
 

REMS Hot Dog 2  

Dispozitivul a fost proiectat în baza celor mai moderne tehnologii şi  
reglementări  privind  protecţia  muncii  şi  este  sigur  în  exploatare.  
Totuşi,   utilizat   incorect   sau   într-un   scop   pentru   care   nu   este  
destinat,  pot  apare  riscuri  de  accidentare  pentru  operator  sau  alte  
persoane  din  apropiere  sau  prejudicii  materiale.  Din  acest  motiv  
studiaţi şi respectaţi instrucţiunile de exploatare în siguranţă !  
 
Instruc ţiuni generale de protec ţia muncii  
*   Folosiţi  dispozitivul  numai  în  scopul  pentru care a fost proiectat,  
ţinând cont de regulile generale de prevenire a accidentelor şi lucru  
în siguranţă.  
*   Permiteţi  operarea  numai  de  către  personal  calificat.  Personalul  
necalificat poate utiliza dispozitivul numai peste vârsta de 16 ani, în  
scopul învăţării, sub supravegherea unui instructor calificat.  
*   Păstraţi  zona  de  lucru  degajată  şi  curată.  Dezordinea  duce  la  
accidente.  
*   Evitaţi mediile periculoase: gaze sau substanţe inflamabile.  
*   Atenţie la mediul în care lucraţi: nu îl folosiţi în locuri cu umezeală  
excesivă; asiguraţi iluminarea corespunzătoare a locului de muncă.  
Depozitarea dispozitivului trebuie făcută într-un loc uscat şi sigur.  
*   Îmbrăcaţi-vă  cu  haine  de  lucru  adecvate:  nu  purtaţi  haine  largi  
sau bijuterii.  
*   Folosiţi  echipamentul  de  protecţie  personală:  ochelari,  mânuşi  -  
dacă este cazul.  
*   Îndepărtaţi copiii şi curioşii din zona de lucru.  
*   Fixaţi   ferm   piesele   prelucrate,   în   menghină   sau   dispozitive  
similare; nu încercaţi să lucraţi "din mână".  
*   Poziţia corpului trebuie păstrată comodă şi stabilă pe toată durata  
lucrului.  
*   Nu transportaţi maşina ţinând-o de cablul de alimentare. Pentru a  
o scoate din priză, trageţi de ştecher şi nu de cablu. Feriţi cablul de  
surse  de  căldură,  de  produse  petroliere  şi  de  contactul  cu  muchii  
ascutiţe.  
*   Verificaţi  periodic  starea  de  bună  funcţionare  a  dispozitivului  şi  
prezenţa unor eventuale părţi  uzate  sau  defecte.  Determinaţi dacă  
aceste  părţi  îşi  mai  pot  îndeplini  funcţiile  prevăzute  sau  trebuie  
schimbate.   Verificaţi   starea   unitară   a   ansamblului   şi   orice   alte  
elemente  ce  pot  afecta  funcţionarea  corectă.  Reparaţiile  trebuie  
executate de personal special calificat pentru aceast dispozitiv.  
*   Atenţie:  folosiţi  numai  piese  de  schimb  şi  accesorii  originale,  
pentru a asigura funcţionarea corectă a dispozitivului, din motive de  
siguranţă   a   exploatării.   Folosirea   unor   părţi   neoriginale   implică  
riscul  accidentării.  Orice  modificare  neautorizată  a  dispozitivului  
este interzisă din motive de siguranţă a exploatării.  
*   Deconectaţi   maşina   de   la   reţeaua   electrică   înainte   de   orice  
operaţie    descrisă    în    capitolele    "Pregătirea    pentru    lucru"    şi  
"Întreţinere",   atunci   când   aţi   terminat   lucrul,   înainte   de   orice  
reparaţie, înainte de schimbarea vreunui accesoriu.  
*   Service autorizat: această maşină îndeplineşte normele specifice  
de   siguranţă.   Orice   lucrare   de   întreţinere   sau   reparaţie,   dar  
îndeosebi privitoare la sistemul electric, trebuie executată  numai de  
către   personal   calificat   şi   autorizat,   folosind   piese   de   schimb  
originale. Orice modificare neautorizată a maşinii este interzisă din  
motive de siguranţă a exploatării.  
 
Instruc ţiuni specifice de operare în siguran ţă  
*   Dat  fiind  că  în  timpul  lucrului  se  atinge  temperatura  de  800ºC,  
aveţi grijă să nu atingeţi braţele cleştelui. De asemenea, nu atingeţi  
ţeava lipită atât în timpul, cât şi imediat după lipire. Nu încercaţi să  
acceleraţi răcirea sculei prin imersie în lichid - astfel o distrugeţi.  
*   Când   lăsaţi   jos   cleştele   fierbinte,   asiguraţi-vă   să   nu   vină  în  
contact cu materiale inflamabile.  
*   Aşezaţi   cleştele   fierbinte   pe   o   suprafaţă   rezistentă   la   foc  
(ex.cărămidă refractară) sau în cutia sa, căptuşită cu foaie de mică.  
Ţineţi  cont  că  deşi  ignifug,  acest  material  poate  transmite  căldura  
prin  fundul  cutiei.  Nu  aşezaţi  această  cutie  pe  covoare  inflamabile  
sau cartoane.  

Cleşte electric pentru lipit ţevi din cupru  
Instrucţiuni de Operare  
Vă rugăm citiţi înainte de utilizare!  
www.sculesiechipamente.ro 
 1. DATE TEHNICE  

1.1   Codurile de comand ă ale articolelor  
REMS Hot Dog 2 în casetă din tablă  
REMS Lot Cu 3  
REMS Paste Cu 3  
Caseta din tablă pt.REMS Hot Dog 2  
 
1.2       Capacitate de lucru  

163020  
160200  
160210  
163351  

Ţevi din cupru tare şi cupru moale 10-28 mm  
 
1.3       Caracteristici electrice  
230V/50Hz, 440W  
 
1.4       Informa ţii despre zgomot  
Emisia la locul de muncă 70 dB(A).  
 
1.5       Vibra ţii  
Valoarea efectivă ponderată a acceleraţiei 2,5 m/s  2 

2. PREGĂTIREA PENTRU LUCRU  

Conectarea la re ţeaua electric ă  
Verificaţi priza de alimentare! Înainte de a conecta cleştele de lipire,  
verificaţi tensiunea de alimentare şi existenţa şi buna funcţionare a  
nulului de protecţie.  

3. OPERAREA  

3.1   Cleştele electric de lipit  
Cleştele  nu  are  comutator  de  pornire/oprire,  deci,  odată  ce  a  fost  
cuplat  la  reţea,  începe  să  se  încălzească.  După  aprox.5  min,  este  
gata  de  lucru.  Strângând  mânerul  cleştelui  (3),  piese  de  lipire  de  
deschid. Decupajul mic se foloseşte între 10 şi 16 mm iar cel mare  
între  18  şi  28  mm.  Poziţionaţi  piesele  de  lipire  ale  cleştelui  în  
imediata vecinătate sau chiar pe fittingul ce trebuie lipit, astfel încât  
să fie asigurat maximum de contact între aceste piese şi ţeavă, dar  
într-o  poziţie  care  să  permită  accesul  materialului  de  lipire  fără  să  
atingă fălcile cleştelui.  
 
Procesul de lipire necesită 10-30 sec, dependent de diametrul ţevii  
şi de temperatura de lucru a materialului de lipire.  
 
Cleştele de lipire este proiectat pentru funcţionare continuă.  
 
3.2   Materialul de lipire  
Pentru  lipituri  moi  folosiţi  REMS  Lot  Cu  3.  Ţevile  şi  fittingurile  din  
cupru  trebuie  să  aibă  suprafaţa  strălucitoare.  Pentru  pregătirea  
locului  lipiturii,  puneţi  pe  ţeavă  REMS  Paste  Cu  3.  Această  pastă  
conţine flux şi pulbere de REMS Lot Cu 3. Avantajul folosirii acestei  
paste  este  că  atingerea  temperaturii  optime  de  lipire  este  vizibilă  
prin  schimbarea  culorii  pastei.  Oricum  însă,  va  trebui  să  adăugaţi  
REMS Lot Cu 3. Ambele materiale au fost special cercetate pentru  
folosirea    la    instalaţiile    pentru    apă    potabilă    şi    corespund  
respectivelor standarde DIN.  

4. REPARAŢII / ÎNTREŢINERE  
Decuplaţi cleştele de la reţeaua electrică înaintea oricărei acţiuni de  
acest fel! Sarcina reparaţiei trebuie asumată numai de un tehnician  
calificat.  
Evitaţi  contaminarea  pieselor  de  lipire  cu  material  de  lipire.  Acest  
fapt   reduce  transferul  termic.  Dacă  este  necesar,  curăţaţi  piesele  
cu o perie de sârmă, atunci când sunt încinse.  

5. SCHEMA ELECTRICĂ  
Vezi Fig.1  


