
 

 
 
 

AirJet 1038 
PROVOZNÍ NÁVOD / SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ  
 



 

PROVOZNÍ NÁVOD  
 



 

Vážený zákazníku společnosti Castolin  

 
Děkujeme Vám za nám projevenou důvěru a gratu lujeme ke koupi  tohoto technicky 
vysoce kval i tn ího výrobku. Předloţený návod Vám pomůţe se s  n ím seznámit.  Kdyţ 
s i tento návod peč l ivě přečtete,  poznáte mnoho moţnost í  svého výrobku. Jen tak  
můţete nej lépe vyuţí t  jeho přednost i .  
 
Dodrţuj te prosím také bezpečnostní předpisy a postarej te se tak  o ještě více 
bezpečnost i  na místě nasazení produktu. Peč l ivá manipulace s  výrobkem podporuje 
jeho kval i tu a spolehl ivost  po celou jeho d louhou dobu ţivotnost i .  To jsou důleţi té 
předpok lady pro vynikaj íc í  výs ledky.  
 
Abyste měli  v  př ípadě potřeby údaje svého přístroje po ruce, zapiš te s i  je  do níţe 
uvedené tabulky.  Typové označení  a sér iové čís lo naleznete na typovém št í tku 
Vašeho přís troje.  

 
Typové označení:   AirJet 1038  
 
 
Sériové číslo:    …………………………..  
 
 
Datum koupě:    …………………………..  
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Bezpečnostní opatření / bezpečnost práce  

 

 

 
 

POZOR 

Toto zařízení můţe pouţívat,  opravovat a provádět údrţbu pouze vyškolený 
odborný personál.  Nepř ipojuj te tento př íst roj ,  nepracuj te s  ním nebo ho neopravuj te 
dřív, neţ s i přečtete tento provozní návod a neporozumíte mu. Nedodrţení pokynů 
můţe vést k  nebezpečným úrazům aţ ke smrt i  nebo můţe doj í t  k  poškození  
přís troje. Respektuj te také nás leduj ící  popisy výstraţných pokynů.  Casto l in Eutect ic  
není odpovědný za chyby,  k teré vzniknou nesprávnou insta lac í,  špatnou péčí nebo 
chybným pouţíváním přís troje.  

 

POZOR: Tento symbol  udává, ţe musí  být  dodrţovány nás leduj ící  
pokyny,  aby se zabráni lo  nebezpečným úrazům nebo aţ smrt i  nebo 
poškození př ístroje. Chraňte sebe i  os tatní  před nebezpečnými úrazy 
a smrtí .  

 

ŘIĎTE SE NÁVODEM: Přečtěte s i peč l ivě tento návod dř íve, neţ 
uvedete př ístroj  do provozu.  Nedodrţení  pokynů můţe vést 
k nebezpečným úrazům aţ ke smrt i  nebo můţe doj í t  k  poškození  
přís troje.  

 

ELEKTR ICKÉ SPOTŘEBIČE: Vypněte s íťové napájení v  poj istkové 
skříni  nebo vytáhněte ze zásuvky dříve,  neţ začnete na stroj i  
provádět nějaké zásahy.  Uzemněte st roj  podle p latných 
e lektrotechnických předpisů.  

 

ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE SKRÝVAJÍ  NEBEZPEČÍ :  
Elektr ický proud, k terý protéká kabelem, vytváří  e lek tr ické a 
magnet ické pole.  Elekt romagnet ická pole mohou mít v l iv  na 
kardiost imulátory.  Pokud máte kardiost imulátor,  zeptej te se svého 
lékaře dř íve, neţ začnete př ístroj  pouţívat.  

 

 
Shoda CE: Tento přís t roj  s p lňuje normy CE.  

 

SVAŘOVANÉ MATERIÁLY MOHOU ZPŮSOBIT POPÁLENINY :  Př i  
svařování  vznikaj í  vysoké teploty.  Horké mater iá ly mohou způsobi t  
váţné popáleniny.  Kdyţ se dotýkáte svařovaných předmětů nebo j im i 
pohybujete, pouţívej te rukavice a k leště.  

 

ZNAČKA  S :  Tento př ís troj  můţe dodávat  svářecí  proud v  prostředí  se 
zvýšeným elektr ickým r izikem.  

 

Hmotnost  přís troje vyšší neţ 30 kg: Hýbej te přís trojem nebo zvedej te 
přís troj  s  maximální  opatrností  a s  podporou další  osoby.  
Nadzvednut í  př ís troje můţe ohrozi t  Vaše zdraví .   

 

VADNÉ PLYNOVÉ LAHVE MOHOU EXPLODOVAT :  Pouţívej te pouze 
p lynové lahve s  plynem vhodným pro svařování a řádné regulátory 
t laku,  k teré jsou pro tento t lak  dimenzovány.  Sk laduj te p lynové lahve 
nastojato a zaj is těte je prot i  převrácení.  Ţádnou pl ynovou láhev 
nepřemísťuj te bez jej ího bezpečnostního k loboučku.  Nikdy se 
nedotýkej te p lynové lahve elektrodou, drţákem elektrody,  zemnic ím 
kabelem nebo j inou částí  pod napět ím. Plynové lahve se nesmí 
stavět  na místa, kde se mohou poškodit ,  včetně poškození  rozstř ikem 
př i svařování  a zdroj i  tepla.  



 

Rozstř ik  př i  svařování můţe způsobi t  
poţár  nebo výbuch.  Hoř lavé předměty 
udrţuj te v  bezpečné vzdálenost i  od 
oblast i  řezání  plamenem. Vţdy měj te 
př ipravený has ic í př ís t roj  a po ruce 
nějakou osobu, k terá by mohla poţár  
okamţitě uhas it .  Nikdy neřeţte 
p lamenem sudy nebo uzavřené nádoby.  

 

Plazmový oblouk můţe způsobit  úrazy 
a popáleniny.  Nedotýkej te se řezací  
tr ysky nebo oblouku.  Před prací na 
hořáku vypněte přís tro j .  Nesahej te do 
b lízkost i  p lamene.  Noste kompletní 
ochranný oděv.  

 

Elektr ický proud z  hořáku nebo kabelu 
můţe být  smrte lný.  Noste suché 
izo lační  rukavice.  Pro sebe pouţívej te 
izo lační  pracovní  podloţku. Dříve neţ 
začnete na stroj i  pracovat,  vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky.  

 

Páry vznikaj ící  př i  řezání moh ou být  
zdraví škodl ivé. Zabraňte jej ich 
vdechnutí .  Pouţívej te vhodné odsávání 
nebo vent i lac i .  

 

Světelný oblouk můţe popáli t  oč i a 
pokoţku.  Pouţívej te ochranné brýle a 
pokrývku h lavy.  Pouţívej te chrániče 
s luchu,  ochranný oděv aţ ke krku a 
správný svařovac í  št í t .  

 

Nechej te se zaškol i t  a  před začátkem 
práce s i  přečtěte návod k  obs luze.  

 

Neodstraňuj te nebo nezakrývej te bezpečnostní  pokyny umístěné na 
stroj i .  

 



Instalace a pokyny k obsluze  

 
Přečtěte s i  tu to kapito lu dříve, neţ budete př ístroj  insta lovat n ebo pouţívat.  

Stanoviště a okol í  

Tento př ístroj  je zkonstruován k  pouţívání ve ztíţených provozních podmínkách. 
Měla by se však provádět jeho pravidelná a jednoduchá prevent ivní  údrţba, aby 
byla zaručena d louhá ţivotnost a vysoká spolehl ivost  př ístroje:  

 Nikdy nestavte přís troj  na p lochy s  vodorovným sk lonem (spádem) vyšším 
neţ 15°.  

 Nepouţívej te tento př ístroj  k  odmrazování potrubí .  

 Stroj  musí být  nainsta lován na místě,  kde je zaj iš těna volná a č istá c irkulace 
vzduchu.  Nezakrývej te stroj  papírem, látkou nebo  plachtou,  kdyţ je zapnutý.  

 Sniţte na minimum částečky neč istoty a prachu, k teré mohou vniknout do 
stroje.  

 Tento s troj  je  chráněn podle IP23.  Udrţuj te s troj  suchý a nestavte ho na 
mokrý povrch nebo do kaluţí  vody.  

 Udrţuj te s troj  v  dostatečné vzdálenost i  od  elektronických zař ízení.  Běţný 
provoz můţe vést  k  rušení těchto zařízení.  Přečtěte s i  k  tomu kapito lu 
„Elektromagnet ická snášenl ivost“ .   

 Neprovozuj te stroj  př i  teplotách vyšších neţ 40  °C.  
 

Doba zapnutí  

Doba zapnut í  p lazmového řezacího s troje označuje pro centní podí l  10minutového 
pracovního cyk lu,  během kterého můţe obs luha provozovat s troj  se  jmenovitým 
řezacím proudem.  
 
Přík lad:  60  % doby zapnutí  představuje šest  minut práce a pak čtyř i  m inuty pauzy.  
Pro dalš í informace ohledně doby zapnutí  s i  prosím pře čtěte návod k  obs luze.  
 

Síťový přívodní  kabel  

Před zapnut ím zkontro luj te s íťové vstupní  napětí ,  fázi  a f rekvenci  s troje.  Přípustné 
vstupní  napětí  je  uvedeno v „Technických údaj ích“ tohoto manuálu a na typovém 
ští tku. Stá le dbej te na bezvadné uzemnění s troj e.  
 
Dbejte na to, aby provozní proud, k terý je  k  dispozic i na síťové přívodní přípojce, 
stač i l  pro normální  provoz s troje.  Proudová hodnota j iš tění  a průřez kabelu jsou 
uvedeny v „Technických údaj ích“  tohoto manuálu.  
 
Tento s troj  můţe být  provozován na gen erátorech s  regulovaným výstupním 
napět ím tak d louho,  dokud generátor  dává 400  V AC s  potřebným výkonem. 
Generátor  rovněţ musí splňovat  nás leduj íc í  podmínky:  

 Frekvence generátoru je mezi  50 a 60 Hz.  

 Napět í č iní  stá le 400  V AC  15 %. 
 
Je důleţi té zkontro lovat  tyto rámcové podmínky,  protoţe mnoho s tarých generátorů 
dodává velmi vysoké špičkové napětí .  Generátory,  k teré tento rámec nesplňuj í ,  
mohou st roj  poškodi t  a nejsou povoleny.  
 



 

Výstupní přípoje  

 

 VÝSTRAHA  
Pouţívej te POUZE s hořákem dodaným společně s  t ímto s trojem.  
 

 VÝSTRAHA  
OCHRANA HOŘÁKU:  Hořák dodaný společně se zdrojem proudu je vybaven 
bezpečnostním zařízením, k teré brání tomu, aby se obs luha omylem dotk la 
část í  pod napětím.  
 

 VÝSTRAHA  
Př i prác i na hořáku s troj  VŢDY  vypněte.  
 

 VÝSTRAHA  
Př i řezání v  ţádném př ípadě nesundávej te zemnicí svorku (pro kontakt s 
obrobkem); U p lazmového řezání  se vytvář í  vysoké napět í  (smrte lné 
nebezpečí! ) .  
 

 VÝSTRAHA  
Napět í naprázdno U 0  > 100 V DC. Další informace viz „Technické údaje“.  
 

 
Přípoj  hořáku:  
Sem se př ipojuje hořák. Spojení mezi  
hořákem a zdrojem proudu je 
real izováno jednoduchým způsobem 
pomocí  centrá lního př ípoje.  

Rychlospojka:  
Zdířka rychlospojky pro obvod řezacího 
proudu. Zemnicí  př ípoj  je  třeba spoj i t  
s obrobkem a zdířkou „DINSE“ na přední  
straně zdroje proudu.  

 
Kódovací  kol ík  pro zdířku hořáku:  
Tuto p lazmovou řezačku je třeba pouţívat  společně s  př ís lušným hořákem. 
Kódovací  kol ík  hořáku brání  tomu, aby byl  s t roj  pouţíván s  nevhodným hořákem.  
 
Kdyţ se př ipoj í  nepř ípustný model hořáku, s t roj  neběţí .  Rozsví t í  se LED „Part  In  
Place“  a upozorňuje na to, ţe je  potřeba zkontro lovat př ipojený hořák (v iz bod [F]  
v nás leduj íc í  kapi to le) .  
 
Přípustný hořák:  

 C100 
 



 

Dálková regulace  

Přípoj  pro dálkovou regulac i:  Ten se nachází  mezi př ípojem hořáku a ryc hlospojkou 
plus pólu.  Sem př ipoj te dálkové ovládání .  Př ipojením dálkového ovládání  se 
automaticky převezme funkce nastavovacího spínače pro odběr proudu [A]  na stroj i  
a vyřadí  ho z  provozu.  Jaké funkce jsou př iřazeny jednotl ivým kol íkům přípoje, 
naleznete na obrázku níţe (čelní  pohled).  
 

 
 

Č. kol íku  Popis  

1 
 
2 
 
3 
 

POT 
POŢ. HODNOTA  
POT 
VE SMĚRU HOD. RUČIČEK  
POT 
PROTI SMĚRU HOD. RUČIČEK  

 
 
Určeno pro potenc iometr  10k 
k zadání poţadované hodnoty.  

4  
 
5 

TRIGGER + 
 
TRIGGER -  
 

Určeno pro příkaz Star t .  Kdyţ se 
ko l ík  4 a 5 zkratuje, spustí  se proces 
řezání.  

6  
 
7 

SIGNÁL PRŮTOKU PROUDU  
 
SIGNÁL PRŮTOKU PROUDU  
 

Beznapěťový spínací  kontakt  
 
(přípojný výkon: 1 A /  230  V AC 

 



Ovládací  prvky a funkce přístroje  

Automatický test stroje:  
Po zapnut í  s troje se provede automat ický test:  během tohoto testu se rozsvít í  
všechny LED na čelní straně.  Nebude - l i  jedna nebo více LED sví t i t ,  obraťte se 
prosím na servis Casto l in .  
 
Ovládací  prvky na čelní  straně  

 
 
A.  Otočný knof l ík  výstupního proudu  

Potenc iometr  pro nastavení výstupního proudu během řezání .  Bl iţší údaje o 
rozsahu výstupního proudu s troje viz kapi to lu „Technické údaje“ .  
 

 Test plynu  
Kdyţ se otočný knof l ík  výstupního proudu otočí  úplně doleva, lze akt ivovat  
funkci Test p lynu.  

 
B.  LED „Proud ZAP/VYP“  

Rozsvít í  se př i  zapnutí  stroje.  
 
LED bl iká:  Síťové napět í  leţí  mimo rozsah poţadovaných hodnot .  Stroj  se 
deakt ivuje:  Jakmile se napájení oc itne zase ve správném rozsahu, stroj  se 
automaticky zase zapne.  
 
Upozornění :  Pokud chyba trvá déle neţ 2 sekundy,  můţe se automat icky 
vypnout  větrák.  
 

C.  Výstupní LED:  
Je zapnutý přívod proudu k  hořáku.  
 
Bl ikaj ící  LED: Pří l iš  malé napětí  na zdroj i  interního ř íd icího napět í .  Stroj  se 
musí k  opětovnému spuštění  vypnout a znovu zapnout .  
 

D.  Termo-LED: 
Stroj  je  přehřátý a výstup byl  deakt ivován.  To  se s tává h lavně tehdy,  kdyţ se 
překročí maximální doba zapnut í  s troje.  Nechej te stroj  zapnutý,  aby se mohly 
interní komponenty ochladit .  Kdyţ termo -LED zhasne,  je  zase moţný 
normální provoz.  
 

E.  LED „Pří l iš  nízký t lak  p lynu“  
Kdyţ se LED rozsví t í ,  s troj  zastaví proces řezání nebo dráţkování.  Stroj  se 
automaticky zase rozeběhne, jakmile bude zase detekován předepsaný t lak  
plynu.  



 
Kontrola/nastavení pr imárního t laku p lynu (v iz doporučené hodnoty 
v Technických údaj ích tohoto manuálu):  
 

 Kdyţ se tato LED rozsví t í ,  přepne se stroj  automat icky na 10 sekund do 
tes tovacího reţimu.  

 Během testování  zkontro luj te t lak  p lynu na manometru a nastavte ho 
regulátorem t laku pr imárního p lynu.  

 Proveďte korekci a v  případě potřeby také regulac i vs tupního t laku 
p lynu ovládacími prvky pro regulac i t laku pr imárního p lynu na vstupní 
straně.  

 
F.  LED „PIP“  („Par t in Posit ion“) :  

Stav „Par t in Pos it ion“ :  Klobouček řezací tr ysky (př íp.  př ípoje hořáku) není 
na hlavě hořáku (př íp.  na  př ípoj i  hořáku s tro je) správně našroubovaný.  Tento 
stav také naznačuje,  ţe se musí  zkontro lovat ,  zda je př ipojen správný hořák.  
 
K obnovení provozní pohotovost i  stroje:  

 Zkontro luj te, zda je př ipojen správný model  hořáku. Našroubuj te 
k lobouček řezací tr ysky (př íp. konektor př ípoje hořáku).  

 Poté,  co je hořák zase př ipraven k  provozu,  nelze s troj  po dobu cca 5 
sekund zapnout .  Během této fáze b l iká LED „PIP“.  
(Upozornění :  Pokud LED bl iká,  protoţe se vyskytuje dalš í chyba PIP 
nebo je s t isknuté t lačí tko pro zapalovač hořáku, přejde stroj  zase do 
chybového reţimu.  LED „P IP“ se pak rozsví t í  t rva le a obnovení  provozní 
pohotovost i  s troje začne znovu.)  

 Kdyţ LED „PIP“  zhasne,  je  stroj  př ipraven k  provozu.  
 

G.  Regulátor  a manometr  t laku pr imárního plynu:  
Zde lze regulovat a s ledovat  t lak  pr imárního p lynu.  
 
Vstupní t lak primárního plynu je omezen t ímto regulátorem t laku a je ze 
závodu nastaven na 5,5 bar. Pokud se t lak plynu musí regulovat,  
přepněte stroj  do testovacího režimu.  

 
H.  Volba provozního reţimu „Řezání“ :  

St iskněte t lač ítko a vyber te poţadovaný provozní reţim (poţadovan ý 
provozní  reţim se zobrazí  rozsvícením LED):  

 ŘEZÁNÍ (horní LED ZAP):  Pro řezání hořákem nebo propalování  otvorů 
na masivních obrobcích.  

 MŘÍŢ (střední LED ZAP):  Pro řezání na obrobcích ve tvaru mříţe.  

 DRÁŢKOVÁNÍ (spodní  LED ZAP): Pro úběr mater iá lu na masi vních 
obrobcích (př ík lad: odstranění nesprávně provedeného svaru).  

 
Provozní  reţim lze přepnout ,  kdyţ se stroj  nachází  v  chodu naprázdno, 
rovněţ během fáze tes tování ,  doběhu (Post Flow)  a chlazení .  
 
Pokud se t lačí tko st iskne během fáze p i lo tního oblouku (P i lot  Arc)  nebo 
řezání,  pak je to bez funkce.  

 



 
Seznam chyb 
Kdyţ dojde k  nějaké chybě, zkuste s troj  vypnout.  Počkej te někol ik  sekund a stroj  
znovu zapněte. Kdyţ se chyba vyskytne znovu,  musí se provést údrţba stroje.  
Obraťte se prosím na servis Casto l in a uveďte stav LEDek na čelní  straně stroje.  
 

 

   
 
 
 
Hlava hořáku  

Trvale svít í  Bl iká  Bl iká  

To nastává,  kdyţ p i lotní  oblouk nepřeskočí po 4 sekundách na 
obrobek. Stroj  p i lo tní oblouk zastaví ,  aby nedoš lo k  přehřát í  
h lavy hořáku.  
 
K obnovení provozní poho tovost i  stroje:  

 Pusťte t lačí tko hořáku. Bl ikaj ící  LED nyní  svít í  t rva le.  

 St iskněte t lač ítko hořáku a pak ho zase pusťte.  

 

 

   
 
 
Nedojde 
k  vytvoření 
p i lo tního oblouku  

Trvale svít í  Trvale svít í  Trvale svít í  

Tlačí tko hořáku je s t isknuté.  Během této fá ze zkouší  stroj  4x 
zapál i t  p i lotní  oblouk. Kdyţ nelze p i lotní  oblouk zapál i t ,  
přepne se s troj  automat icky do bezpečného reţimu, aby bylo 
moţno provést potřebné kontro ly.  
 
K obnovení provozní pohotovost i  stroje:  

 Vypněte t lačí tko POWER.  

 Zkontro luj te, zda jsou dí ly podléhaj ící  opotřebení a 
konstrukční část i  na h lavě hořáku správně umístěny.  

 Zkontro luj te elek tr ické př ípoje na hořáku.  

 Zase s troj  zapněte.  

 

 

    
 
 
St isknuté 
t lač ítko  

Trvale svít í  Trvale svít í  Trvale svít í  Trvale svít í  

To nastává,  kdyţ je st roj  zapnutý (nebo se po ochlazení zase 
spustí) ,  zat ímco je s t isknuté t lač ítko hořáku. Tento provozní  s tav 
brání vzniku nestabi ln ích provozních podmínek. Ruční  řezání  nebo 
dráţkování lze spust i t  pouze pod přímou kontro lou obs luhy.  
 
K obnovení provozní pohotovost i  stroje:  

 Pusťte t lačí tko hořáku.  

 St iskněte znovu t lačí tko hořáku.  
Pokud chyba ještě nadále trvá,  zkontroluj te t lačí tko hořáku,  zda 
nemá nějakou funkční  poruchu.  

 



 
Ovládací  prvky a přípoje na zadní straně přístroje  

1.  Větrák:  Tento s troj  je  vybaven tepelně 
ovládaným větrákem. Tím se sniţuje pronikání  
neč is tot do s troje a spotřeba e lektr ické energie. 
Př i  zapnutí  stroje se zapne zároveň i  větrák. 
Větrák běţí  dál,  dokud je st isknuté t lačí tko 
hořáku.  Pokud se t lač í tko hořáku pustí  na déle 
neţ 5 sekund,  větrák se vypne.  

 

 
2.  Síťový spínač:  Tím se zapíná a vypíná st roj .  

 
3.  Síťový přívodní kabel :  Pro př ipojení  do sí tě.  

 
4.  Vstup p lynu:  Sem se př ipojuje hadice pro přívod plynu.  

 

 VÝSTRAHA  
Stroj  musí být  zásobován č istým, suchým pr imárním plynem (vzduch nebo 
dusík).  Př i  nastavení t laku na více neţ 7,5 bar můţe doj í t  k  poškození 
hořáku.  Pokud nebudete tato prevent ivní opatření  dodrţovat,  hrozí  nadměrné 
provozní  teploty nebo poškození hořáku.  
 



 

O procesu řezání:  

Pro metodu řezání  vzduchovou plazmou se pouţívá vzduch n ebo dusík  jako 
pr imární  p lyn a k  chlazení hořáku.  
 
Př i př ípravě uvádění  do provozu dej te pozor na to, abyste měl i  k  dispozic i  všechny 
mater iá ly pro řezání ,  a aby byla dodrţena všechna bezpečnostní opatření.  
Ins ta luj te s troj  podle pokynů v  tomto návodu a upevněte zemnic í svorky na 
obrobek. 
 

 Př ipravte s i hořák př i  vypnutém stroj i  s  vhodnými dí ly podléhaj ícími 
opotřebení potřebnými pro př ís lušnou metodu (řezání hořákem / řezání 
drátěných obrobků /  dráţkování) .  Výběr vhodných dí lů podléhaj íc ích 
opotřebení v iz manuál  hořáku.  

 Př ipoj te hořák a kabel  od obrobku ke s troj i .  

 Zapněte síťový spínač na zadní s traně př ístroje: Nyní se rozsvít í  LED „Proud 
ZAP/VYP“ na čelním panelu.  Zařízení je př ipraveno k  provozu.  

 Zkontro luj te funkcí tes tování  p lynu, zda je př í tomen pr imár ní p lyn.  

 Vyber te poţadovaný provozní  reţim.  

 Potenc iometrem výstupního proudu nastavte poţadovanou hodnotu.  
 
Ke spuštění poţadované metody st iskněte t lačí tko hořáku;  dej te př i tom pozor  na to,  
aby paprsek p lynu hořáku nesměřoval na osoby nebo předměty.  Během  tohoto 
procesu můţe být  hořák delší  dobu vzdálen od obrobku.  
 
Po ukončení procesu se p lazmový oblouk zhasne puštěním t lačí tka hořáku;  p lyn 
pak proudí  dál,  aby se hořák mohl  ochladi t .  Doba doběhu (ochlazení)  odpovídá 
proporc ionálně nastavenému řezacímu pro udu a je rozdělena do č tyř  časových 
pásem:  
 

Nastavený řezací proud  Doba doběhu (ochlazení)  

Méně neţ 30  A 15 sekund 

Mezi  30 A a 40 A 20 sekund 

Mezi  40 A a 50 A 25 sekund 

Více neţ 50  A 30 sekund 

 

Rychlost řezání  

Rychlost  řezání  závis í  na:  

 t loušťce a druhu mater iálu, k terý se má řezat .  

 nastaveném řezacím proudu.  Nastavení  proudu ovl ivňuje kval i tu  řezné hrany.  

 geometr ickém tvaru řezu (rovný nebo zakř ivený řez)  
 
Níţe uvedená tabulka můţe slouţi t  jako vodí tko pro nejvhodnějš í nastavení.  Bylo 
zj iš těno v  tes tech na automat ické řezačce,  opt imálních výs ledků je však třeba 
ovšem dosáhnout na zák ladě přímé zkušenost i  obs luhy přís troje za přís lušných 
pracovních podmínek.  
 

  
Proud 

AJ1038 
Rychlost  (cm/min.  

Tloušťka  (A)  Stavební ocel  Hliník  Nerezová ocel  

15 mm 100 A 180 223 147 

¾“  100 A 117 152 99 

20 mm 100 A 106 140 91 

25 mm 100 A 70 98 63 

1“  100 A 68 95 61 

30 mm 100 A 50 73 46 

1 ¼“  100 A 45 66 42 



35 mm 100 A 38 55 36 

1 ½“  100 A 32 48 31 

 

Údržba  

 VÝSTRAHA  
Je- l i  potřeba provádět  údrţbu,  obraťte se prosím na  servis  Casto l in . 
Provede- l i  údrţbu nebo opravy neautor izovaná dí lna nebo osoby,  zaniká 
záruka výrobce.  
 
Častost údrţby se můţe l iš i t  podle podmínek nasazení s troje. Př ípadná zj iš těná 
poškození je třeba okamţitě sděl i t .  
 

 Zkontro luj te stav a pevné př ipojen í kabelu a př ípojů.  V  případě potřeby 
vyměňte.  

 Pravidelně č is těte h lavu hořáku,  dí ly podléhaj íc ími opotřebení  kontro luj te a 
v př ípadě potřeby vyměňte.  

 

 VÝSTRAHA  
Dříve neţ budete vyměňovat  hořák nebo provádět údrţbu,  přís troj  vypněte.  
 

 Stroj  udrţuj te s tá le č is tý.  Skříň č istěte v lhkou utěrkou, zejména větrací 
štěrb iny.  

 

 VÝSTRAHA  
Stroj  neotevírej te a do otvorů stroje nestrkej te ţádné předměty.  Před 
prováděním údrţby nebo servisu je třeba zásadně s troj  odpoj i t  od sítě.  Po 
kaţdé opravě zkontro luj te bezpeč nost př ístroje vhodnými testy.  
 



 

Elektromagnetická snášenlivost (EMC)  

 
Tento s troj  byl  zkonstruován za dodrţení  všech přís lušných norem a předpisů.  
Přesto můţe za urč itých okolnost í  doj í t  k  elektromagnet ickému rušení j iných 
e lektronických systémů (např . telefon,  rádio,  te levize,  počítač).  Tato rušení mohou 
v extrémním př ípadě vést  aţ k  bezpečnostním problémům takto ovl ivněných 
systémů. Pročtěte s i proto pozorně tuto kapi to lu, abyste sníţi l i  výskyt  
e lek tromagnet ického rušení nebo ho zcela el im inoval i .  
 
EMC klasif ikace přístrojů  
Přístroje emisní t řídy A:  

  Jsou určeny pouze pro pouţi t í  v  průmyslových oblastech  
  V j iných oblastech mohou způsobi t  rušení ve vedení a rušení vyzařováním  

 
Přístroje emisní t řídy B:  

  Splňuj í  emisní  poţadavky pro obytné a průmyslové obla st i .  
  To plat í  i  pro obytné oblast i ,  v  nichţ je dodávka proudu real izována z  veřejné 

sítě nízkého napět í .  
 
EMC k las if ikace př ístrojů podle výkonového ští tku nebo technických údajů.  
 
Opatření  EMC  
V mimořádných případech můţe i  navzdory dodrţení  normovaných e misních l im itů 
doj í t  k  ovl ivnění  předpok ládané oblast i  pouţi t í  (např.  kdyţ jsou na místě ins talace 
choulost ivé přís troje nebo kdyţ se místo ins ta lace nachází  b lízko rozhlasových a 
te levizních př i j ímačů) .  V  tomto př ípadě je provozovate l povinen podniknout 
př iměřená opatření  k  odstranění  rušení.  
 
Moţné problémy a odolnost zařízení  vůč i  rušení v  okol í  prověř te a posuďte podle 
národních a mezinárodních ustanovení :  

  Bezpečnostní zař ízení  
  Síťová, s ignální  a datová přenosová vedení  
  Počí tačová a te lekomunikační  zaří zení  
  Zař ízení  k  měření a kal ibrac i  

 
Podpůrná opatření  k  el iminac i EMC problémů:  
 
a)  síťové napájení  

  Dochází - l i  k  elektromagnetickému rušení i  přes předpisově provedené 
př ipojení,  př i jměte další opatření  (např . pouţi j te vhodný síťový f i l t r ) .  

 
b)  svařovací  kabely 

  Udrţuj te je  co nejkratš í  
  Poloţte je  co nejb líţe vedle sebe ( i  kvůl i  e l im inac i EMC problémů)  
  Poloţte co nejdále od ostatních vedení  

 
c)  vyrovnání  potenc iá lů  
 
d)  uzemnění  obrobku  

  Bude- l i  t řeba,  proveďte uzemnění přes vhodné kondenzátory  
 
e)  odstínění,  je - l i  t řeba  

  Proveďte odst ínění  ostatních zař ízení v  okolí  
  Proveďte odst ínění  celé svařovací insta lace  

 
Opatření  EMF  
Elektromagnet ická pole (EMF) mohou způsobovat poškození zdraví,  o k terém se 
ještě zcela neví:  



  Vl iv na zdraví osob v  blízkost i ,  např . na  nos ite le kardiost imulátorů a 
nas louchadel .  

  Nosi te lé kard iost imulátorů se musí poradit  se svým lékařem dř íve,  neţ se 
budou pohybovat v  bezprostřední b lízkost i  př ístroje a svařovacího procesu.  

  Z bezpečnostních důvodů udrţuj te co největší vzdálenost i  mezi  sv ařovacími 
kabely a h lavou /  tě lem svářeče.  

  Svařovací kabely a bal íky hadic nenoste přes rameno a neoví jej te s i je kolem 
hlavy.  

 

 VÝSTRAHA  
AirJet  AJ1038 není  v  souladu s  IEC 61000-3-12. Kdyţ se zař ízení př ipoj í  k  
běţnému s laboproudému napájení ,  je odpověd nost  za to v rukou insta latéra.  
 



 

Technické údaje  

 
VSTUPNÍ  NAPĚTÍ /  VST UPNÍ PROUD  

Vstupní  napět í  
 

400 V  15 % 
t ř í fázové  

Vstupní  napět í  př i  
jmenovi tém výkonu  

7 ,1  kW  př i  100 % době 
zapnut í  

13,7  kW  př i  40 % době 
zapnut í  

Tř ída EMC  
 

A 

Frekvence  
 

50/60 Hz 

VSTUPNÍ  NAPĚTÍ /  PROUD PŘI 40° C  

Doba zapnut í  
(10 min/40°C)  

100 % 
60 % 
40 % 

Výstupní proud  
 

60 A 
85 A  

100 A  

Výstupní napětí  
 

104 V DC 
114 V DC 
120 V DC  

VÝSTUPNÍ ROZSAH  

Rozsah řezacího proudu  
20 –  100 A  

Max.  napět í  naprázdno  
320 V DC 

Proud p i lo tn ího oblouku  
20 A  

STLAČENÝ VZDUCH nebo PLYN  
Potřebný prů tok  

280 l /min  20 % př i  5 ,5  bar  

Potřebný vstupní  t lak  
6 ,0  bar  /  7 ,5  bar  

DOPORUČENÉ PRŮŘEZY PŘÍVODNÍCH KABELŮ A PROUDOVÉ HODNOTY J IŠTĚNÍ  

Charakter is t ika s í ťového j iš tění  
poj is tka 32 A pomalá  

Vstupní  e lekt r i cký kabel  
4  x 4  mm

2
 

ROZMĚRY A HMOTNOST  

Výška  
455 mm 

Šířka  
301 mm 

Délka  
640 mm 

Hmotnost  
34 kg 

Provozn í  tep lota  
-10°C aţ +40°C  

Teplota sk ladování  
-25°C aţ +55°C  

 

WEEE 

 

Elektr ické přís troje neodhazuj te do domovního odpadu!  
Podle Evropské směrnice 2002/96 /ES o vyslouţi lých e lektr ických a 
e lek tronických přís troj ích (Waste Electr ica l and Electronic  Equipment , 
WEEE) a jeho prosazení  do národního práva musí být  vys louţi lé  
e lek tronické přís troje předány k  ekologické l ikv idac i.  Jako maj i te lé 
takového př ístroje b yste s i měl i  obstarat  informace o lokálním 
autor izovaném systému sběru a l ikv idace.  
Apl ikací  této d irek t ivy EU výrazně př ispíváte k  ochraně ţivotního 
prostředí a svého zdraví!  
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Pol.  Označení  ESC 

1 Čelní panel AirJet 1038 756417 

1A + čelní fólie AirJet 1038 +756406 

2 Zadní stěna AirJet 1038 756418 

3 Dno AirJet 1038 756416 

4 Kryt AirJet 1038 756419 

5 Madlo AirJet 1038 756420 

6 Sada noţek (4 ks) AirJet 625/1038 756331 

7 Print Control AirJet 625/1038 (deska řízení) 756305 

8 Print-Input AirJet 625/1038 (vstupní deska) 756402 

9 Print Inverter AirJet 1038 (deska invertoru) 756403 

10 Print-output AirJet 1038 (výstupní deska) 756404 

11 Kondenzátor 2200 μF 450 VDC AirJet 1038 756307 

12 Primární usměrňovač 3/60A / 1600 V AirJet 625/1038 756309 

13 Výkonový tranzistor AirJet 1038 756408 

14 Výkonový tranzistor AirJet 625/1038 756310 

15 Sekundární dioda AirJet 1038 756407 

16 Pojistka 50 mA pomalá AirJet 625/1038 756314 

17 Teplotní čidlo AirJet 1038 70°N.C. 756421 

18 Výstupní tlumivka AirJet 1038 756311 

19 Trafo AirJet 1038 756410 

20 Síťový spínač 40 A 600 V AirJet 1038 756315 

21 Síťový kabel 4 m 4G4 s vidlicí AirJet 1038 756317 

22 Odlehčení v tahu PG21 AirJet 1038 756319 

23 Otočný knoflík 29/4 mm AirJet 625/1038 756320 

24 Ventilátor AIRJET 1038 230V / 35 W 756412 

25 Centrální přípoj AIRJET 1038 756401 

26 Zdířka EB 25 AIRJET 625/1038 756316 

27 Odlučovač vody AJ625/1038 756321 

28 Tlakový spínač 303302 

29 Přípoj stlačeného vzduchu ¼” / 8 mm AIRJET 1038 756415 

30 Elektromagnetický ventil AIRJET 1038 12 V 756413 

31 Manometr AIRJET 1038 0-10 bar 756414 

32 Print remote AIRJET 1038 (deska dálkové regulace) 756405 

33 Přípoj dálkové regulace AIRJET 1038 756411 

 


