrazivní ani 
pryskyřici tvořící části.
Pokud není k dispozici chladicí kapalina řady BTC z nabídky BICOR BINZEL, můžete použít také 
demineralizovanou vodu (přípustná provozní teplota +5oC až +40oC), nebo po vyčištění 
přístroje směs  25% monoetylénglykolu a 75% demineralizované vody (přípustná provozní 
teplota -10oC až +40oC). 

---  15  ---
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UPOZORNĚNÍ

Dbejte na řádně provedenou instalaci výtoku i přívodu chladicí kapaliny. 
Výtok chladicí kapaliny = modrá,  zpátečka chladicí kapaliny = červená  
Pro kapalinou chlazené svařovací hořáky se doporučuje používat chladicí kapalinu ABICOR BINZEL 
řady BTC. 
Za účelem zajištění maximálního chladicího výkonu kontrolujte pravidelně stav chladiva. 

6.3.1  Odvzdušnění

Optimální funkce chladicího systému je zaručena pouze v případě, že je celý chladicí systém odvzdušněn. Toto 
odvzdušnění provádějte po každém prvním uvedení do provozu, příp. po každé výměně hadic níže popsaným 
způsobem:

1. Na hadicové vedení hořáku napojte hadice chladicího systému a dbejte na to, aby byl celý chladicí 
okruh uzavřený.

2. Zapněte chladicí přístroj vypínačem na jeho čelní straně. 
3. Odpojte hadici zpátečky z chladicího přístroje a přidržte ji nad sběrnou nádobou.
4. Hadici zpátečky na jejím konci střídavě uzavírejte a poté nakrátko otevírejte.   

UPOZORNĚNÍ

Opakute tento postup tak dlouho, až bude chladicí kapalina vytékat z hadice kontinuálně a bez 
bublin   
Kontrolujte na chladicím přístroji minimální plncí stav 
Překontrolujte těsnost všech vývodů a přípojek, abyste zabránili případnému úniku chladiva.  

5. Hadici zpátečky opět připojte.
6. Překontrolujte stav chladicí kapaliny v nádrži.

           

---  16  ---
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7     Provoz

UPOZORNĚNÍ

Obsluha chladicího přístroje je vyhrazena pouze oprávněným osobám (v Německu viz TRBS 1203)            
Dodržujte provozní návody ke komponentám svařovací techniky a svařovacího hořáku    

7.1  Po prvním uvedení do provozu a po delší odstávce 
1.      Překontrolujte těsnost přípojek chladicí kapaliny.
2.      V případě netěsností stáhněte kleštěmi objímky hadic v místech netěsností, případně dotáhněte pomocí  
         šroubováku objímky opatřené závitem.     
             

8      Odstavení z provozu

UPOZORNĚNÍ

Při odstavování z provozu dodržujte odstavovací postupy všech komponent svařovacího systému.         

1.     Vytáhněte ze zásuvky síťovou vidlici chladicího přístroje.

9       Údržba a čištění
Chladicí přístroj pracuje za normálních provozních podmínek bez údržby. 
Nicméně i tak je předpokladem dlouhé životnosti a bezchybné funkce průběžná údržba a čištění.

   NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění v důsleku nečekaného spuštění
Po celou dobu po kterou probíhají práce související s ošetřováním, údržbou, montáží, případně demontáží a 
opravami, postupujte, jak dále uvedeno:

Vypněte svařovací zdroj
Vypněte celé svařovací zařízení
Vytáhněte síťovou vidlici robotového svařovacího zdroje

  VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem
Nebezpečné napětí v důsledku vadných kabelů

Přezkoušejte s hlediska řádné instalace a eventuelních poškození všechny kabely a spoje, které se 
mohou vyskytnout pod napětím.
Vyměnte všechny poškozené, deformované nebo opotřebené díly.

UPOZORNĚNÍ

Údržbářské práce a čištění smějí provádět pouze oprávněné osoby (v Německu viz TRBS 1203).            
Během údržby a čištění noste stále svoje osobní ochranné vybavení.         

---  17  ---
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9.1     Intervaly kontrol

UPOZORNĚNÍ

Uvedené intervaly kontrol jsou směrné údaje a vztahují se k jednosměnnému provozu.

Dodržujte požadavky normy EN 60974-4 -  Kontrola a zkoušky v průběhu provozu zařízení určených pro 
svařování elektrickým obloukem a příslušné místní zákony a směrnice.
Kontrolu/údržbu provádějte tak, jak uvedeno níže:

Každý den Jednou za měsíc Jednou za půl roku 

Kontrola a příp. doplnění stavu 
chladicí kapaliny

Vyfoukání lamelového chladiče
tlakovým vzduchem a jeho celkové
očištění od prachu

Výměna chladicí kapaliny

Kontrola výtokové i vratné hadice 
chladicí kapaliny s hlediska 
znečištění a případně její výměna.

Propláchnutí lamelového chladiče 
proti směru průtoku kapaliny
(přípojka výtoku/zpátečky)

Vypláchnutí nádrže

Kontrola těsnosti přípojek hadic a 
případně dotažení objímek 
kleštěmi

Kontrola hadic chladicí kapaliny 
s hlediska jejich poškození

Tab. 8       Intervaly kontrol

10      Odstraňování provozních závad

   NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění a poškození přístrojů činností neautorizovaných osob 
Neodborně prováděné opravy a změny na výrobku mohou být příčinou závažných zranění nebo škod na 
přístrojích. Při zásahu neautorizovaných osob zaniká záruka za výrobek.

Práce související s obsluhou, údržbou, čištěním a opravami smějí provádět pouze oprávněné osoby  
(v Německu viz TRBS 1203).   

Věnujte pozornost přiloženému záručnímu listu. Při jakékoliv pochybnosti a/nebo jakémkoliv problému se 
obraťte na Vašeho odborného prodejce nebo na výrobce. 

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte také návody k ostatním komponentám svařovací techniky a ke svařovacím hořákům 

Závada Příčina Doporučený postup

Chladicí přístroj 
nevykazuje 
žádnou funkci

Přrušené napájení proudem
Závada na motoru/čerpadle

Kontrola, příp oprava elektrické
instalace
Výměna motoru/čerpadla
Uvědomení servisu
Náhrada pojistky

6.3 – Před prvním uvedením do 
provozu: viz str. 17

Tab. 9       Odstraňování provozních závad
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Závada Příčina Doporučený postup

Nízký, 
případně 
žádný 
průtok vody

V nádrži není chladicí kapalina
Nízký stav chladicí kapaliny
Vadná pojistka čerpadla chladicí 
kapaliny
Závada na čerpadle chladicí 
kapaliny
Přerušený chladicí okruh
Vzduch v chladicím okruhu

Naplnění nádrže chladicí kapalinou
Doplnění chladicí kapaliny
Kontrola hadic chladicí kapaliny a spojek
Propláchnutí chladicího okruhu
Výměna pojistky

6.3 – Před prvním uvedením do
       provozu: viz str. 17

Výměna vadného dílu
Kontrola spojek chladicího okruhu
Kontrola hadic chladicí kapaliny 
s hlediska poškození
Odvzdušnění

6.3.1 – odvzdušnění viz str. 16

Příliš nízký 
chladicí 
výkon

Závada na ventilátoru
Závada na čerpadle chladicí 
kapaliny
Znečistěný chladič
Připojení chladicího přístroje 
s příliš nízkým chladicím 
výkonem

Výměna vadného dílu
Uvědomení servisu
Výměna vadného dílu
Uvědomení servisu
Vyfoukání chladiče suchým tlakovým 
vzduchem
Použití chladicího přístroje s vyšším 
výkonem

Vysoká 
úroveň 
provozního 
hluku

Příliš nízký stav chladicí kapaliny
Závada na čerpadle chladicí 
kapaliny

Doplnění chladicí kapaliny
Výměna vadného dílu

Netěsnost Netěsné přípojky
Zalomené/seškrcené hadice
Závada na čerpadle chladicí 
kapaliny
Příliš vysoká teplota chladicí 
kapaliny

Kontrola s hlediska znečištění
Dotáhnutí objímek
Kontrola, příp úprava vedení hadic
Výměna hadic
Výměna vadného dílu
Uvědomení servisu
Vyčištění chladiče
Kontrola funkce větráku

Tab. 9        Odstraňování provozních závad 

11      Demontáž

   NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění v důsleku nečekaného spuštění
Po celou dobu po kterou probíhají práce související s ošetřováním, údržbou, montáží, případně demontáží a 
opravami, postupujte, jak dále uvedeno:

Vypněte svařovací zdroj
Vytáhněte vidlici síťového přívodu 

UPOZORNĚNÍ

Údržbářské práce a čištění smějí provádět pouze oprávněné osoby (v Německu viz TRBS 1203).            
Dodržujte provozní návody ke komponentám svařovací techniky a ke svařovacím hořákům
Věnujte pozornost informacím v níže uvedené kapitole:

   8.  Odstavení z provozu: str. 17

---  19  ---
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  NEBEZPEČÍ  

Úraz elektrickým proudem
Nebezpečné napětí v důsledku vadných kabelů

Přezkoušejte s hlediska řádné instalace a eventuelních poškození všechny kabely a spoje, které se 
mohou vyskytnout pod napětím
Vyměnte všechny poškozené, deformované nebo opotřebené díly

12      Likvidace 
Při likvidaci dodržujte místní ustanovení, zákony, předpisy, normy a směrnice. Dodržujte směrnice pro likvidaci 
elektronického šrotu a provádějte jeho likvidaci ve Vašem místním likvidačním zařízení (např. sběrném dvoře). 
Za účelem řádné likvidace musíte výrobek nejprve demontovat. Věnujte proto pozornost níže uvedené 
informaci:

11 Demontáž: str. 19
Chladicí kapalina řady BTC:
Chladicí kapalina se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem a nesmí se  vypouštět do kanalizace. Věnujte 
pozornost informacím uvedeným v bezpečnostním listu: 

Kapitola 13 Pokyny k likvidaci 
14.06.03  Ostatní rozpouštědla s směsi rozpouštědel

15.01.10  Obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami

znečištěny

15.01.02  Obaly z plastů

Znečištěné obaly:
Doporučení: Likvidovat podle úředních předpisů.
Doporučený čisticí prostředek: voda, případně s přídavkem čistících prostředků

12.1   Materiály
Tento výrobek je z větší části složený z kovových materiálů, které je možno v hutích a ocelárnách znovu roztavit 
a téměř neomezeně opětovně zhodnocovat. Použité plasty jsou označeny, čímž jsou tyto materiály připraveny 
k třídění, frakcionalizaci a pozdější recyklaci. 

12.2   Provozní látky/prostředky
Oleje, mazadla a čisticí prostředky nesmějí znečišťovat půdu ani se dostat do kanalizace.  Tyto látky se musejí 
přechovávat, transportovat a likvidovat ve vhodných nádobách. Dodržujte při tom příslušná místní ustanovení a 
pokyny k likvidaci uvedené v bezpečnostních listech výrobce provozních prostředků. Kontaminované čisticí 
pomůcky (štětce, hadry apod.) se rovněž musejí likvidovat podle údajů výrobce provozních prostředků.   

12.3   Obaly
Firma ABICOR BINZEL zredukovala transportní obaly na nejnutnější minimum. Při volbě balicích materiálů se 
pamatovalo na jejich opětovné využití. 

---  20  ---
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13       Dodatek
13.1    Náhradní díly CR1000    

Obr. 8     Náhradní díly CR 1000

Pozice Název položky

1 Držadlo

2 Kryt

3 Půtokový snímač

4 Motor/čerpadlo (115V/230V)

5 Ventilátor

6 Chladič 2-řadý

7 Skříň

8 Hlavní vypínač

9 Pojistka

10 Gumová nožička (4 ks)

11 Násuvná spojka chladicí vody/kapaliny NW 5 (červená)

12 Násuvná spojka chladicí vody/kapaliny NW 5 (modrá)

13 Konektor průtokového snímače 

14 Nosník nádrže chladiva 

15 Patka motoru

16 Držák nádrže chladiva (2 ks)

17 Nádrž chladiva  

18 Šroubovací víčko výtokového otvoru

19 Šroubovací víčko plnicího otvoru

Tab. 10     Náhradní díly CR 1000

---  21  ---
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Obr.9     Náhradní díly CR 1250

Pozice Název položky

1 Rozpěrná tyč

2 Držadlo (2 ks)

3 Kryt

4 Půtokový snímač

5 Motor/čerpadlo (115V/230V)

6 Ventilátor

7 Chladič 3-řadý

8 Skříň

9 Hlavní vypínač

10 Pojistka

11 Gumová nožička (6 ks)

12 Násuvná spojka chladicí vody NW 5 (červená)

13 Násuvná spojka chladicí vody NW 5 (modrá)

14 Konektor průtokového snímače 

15 Patka motoru 

16 Nosník nádrže chladiva

17 Držák nádrže chladiva (2 ks)

18 Nádrž chladiva  

19 Šroubovací víčko výtokového otvoru

20 Šroubovací víčko plnicího otvoru

Tab. 11     Náhradní díly CR 1250
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13.3    Schéma připojení průtokového snímače

UPOZORNĚNÍ

V případě nízkého stavu chladicí kapaliny vypne chladicí přístroj po stisku tlačítka hořáku svařovací 
proud.        
Průtokový snímač je n astaven na průtok 0,6 – 0,8 l/min. 

Obr. 10     Schéma připojení průtokového snímače

                                                                  
                                                                       Tlačítko hořáku
                                                                                                                             Přípojný konektor průtokového snímače
                                                                                                                              na přední stěně chladicího přístroje
                      Svařovací zdroj
                                                                     Ochranná manžeta
                                                                                                                              Průtokový snímač
                                                                                                                              (nízký stav chladicí kapaliny
                                                                                                                              rozpojí kontakt)
                     Spínač hořáku
                     na svařovacím zdroji
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13.3.1 Návod na montáž průtokového snímače

1    Ovládací vedení                                                                 2   Ochranná manžeta na hořáku

Obr. 11      Výchozí situace

Obr. 12      Otevření ochranné manžety

Obr. 13       Demontáž přívodů k tlačítku       

---  24 ---



CR1000/CR1250                                                                                                                                                    13  Dodatek          

Obr. 14      Propojit přívody k tlačítku s vedením průtokového čidla
                    Spoje odizolovat navléknutím smršťovací trubičky

Obr. 15     Vyjmout uzávěr a otvor v krytu využít pro výstup ovládacího vedení

Obr. 16      Ochrannou manžetu uzavřít
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13.4    Schéma zapojení CR1000/CR1250 115V

Obr. 17  Schéma zapojení CR1000/CR1250 115V

                                                                                                      Průtokový snímač 

                                                                                                     (nízký stav chladicí kapaliny
                                                                                                     rozpojí kontakt)

                                                                                                               Pojistka 5A

13.5    Schéma zapojení CR1000/CR1250 230V

Obr. 18     Schéma zapojení CR1000/CR1250 230V

                                                                                                     Průtokový snímač 

                                                                                                     (nízký stav chladicí kapaliny
                                                                                                     rozpojí kontakt)

                                                                                                            Pojistka 3A
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13.6   Plán údržby

Plán údržby
Pořad. 
číslo

Interval údržby Prováděné údržbářské práce Datum 
provedení

Podpis/pozn. Příští 
údržba

1 po týdnu Kontrola stavu chladicí kapaliny

2 po měsíci Vyfoukání lamelového chladiče 
tlakovým vzduchem a jeho celkové 
očištění od prachu

3 po měsíci Kontrola výtokové i vratné hadice 
chladicí kapaliny s hlediska znečištění 
a případně její výměna

4 po půl roce Výměna chladicí kapaliny

5 po půl roce Propláchnutí lamelového chladiče 
proti směru průtoku kapaliny
(přípojka výtoku/zpátečky)

6 po půl roce Propláchnutí nádrže

7 po půl roce Kontrola přípojení hadic na těsnost a 
případné dotažení objímek kleštěmi

8 po roce Prohlídka a kontrola během provozu

Tab. 12      Plán údržby

---  27  ---




