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1. Všeobecné informácie
Pred použitím zariadenia si prečítajte návod a postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k 

zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia. Táto príručka by sa mala nachádzať na mieste ľahko prístupnom pre užívateľa. Aby ste predišli 

zbytočným chybám a nehodám, uistite sa, že všetky osoby, ktoré používajú zariadenie, sa dôkladne oboznámili s jeho mechanickými a 

bezpečnostnými funkciami.

Ponechajte si tento návod a uistite sa, že zostane pribalený k zariadeniu, ak je premiestnený alebo predávaný, takže každý, kto ho používa 

počas jeho životnosti, môže mať potrebné informácie o používaní zariadenia a bezpečnosti. Pre bezpečnosť života a majetku postupujte 

podľa pokynov v návode, pretože výrobca nie je zodpovedný za škody, ktoré sa vyskytli pri používaní prístroja v rozpore s týmto návodom.

Návod sa vzťahuje na zariadenie:

Názov: INFRAČERVENÝ ŽIARIČ

Modely: HK-3DA, HK-3DG, HK-3DC, HK-6DA, HK-6DG, HK-6DC

Výrobca si vyhradzuje právo na tieto materiály a práva duševného vlastníctva a zakazuje, dokonca čiastočne, kopírovanie a / 

alebo zverejňovanie obsahu dokumentácie bez povolenia výrobcu.

 

2. Význam symbolov
 

SYMBOL OZNAČENIE VYSVETLENIE

 INFORMÁCIA Symbol je informatívny. Upozorňuje na dôležité informácie.

 

POVINNOSŤ Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

 

Nebezpečenstvo     Symbol hovorí o elektrickom nebezpečenstve zariadenia. Treba dbať na špeciálnu 

ostražitosť.

 

Nebezpečenstvo    Symbol hovorí o nebezpečenstve. Treba dbať na ostražitosť.

 
INFORMÁCIA Symbol hovorí o možnosti použitia na osobné automobily.

 

INFORMÁCIA Symbol hovorí o možnosti použitia na dodávky.

 

INFORMÁCIA Symbol hovorí o možnosti použitia na nákladné autá.
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3. Kontaktné údaje distribútora

Matej Baláž StreetKolor.sk

Ždiarska 19

040 12 Košice 

Slovenská republika

email: streetkolor@streetkolor.sk

4. Všeobecný popis

Automobilové dielne, predajne plechov a lakovne používajú zariadenia, ktoré urýchľujú sušenie aplikovaného lakového náteru. 

Môžu byť použité aj pre akýkoľvek materiál používaný pri opravách karosérií. Infračervené žiariče s vysokou teplotou výrazne 

skracujú čas schnutia povrchu, zahrievaním pod vrstvou a nie nad ňou. Takže proces sa odohráva "zhora". V závislosti od 

modelu má zariadenie svietidlá namontované na teleskopickom ramene.

 

Obr. 1 Tepelný infražiarič
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5. Použitie zariadenia podľa účelu

 

ZARIADENIE SA POUŽÍVA VÝLUČNE NA SUŠENIE MATERIÁLU POUŽÍVANÉHO V OPRAVÁCH AUTOMOBILOV. ZARIADENIE 

MUSÍ BYŤ POUŽÍVANÉ POD STRÚŽKOU, KTORÁ JE CHRÁNENÁ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VPLYVOM VZDUCHU.

 

POZOR! ZARIADENIE SA NESMIE POUŽÍVAŤ V EXPLOZÍVNEJ ATMOSFÉRE!

 

 

Použitie zariadenia na iné účely sa považuje za nevhodné. Určené použitie zahŕňa aj všetky činnosti týkajúce sa správnej a bezpečnej 

prevádzky a údržby zariadenia. V súvislosti s vyššie uvedeným je používateľ povinný:

 oboznámiť sa s obsahom používateľskej príručky a dodržovať ňou stanovené pokyny;

 pochopiť fungovanie zariadenia a bezpečné a správne používanie;

 dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy počas práce;

 predchádzať nehodám.

6. Nedovolené spôsoby použitia

Nesprávne použitie môže predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť používateľa a osôb v pracovnom priestore, ako aj riziko poškodenia 

pracoviska. Nižšie popísané činnosti sú najpredvídateľnejšie a absolútne zakázané:

 

POZOR! Spoločnosť StreetKolor nenesie zodpovednosť za následky vzniknuté nesprávnym používaním zariadenia.

 Zariadenie sa smie používať iba na účely uvedené výrobcom;

 Zariadenie nepoužívať v miestnostiach s výbušnou atmosférou;

 Nezasahovať do zariadenia, pokiaľ je v prevádzke;

 Nevystavovať sa pôsobeniu infračerveného žiarenia;

 Je neprijateľné inštalovať na zariadenie ďalšie prvky, ktoré nie sú súčasťou jeho balenia alebo vybavenia;

 Nie je povolená žiadna neoprávnená zmena a úprava zariadenia;

 Nedovoľte deťom používať zariadenie; držte zariadenie mimo dosahu detí

 Zariadenie nepoužívať na vykurovanie miestností;

 Zariadenie nepoužívať na ohrev vody;

 Zariadenie nepoužívať vo vlhkom prostredí;
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 Nenarúšať a neodstraňovať bezpečnostné zariadenia inštalované v žiaričoch;

 Nepoužívať zariadenie v prípade zistenia nezrovnalostí. Okamžite ho vypnite a začnite iba po obnovení bežných podmienok 

používania.

 Nedotýkať sa horúcich prvkov;

 Nikdy nepoužívať prístroj s veľkým poklesom napätia;

 Nezakrývať zariadenie počas prevádzky;

 Nestláčať znovu a znovu tlačidlá na ovládacích prvkoch;

 Nevykonávať opravy, ktoré nie sú v súlade s pokynmi;

 Neumývať prístroj pod prúdom vody;

 Nepoužívať neoriginálne náhradné diely alebo náhradné diely, ktoré výrobca neodporúča.

 Na zariadenie neumiestňujte ani neklaďte ďalšie predmety, náradie, oblečenie atď.

 Nezdržiavať sa pod zariadením počas prevádzky;

 Nepoužívať zariadenie v mokrom stave;

 Neskladovať horľavé materiály v blízkosti zariadenia;

7. Technické údaje
 

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL: HK-3DA , HK-3DG , HK-3DC

Vstupné napätie        200V~240V 50Hz/60Hz

Energia	 	 	 	       3x1000W

Spotreba energie	 	 	      3000W~3100W

Pracovná intenzita 15A~17A

Veľkosť sušiacej plochy    800mm x 1000mm

Pracovná teplota
10~30℃ 

Žiarič 21-palcová kruhová halogénová žiarovka s 

krátkou infračervenou lampou
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TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL: HK-6DA , HK-6DG , HK-6DC

Vstupné napätie        200V~240V 50Hz/60Hz

Energia	 	 	 	      6x1000W

Spotreba energie	 	 	      6000W~6100W

Pracovná intenzita 30A~32A

Veľkosť sušiacej plochy    1600mm x 2000mm

Pracovná teplota
10~30℃ 

Žiarič 21-palcová kruhová halogénová žiarovka s 

krátkou infračervenou lampou

 

 

8. Montáž
 

Ak máte nejaké ťažkosti s pochopením tohto dokumentu, obráťte sa priamo na spoločnosť StreetKolor prostredníctvom e-mailu 

streetkolor@streetkolor.sk, aby ste si vyjasnili akékoľvek pochybnosti. Počas inštalácie je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.

Zariadenie by malo byť umiestnené na stabilnej podložke. Miestnosť, v ktorej má infražiarič pracovať, nesmie mať výbušnú atmosféru a 

nesmie byť vystavená zvýšenej vlhkosti a korózii.

 

Postup počas montáže:

1. Otvorte krabicu a odstráňte plastové kolieska. Pri montáži koliesok dávajte pozor na 3-palcové kolesá inštalované vzadu (kolesá s 

brzdami) a 3-palcové kolesá (bez bŕzd); poradie montáže: najprv nastavte matice, nainštalujte podložku a základňu; potom rovnú
podložku a maticu. Ak nie sú štyri kolesá na tej istej úrovni, uvoľnite kryt a nastavte maticu. Keď sú všetky štyri kolesá na rovnakej 

úrovni, dotiahnite maticu. (Ako je znázornené na obrázku nižšie).
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Obr. 2 Podstava žiariča

2. Otvorte krabicu a vyberte hliníkové rameno žiariča, uvoľnite matice pod hliníkovým ramenom, plochou podložkou, podložkou (dve 

skrutky M12 prechádzajú cez otvor v základni). Nastavte základňu, pružinovú podložku, poslednú maticu (matica by mala byť utiahnutá, 

nemôže byť uvoľnená) (ako je znázornené na obrázku nižšie).

 

Obr. 3 Rameno žiariča

3. Po inštalácii hliníkového ramena nainštalujte kazetu pre tri svietidlá alebo priečny nosník na pripojenie dvoch kaziet pre modely 

6DA, 6DG, 6DC. Uistite sa, že montážna trubica smeruje nadol o 30 stupňov (nie je možné ju zdvihnúť). Nainštalujte kazetu, utiahnite 

nastaviteľný držiak tak, aby sa nedal uvoľniť, aby nedošlo k poškodeniu lampy. Potom pripojte každý napájací kábel lampy (ako je 

znázornené na obrázku nižšie).
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                     Obr. 4 Svietidlá žiariča

4. Vytiahnite rukoväť na držiaku nahor alebo nadol a potom uvoľnite rukoväť do požadovanej polohy (viď hornú časť spínača).

Poznámka: Ak nepohybujete s pneumatickým spínačom pružiny, nebudete schopný nastaviť úroveň
svetelného zdroja a môžete poškodiť pneumatickú pružinu (ako je znázornené na obrázku nižšie).

 

Obr. 5 Infračervený žiarič

 

9. Požiadavky na užívateľov
 

Užívateľ, ktorý používa zariadenie, musí byť oboznámený s týmto návodom na obsluhu. Osoba oprávnená na opravu a údržbu stroja 

musí mať príslušné povolenia a kvalifikáciu.

 

 

10. Použitie
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Dodržujte nasledujúce pokyny:

 

 Vzdialenosť žiariča od vykurovacej plochy by mala byť väčšia ako 400 mm;

 Zariadenie musí byť vo vertikálnej polohe;

 Do žiariča nemožno ukladať tvrdé predmety;

 Pri presúvaní zariadenia ho držte pevne, aby nedošlo k pádu;

 Pri presúvaní zariadenia nevyťahujte sieťový kábel;

 Pred použitím musí byť zariadenie pevne pripevnené k podkladu, aby sa zaistila bezpečnosť.

 Ak chcete zariadenie používať v striekacom boxe, pred použitím odfiltrujte vzduch v miestnosti.

Zariadenie nemôže pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

 Keď je prístroj pripojený k napájaciemu zdroju, dodržujte vzdialenosť najmenej štyri metre;

 

Poznámka: Správne používanie žiariča znižuje riziko poranenia a zvyšuje spoľahlivosť zariadenia.

 

1. Položte svietidlá do správnej polohy - nezabudnite zabezpečiť rovný povrch. Zariadenie musí stáť stabilne. Miestnosť nemôže byť
vlhká.

2. Nastavte rameno žiariča a nastavte vzdialenosť medzi krytom lampy a vykurovacím povrchom.

3. Uvoľnite rukoväť, nastavte výšku krytu lampy a zaistite rukoväť.
4. Zapnite napájanie do zásuvky 230V. Pred pripojením skontrolujte stav káblov.

5. Nastavte časové a pracovné parametre. Pozri "Schéma ovládacieho panelu HK-3DA a HK-6DA" alebo "Schéma ovládacieho 

panelu HK-3DC a HK-6DC " alebo " Rozloženie ovládacieho panelu HK-3DG a HK-6DG " v závislosti od vamu používaného modelu.

6. Po dokončení práce vypnite napájanie a umiestnite zariadenie na bezpečné miesto. Pred umiestnením zariadenia počkajte, kým 

prístroj vychladne.

 

Modely HK-3DC i HK-6DC majú snímač teploty a snímač vzdialenosti.
 

 

Obr. 6 Snímač teploty a snímač vzdialenosti
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Schéma ovládacieho panelu HK-3DA a HK-6DA

 

Obr. 7 Schéma ovládacieho panelu HK-3DA a HK-6DA

Network voltage – sieťové napätie

Countdown time – odpočítavač času

Half power selection key – tlačidlo na zvolenie polovičného výkonu

Full power selection key ( continuous light) – tlačidlo na zvolenie plného výkonu (nepretržité žiarenie)

Start button for light – štartovacie tlačidlo na spustenie svetla

1. Zapnite napájanie, kontrolka vydá zvukový signál a digitálny displej zobrazí sieťové napätie.

2. Ak je pulzná práca kompatibilná s požiadavkami na prevádzku, stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu (polovičná spotreba zdroja 

svetla pre jednu sekundu, pauza na jednu sekundu, opakovanie) a potom stlačením tlačidiel +/- nastavte čas prevádzky.

3. Ak potrebujete nepretržité svetlo, stlačte tlačidlo plného napájania (plný výkon, dlhé svetlo, bez pulzovania), stlačte tlačidlo +/- a 

nastavte čas prevádzky.

4. Po nastavení parametrov žiariča stlačte tlačidlo 1D / 2D / 3D na zapnutie svietidiel.

5. Pulzovanie a dlhodobé svetlo je možné upraviť v závislosti od požiadaviek procesu.

Schéma ovládacieho panelu HK-3DC a HK-6DC

 

Obr. 8 Schéma ovládacieho panelu HK-3DC a HK-6DC
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VYSVETLENIE OZNAČENÍ

 

Čas pulzovania

 

Doba prevádzky

 

Maximálna vykurovacia teplota

 

Sila vykurovania

 
Vzdialenosť od vykurovacej plochy

 

Aktuálna vykurovacia teplota

 

Výber svietidla

  

Zmena funkcií, funkčné tlačidlo

  

„-„ Zníženie alebo „+” zvýšenie funkcie

 

Vstup do nastavení

 

Typ režimu (automatický alebo 

manuálny)

 

Tlačidlo „ON” na zapnutie

 

Tlačidlo "OFF" na vypnutie. Svetielko 

tiež indikuje, že žiarič je príliš ďaleko 

alebo blízko vykurovacej plochy.

 

1. Zapojte zariadenie do napájania. Kontrolka vydá zvukový signál, digitálny displej zobrazí čas impulzu, čas prevádzky, hraničnú
teplotu, výkon (v percentách), vzdialenosť a aktuálnu teplotu.

2. Ak je pulzná práca kompatibilná s požiadavkami na prevádzku, stlačte funkčné tlačidlo +/- na nastavenie času prevádzky.

3.  Ak potrebujete nepretržité osvetlenie, stlačte funkčné tlačidlo (šípka hore alebo dole), (nastavte čas impulzu na 00:00) a potom 

nastavte číslo ROUTINE na požadovaný čas.



 NÁVOD NA OBSLUHU

INFRAČERVENÉHO ŽIARIČA
 

 VERZIA 1.00         Strana 12 zo 16
 

4. CT je teplota, ktorú bude žiarič udržiavať +/- 10°C; použite tlačidlo "+" na zvýšenie alebo "-" na zníženie, po CT nasleduje výkon, 

potom aktuálna vzdialenosť a aktuálna teplota.

5. Po nastavení parametrov svietidiel stlačte tlačidlo ON a spustite 1D / 2D / 3D. V prípade 6 svietidiel sa nainštaluje doplnkový spínač
pre 3 svietidlá alebo 6 svietidiel.

6. Pulzovanie a nepretržité svetlo je možné nastaviť v závislosti od požiadaviek procesu.

7. Snímač vzdialenosti sa používa na nastavenie vzdialenosti pred spustením sušenia. Chybné zobrazenie senzora vzdialenosti počas 

žiarenia sa nepovažuje za chybu zariadenia.

8. Pomocou tlačidla na nastavenia prispôsobte MIN (minimálna vzdialenosť od sušeného telesa) a MAX (maximálna vzdialenosť od 

sušeného telesa). Symbol teplomeru zobrazuje maximálnu možnú teplotu. Odporúčaná vzdialenosť MIN je 10 cm a MAX až 99 cm.

 

 

 

 

 

 

Schéma ovládacieho panelu HK-3DG

 

Obr. 9 Schéma ovládacieho panelu HK-3DG

VYSVETLENIE OZNAČENÍ

 

Čas pulzovania

 

Doba prevádzky

 

Sila žiarenia svietidiel
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Výber svietidla – START/STOP

  

Zmena nastavení PU-RU-POW. 

Nastaviteľné len pri vypnutých 

svietidlách

  

„-„ Zníženie alebo „+” zvýšenie funkcie

 

1. Zapojte zariadenie do napájania, kontrolka vydá zvukový signál, digitálny displej zobrazí hodnotu času pulzovania, čas prevádzky, 

vykurovací výkon v ‘’%’’.

2. Ak je pulzná práca kompatibilná s požiadavkami na prevádzku, stlačte funkčné tlačidlo +/- na nastavenie času prevádzky.

3. Ak potrebujete nepretržité osvetlenie, stlačte tlačidlo napájania (hodnota PU nastavená na 00:00) a potom nastavte číslo RU na 

dobu, ktorú k prevádzke potrebujete.

4. Po nastavení parametrov svietidiel stlačte tlačidlo voľby lampy, kontrolka sa rozsvieti a displej odpočíta čas.

5. Pulzovanie a dlhodobé svetlo je možné upraviť v závislosti od požiadaviek procesu.

11.  Oprava chýb, príčiny a spôsoby postupovania

 

DEFEKT  PRÍČINA       POSTUP OPRAVY

Rozpúšťanie laku  	 	              Vzdialenosť je príliš malá Zväčšte vzdialenosť

Doba predhrievania je nedostačujúca Zvýšte čas vstupného ohrievania

Farba obsahuje rýchle riedidlo          Použite štandardné alebo pomalé riedidlo 

Farba je rozmazaná  Vzdialenosť je príliš malá Zväčšte vzdialenosť

Doba sušenia je nedostačujúca 	              Zvýšte čas sušenia

Príliš hrubá vrstva náteru         Farbu striekajte v tenších vrstvách

Rozmazané okraje		 	             Vykurovacia plocha je príliš veľká     Vykurovaciu plochu si rozdeľte na dve časti.

Pri vstupnom zahrievaní nie je nutné tento 

krok opakovať.

Vyhrievanie nie je rovnomerné 	             Rôzna výška žiariča a plochy
Nastavte výšku žiariča a vzdialenosť od 

povrchu.
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12. Údržba
 

Dodržujte prosím nasledujúce pokyny pre údržbu:

 

 Neoprávnené zmeny môžu porušiť bezpečnostné nariadenia a nie sú prijateľné;

 Zmeny je možné vykonať len po dohode s výrobcom;

 Aby sa zabránilo predčasnému opotrebeniu prístroja, musí sa v pravidelných intervaloch dôkladne čistiť a udržiavať;

 Údržba a oprava sa musia vykonať so zariadením odpojeným od siete;

 Údržba by sa mala vykonať po každom použití zariadenia;

 Správne vykonaná údržba umožňuje predĺžiť životnosť a udržiavať úroveň bezpečnosti nezmenenú.

Činnosti pred údržbou:

 

Odpojte zariadenie od zdroja napätia. Nedotýkajte sa zástrčky vlhkými alebo mokrými rukami.

 

1. Vypnite žiarič.

2. Odpojte zariadenie od zdroja napätia.

3. Počkajte, kým svietidlá vychladnú.

Čistenie infračerveného žiariča:

Vyčistite kryt handričkou. Tkanina môže byť mierne vlhká, ale treba zabrániť vniknutiu vody do zariadenia. Na čistenie sa nesmú použiť
žiadne horľavé látky. Po čistení utrite prístroj suchou handričkou.

Vnútorná časť svietidiel by sa mala čistiť štetkou s mäkkými štetinami.

 

13.  Oprava

 

Každý servisný úkon na zariadení by mala vykonávať osoba s primeranou kvalifikáciou v odbore elektrotechnimy. Pri výmene žiariča 

postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

 

Výmena žiariča

1. Odpojte zariadenie od zdroja napätia.

2. Vyberte bezpečnostnú sieťku pred trubicou.

3. Odskrutkujte skrutky na ľavej a pravej strane reflektora, odstráňte reflektor.

4. Vyberte trubicu.

Upozornenie: Pri demontáži dbajte na polohu káblov, aby mohli byť neskôr správne nainštalované.

5. Použite kliešte na oddelenie vysielača od konektora.

6. Umiestnite nový žiarič do zásuviek trubice.
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Poznámka: Počas inštalácie je potrebná mäkká handrička alebo tkanina, ak máte znečistenú rukoväť žiariča.

7. Pripojte káble žiariča a transmisnej trubice.

8. Namontujte súčiastku.

 

Poznámka: Na čistenie septa a transmisnej trubice použite mäkkú handričku alebo tkaninu.

 

14. Preprava

 
Pred prepravou odpojte prístroj od napájania a chráňte pred poveternostnými podmienkami. Pri preprave musí byť zariadenie zaistené 

popruhmi alebo inými bezpečnostnými opatreniami, ktoré zabránia neočakávanému pohybu počas prepravy.

15. Správna likvidácia opotrebovaných elektronických súčiastok

 

Toto zariadenie je označené právnou zhodou v súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ a zákonom o odpade z 

elektrických a elektronických zariadení so symbolom prečiarknutého kontajnera odpadu. Takéto označenie znamená, že toto 

zariadenie po jeho použití nie je možné umiestniť spolu s iným komunálnym odpadom. Používateľ je povinný ho odovzdať
prevádzkovateľom, ktorí zhromažďujú použité elektrické zariadenia a inú elektroniku. Prevádzkovatelia, vrátane miestnych 

zberných miest, obchodov a obecných jednotiek, vytvárajú vhodný systém na uvedenie tohto zariadenia do prevádzky. 

Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k vyhýbaniu sa škodlivým 

následkom pre zdravie ľudí a životné prostredie vyplývajúce z prítomnosti nebezpečných komponentov a nesprávneho 

uchovávania a spracovania takéhoto zariadenia.

 

16. Vyhláška o zhode a zákonné požiadavky
 

Vyhlásenie o zhode bolo vydané pre infračervené žiariče na základe smerníc:

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35 / EÚ z 26. februára 2014 o zosúladení právnych predpisov krajín členskými 

štátmi, ktoré sa týkajú sprístupňovania elektrických zariadení určených na používanie v rámci určitých obmedzení napätia na trhu.

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ z 26. februára 2014 o zosúladení právnych predpisov členských štátov 

týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v 

elektrických a elektronických zariadeniach.

 

Zariadenie bolo označené značkou CE, ktorá je uvedená na typovom štítku zariadenia.
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