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Reguli generale de siguranţă
AVERTISMENT! Citiţitoateinstrucţiunile.Nerespectareaacestorapoateduce la şocuri electrice, incendii şi/sau accidente grave. Termenul „maşini electrice" folosit în continuare se referă la sculele electrice portabile alimentate de la reţea sau acumulatori, ca şi la maşinile staţionare. Folosiţi maşinile
electrice numai în scopul pentru care au fost proiectate, cunoscând regulile
generale şi cele specifice de prevenire a accidentelor.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.
A) Zona de lucru
a) Menţineţi zona de lucru curată şi bine luminată. Dezordinea şi slaba
iluminare generează accidente.
b) Nu folosiţi maşini electrice în medii cu potenţial exploziv, cum ar fi
în prezenţa lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafurilor explozive. Maşinile electrice generează scântei ce pot detona aceste medii.
c) Îndepărtaţi curioşii şi copii din zona de lucru. Distragerea atenţiei poate provoca pierderea controlului maşinii în lucru.
B) Prevenirea electrocutării

lucru. Maşina va lucra mai bine şi mai sigur atât timp cât este folosită în
limitele pentru care a fost proiectată.
b) Nu folosiţi maşina electrică dacă întrerupătorul nu funcţionează
corect. Orice maşină electrică ce nu poate fi controlată prin întrerupător
este periculoasă şi trebuie reparată.
c) Deconectaţi maşina de la priza de alimentare înainte de orice conectare a unui accesoriu, reglare sau depozitare. Aceste măsuri reduc riscul pornirii accidentale.
d) Depozitaţi maşinile astfel încăt să fie inaccesibile copiilor. Nu permiteţi niciunei persoane nefamiliarizate cu maşinile electrice şi cu
aceste instrucţiuni să folosească o maşină electrică. Maşinile electrice sunt periculoase atunci cănd ajung pe mâna unor neavizaţi.
e) Maşinile electrice trebuie întreţinute. Verificaţi montura părţilor mobile şi a oricărui element ce poate afecta buna funcţionare a maşinii. Dacă sunt nereguli, daţi maşina la reparat unui service autorizat
REMS, înainte de a o folosi din nou. Multe accidente sunt determinate
de starea de proastă întreţinere a maşinilor.
f) Menţineţi cuţitele ascuţite şi curate. Sculele aşchietoare/tăietoare în
bună stare nu se blochează şi sunt mai uşor de controlat.
g) Fixaţifermpiesaprelucrată. Folosiţiomenghinăsaudispozitivedeprindere pentru a fixa piesa prelucrată. Este mult mai sigur decât să încercaţi
să o tineţi cu mâna şi vă permite să aveţi ambele mâini libere pentru controlul maşinii.
h) Folosiţi maşinile, accesoriile, sculele de lucru, etc., în acord cu prezentele instrucţiuni şi în modul specific de operare a maşinii respective, luând în considerare condiţiile concrete de lucru. Folosirea
maşinilor în alt scop decât cel proiectat poate duce la situaţii periculoase. Orice modificare neautorizată a unei maşini electrice este interzisă
din motive de siguranţă a exploatării.

a) Ştecherele maşinilor trebuie să se potrivească la priza folosită. Nu
modificaţi niciodată ştecherul. Nu folosiţi adaptoare de ştecher pentrumaşinilecuîmpământare. Ştecherele originale şi prizele potrivite reduc riscul electrocutării. Dacă maşina are cablu de alimentare cu conductordeprotecţie,ştecherultrebuieconectatnumailaoprizăcuîmpământare. Pe şantiere, în medii umede, sub cerul liber, etc., alimentaţi maşina
numai prin intermediul unei prize cu protecţie de 30 mA (disjunctor FI). E) Folosirea şi îngrijirea maşinilor cu acumulatori
b) Evitaţi să atingeţi obiecte împământate electric, precum ţevi, radia- a) Înainte de a conecta acumulatorul, asiguraţi-vă că întrerupătorul nu
toare, cuptoare, frigidere. Riscul de electrocutare creşte în contact cu
este acţionat. Astfel evitaţi accidentele.
corpuri legate la pământ.
b) Reîncăcaţi acumulatorul numai cu încărcătorul specificat de proc) Nu expuneţi maşinile electrice la ploaie sau umezeală. Apa ce păducător. Un încărcător proiectat pentru un tip de acumulator poate protrunde într-o maşină electrică creşte riscul de electrocutare.
voca incendiu dacă este folosit pentru alt acumulator.
d) Îngrijiţi cablul electric. Nu folosiţi niciodată cablul pentru a transc) Folosiţi numai acumulatorii specificaţi pentru maşina dumneavoaporta maşina. Nu trageţi de cablu pentru a scoate din priză. Feriţi castră. Alte tipuri pot genera vătămări corporale sau incendii.
blul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau elemente în mişcare. Cad) Feriţi acumulatorul de obiecte metalice mici precum agrafe, moneblurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.
de, chei, nasturi, şuruburi, etc., ce îi pot scurtcircuita bornele. Acee) Când folosiţi o maşină electrică în aer liber, alegeţi un cablu prestea pot provoca arsuri sau incendii.
lungitor special pentru exterior. Astfel, reduceţi riscul de electrocutare.
e) În condiţii de utilizare incorectă, din acumulator poate curge lichid.
C) Siguranţa personală
Evitaţi atingerea lui. Dacă totuşi se întâmplă, spălaţi cu apă. Dacă
acest lichid intră în contact cu ochii, spălaţi cu apă şi solicitaţi imea) Cândlucraţicuomaşinăelectrică,rămâneţipermanentatentlaceea
diat ajutor medial. Lichidul din acumulator poate provoca iritaţii sau arce faceţi. Nu lucraţi atunci când sunteţi obosit sau sub influenţa alsuri.
coolului sau a medicamentelor. Un singur moment de neatenţie poate
f) Folosiţi acumulatorul şi încărcătorul numai când temperatura lor şi
cauza grave accidente.
a mediului este între _ 5°C/40°F şi _ 40°C/105°F.
b) Folosiţi echipamentul de protecţie. Protejaţi-vă întotdeauna ochii.
Echipamentul de protecţie adecvat situaţiei, precum masca de praf, g) Nu aruncaţi acumulatorii împreună cu gunoiul menajer. Duceţi-i la
un centru autorizat REMS sau la orice companie autorizată pentru
încălţămintea anti-alunecare, casca de cap, caştile antifon, vor reduce rievacuare ecologică.
scul de vătămare corporală.

c) Evitaţipornireaaccidentală.Înaintedeacuplastecherullapriză,asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire nu este acţionat. Transporta- F) Service
rea maşinii cu degetul pe întrerupător şi alimentarea maşinii cu între-a) Maşina trebuie reparată numai de către personal special calificat şi
numai cu piese de schimb originale. Astfel veţi avea în continuare sirupătorul de alimentare pornit vor genera accidente.
guranţă în utilizarea ei.
d) Îndepărtaţi cheile de fixare sau reglaj înainte de a porni maşina. O
sculă lăsată pe un element în mişcare poate genera vătămare corporală. b) Respectaţi instrucţiunile privind înlocuirea consumabilelor şi intrucţiunile privitoare la întreţinerea maşinii.
e) Păstraţi întotdeauna un bun echilibru al corpului. Astfel puteţi avea
c) Verificaţi periodic starea cordonului de alimentare şi a eventualelor
un mai bun control al maşinii în situaţii neprevăzute.
f) Îmbrăcaţi-vă adecvat. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Feriţi-vă
prelungitoare pe care le folosiţi. Cordonul deteriorat trebuie înlocuit
hainele, mânuşile şi părul de părţile în mişcare ale maşinii. Hainele
la un centru de service autorizat REMS. Prelungitoarele defecte trelargi, părul şi bijuteriile pot fi prinse în miscarea părţilor mobile.
buie reparate sau înlocuite.
g) Dacă maşina este livrată cu accesorii specifice pentru îndepărtarea
prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt folosite şi corect conectate.
Reguli speciale de siguranţă
Folosirea lor reduce riscurile legate de praf.
h) Permiteţi numai personalului calificat să folosească maşini electri- • Electrozii ating o temperatură de lucru de cca. 900°C. Din acest motiv electrozii, partea din faţă a cleştelui precum şi piesa de prelucrat nu se vor
ce. Cei ce învaţă pot utiliza o maşină electrică numai dacă le este necesar pentru calificarea lor, dacă au peste 16 ani şi numai supravegheaţi de atinge pe timpul desfăşurării operaţiei de lipire sau după aceasta!
• La aşezarea cleştelui jos după terminarea operaţiei de lipire, se va avea
o persoană calificată.
grijă ca porţiune de cleşte din faţă încă fierbinte să nu vină în contact cu
D) Folosirea şi îngrijirea maşinilor electrice
materiale inflamabile.
a) Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi maşina potrivită cu sarcina de
• Electrozii şi suporturile uzate se vor înlocui.
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1. Date tehnice
1.1. Numerele articolelor:
Aparat electric de lipit ţevi REMS Contact 2000
(pereche)
Electrozi prismatici cu suport
(pereche)
Electrozi prismatici
(pereche)
Electrozi cilindrici
REMS Lot Cu 3
REMS Paste Cu 3

164011
164110
164111
164115
160200
160210

1.2. Intervalul de lucru:
Lipirea moale a ţevilor de Cu tari şi moi

6-54mm

1.3. Caracteristici electrice:
Putere nominală, absorbită
2000 VA
230 V
Tensiunea nominală (tensiunea de reţea)
50-60 Hz
Frecvenţa nominală
8,7 A
Curentul nominal
10 A
Siguranţa fuzibilă pe alimentare
24 V AC
Tensiunea de comandă
7 V AC
Tensiunea de gol în secundar
7 V AC
Tensiunea nominală în secundar
250 A AC
Curentul nominal în secundar
S3 25
Durata ciclului de lucru
Protecţia secundarului la suprasarcină prin întrerupător termic
1.4. Dimensiuni:
L×l×î

210 × 150 × 140 mm

1.5. Greutatea:
Aparat

12,9 kg

1.6. Informaţii despre zgomot:
Valoarea emisiei raportată la locul de muncă

70 dB (A)

1.7. Vibraţiile:
Valoarea efectivă ponderată a acceleraţiei

2,5 m/s2

3.3. Materialele de lipire:
Pentru lipirea moale se foloseşte REMS Lot Cu 3. Ţevile de cupru şi fitingurile de cupru trebuie să aibă suprafaţa metalică lucioasă. Pentru
pregătirea locului de lipit, pe ţeava de prelucrat se aplică REMS Paste
Cu 3. Această pastă conţine pulbere de lipire şi flux. Avantajul pastei îl
prezintă faptul că temperatura de lipire necesară se recunoaşte datorită
modificării culorii pastei încălzite şi în acest mod are loc o umplere mai
bună a interstiţiului. În orice caz trebuie adăugat REMS Lot Cu 3. REMS
Lot Cu 3 şi REMS Paste Cu 3 sunt dezvoltate special pentru conductele
de apă potabilă şi corespund prevederilor DVGW (asociaţiei germane a
apei şi gazului) GW 2 şi GW 7, precum şi normelor DIN corespunzătoare. REMS Paste Cu 3 este verificată şi aprobată de asociaţia germană
a apei şi gazului (numărul de control al acestei asociaţii FI 038).

4. Întreţinerea
Înaintea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se va scoate ştecherul din priză!
Aceste lucrări se vor efectua numai de către specialişti şi personal instruit.
4.1. Întreţinerea:
REMS Contact 2000 nu necesită lucrări de întreţinere curente.
4.2. Inspecţia/reparaţiile:
Evitaţi contactul electrozilor cu material de lipire sau pastă. Acestea influenţează nefavorabil transferul termic. Din când în când electrozii (Fig.1
[1], [2]) şi suportul acestora (Fig. 1 [6]) se vor controla dacă nu sunt deterioraţi. Dacă este cazul, electrozii se vor schimba. Pentru schimbarea
electrozilor prismatici se desfac cele două şuruburi (Fig.1 [5]), se îndepărtează electrozii uzaţi, suprafaţa de contact a suportului se curăţă cu
peria de sârmă, se introduc electrozii prismatici noi şi se strâng la loc şuruburile. Suporturile deformate sau arse se vor înlocui.

5. Comportamentul în caz de deranjamente
5.1. Deranjamentul: Locul de lipit nu se încălzeşte.
Cauza:

2. Punerea în funcţiune
2.1. Racordul electric:
Aparatuldelipittrebuieracordatlaoprizăcupământaredeprotecţie(conductor de protecţie). Atenţie la tensiune de reţea! Înainte de racordarea
aparatului se va verifica dacă tensiunea menţionată pe plăcuţa cu datele
acestuia corespunde cu cea existentă la faţa locului.

Cablul de alimentare nu este introdus în priză sau este
defect.
• Priza (siguranţa reţelei) este defectă.
• Întrerupătorul termic din bobinajul transformatorului s-a
declanşat. După răcirea bobinajului, întrerupătorul termic
se recuplează automat.
• Aparatul defect.
•

5.2. Deranjamentul: Încălzirea locului de lipit durează mai mult.
2.2. Alegerea electrozilor:
Cauza: • Electrozii sunt foarte uzaţi.
De regulă se folosesc electrozi prismatici (Fig. 1 [1]), deoarece aceştia,
datorită suprafeţei de contact cu ţeava mai mare, o încălzesc mai
repede decât electrozii cilindrici (2). Electrozii cilindrici sunt prevăzuţi 6. Garanţia producătorului
pentru porţiunile mai înguste pe care nu se poate lucra cu electrozii prisPerioada de garanţie va fi de 12 luni de la livrarea unui produs nou cătmatici.
re primul utilizator, dar nu mai mult de 24 de luni de la livrarea către dea-

3. Funcţionarea
3.1. Modul de operare:
La prinderea electrozilor aparatului de lipit la un conductor metalic, de
exemplu ţeavă de cupru, prin acţionarea întrerupătorului (3) are loc
închiderea unui circuit electric cu tensiune joasă şi intensitate mare. În circuitul electric format din transformator/cablu/electrozi/piesă de prelucrat,
electrozii au o rezistenţă electrică relativ mare şi din acest motiv se încălzesc. La dimensiuni ale ţevii mai mari ei pot ajunge la incandescenţă.
Căldura rezultată aici este transmisă prin transfer termic la piesa de prelucrat care, după câteva secunde se încălzeşte la temperatura de lipire.
3.2. Succesiunea operaţiilor:
Locurile de lipit se pregătesc corespunzător (vezi şi 3.3). Aparatul de lipit
se racordează la priza pământată. Cleştele (Fig. 1 [4]) se prinde cu electrozii prismatici (1) sau - la locurile înguste - cu electrozii cilindrici (2) de
piesa de prelucrat. Se acţionează întrerupătorul (3). Întrerupătorul (3) se
ţine apăsat pe toată durata operaţiei de lipire. După câteva secunde se
atinge temperatura de lipire. Se introduce aliaj de lipire până când interstiţiul dintre piese s-a umplut. Se eliberează întrerupătorul (3) şi se desprinde cleştele de pe piesa de prelucrat. Dacă piesa de prelucrat nu este
fixatăexact,aceastapoatefiţinutăîncleştecuîntrerupătorul(3)neacţionat
până când aliajul s-a întărit.

ler. Data livrării va fi dovedită prin prezentarea documentelor originale
de cumpărare, care trebuie să includă data achiziţiei şi identificarea produsului. Toate defectele funcţionale apărute în perioada de garanţie, care sunt clar datorate unor defecte de material sau de fabricaţie, vor fi remediate gratuit. Reparaţia defectelor nu va extinde sau reînnoi perioada de garanţie a produsului. Defecţiunile datorare uzurii normale,
nerespectării instrucţiunilor de operare, folosirii incorecte sau improprii,
operării unor materiale neadecvate, solicitarea excesivă, utilizarea în
scopuri neautorizate, intervenţia clientului sau a unui terţ asupra produsului, sau alte motive pentru care REMS nu este răspunzător, vor fi
excluse din garanţie.
Reparaţiile şi asistenta în garanţie pot fi asigurate numai de unităţi de
service autorizate pentru acest scop de către REMS. Reclamaţiile pot
fi acceptate numai dacă produsul este prezentat unei unităţi de service
autorizatăREMSfărăsăfisuportatînaintevreointervenţieneautorizată.
Costurile de expediţie la service şi cele de retur sunt în sarcina clientului.
Drepturile legale ale cumpărătorilor, în particular dreptul de a reclama
defecţiunile către dealer, nu vor fi afectate. Această garanţie a producătorului se va aplica numai produselor noi cumpărate în Uniunea
Europeană, în Norvegia şi Elveţia.

