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2.ISOJET CLEANER 3
Elektronický čistič nerezových svarů

Ve třech krocích k dokonalosti

svařovat
vyčistit
omýt ( opláchnout )

Jednoduchý a levný přístup k 
odstranění a zabarvení svarů, 
které vznikne při způsobech 
svařování WIG/TIG, plazma nebo 
orbitálním.Při čistícím procesu 
nedojde k poškození ani k 
vytvoření matu na svařovaném 
materiálu

Zlepšete svou práci, vaše 
sváry dostanou vyšší 
kvalitu, až po perfektní 
úpravě.

S ISOJET CLEANER 3 můžete rychle, 
levně
a ekologicky odstranit zabarvení svarů. 
Tento přístroj pracuje na 
bázi„Elysierování“. Zabarvení svarů se
odstraňuje (čistí) kombinací čistící 
kapaliny ISOL N,  Cleaner 3 Pen – čistící 
hlavy a
svařovacího transformátoru.
Celý proces se nazývá elektrolýza.

Zařízení pro povrchovou úpravu austenitických 
materiálů,pomůcky a přípravky.

Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. 

1.Úvod

1.1 Čistění svarů pomocí elektronického zařízení

V současné době je kladen stále větší důraz na čistění svarů jinými 
metodami jak broušením.Stále více se dává přednost ponechání svaru po svaření a 
čistění chemickou cestou.K tomuto účelu slouží   el.čistící zařízení ISO JET 
CLEANER 3

1.2 Broušení wolframových elektrod pro účely svařování metodou TIG/WIG

Při broušení wolframových elektrod standartními bruskámi dochází 
       k nepřesnosti a problému s likvidací odpadů a dalším problémům spojených 

s přesností požadovaného úhlu nabroušení.



Přesnosti metody:

• úprava svarů v jednom pracovním kroku, vyčistí a 
   zároveň povrchově upraví – „pasivuje“

• vyčištěné svary mají totožnou barvu jako základní
   materiál

• jednoduchá obsluha, přenosné zařízení mnohokrát
   vyzkoušené

• maximální čistící efekt při minimální koncentraci
   čistící látky

• 10 litrů čitící kapaliny ISOL N postačí pro vyčištění 
cca 1500 m svarů ( WIG/TIG )  

• odolnost proti korozi vyčištěného svaru je značně vyšší
   než u jiných způsobů čištění

• čistící efekt i reakční doba je daleko rychlejší než
   použití různých čistících past a gelů



Popis:

Jednoduché použití: 
– Cleaner Pen – standartní čistící
   hlavu propojit kabely se svařovacím
   transformátorem
– na Cleaner Pen upevnit sklolaminátovou
   pásku
– Cleaner Pen ponořit do čistící tekutiny 
   ISOL N a přejíždět čistěný svar až do
   úplného vyčištění

Nasazení:
• metody lze použít u všech nerezavějících
  základních materiálů kde dochází po svaření k
  zabarvení svarů
• při silnějším zabarvení svarů například při
  MIG – pulzním svařování lze použít
  koncentrovanější kapaliny ISOL NT ( TURBO ). 
• ISOL NT ( TURBO ) je též možno použít pro
  silně zabarvené svary WIG/TIG

Tuto metodu čištění je možno zhlédnout 
jako krátký spot na internetových stránkách 
www.isoarc.com pod názvem ISOJET 
Cleaner 3 nebo se můžete více informovat 
na českých stránkách 
www.omnitechweld.cz.



Sestava dodávaného zařízení:

Další příslušenství

ISOJET Cleaner 3 kompletní sada                (obj.číslo: K2000001)
ISOJET Cleaner 3 sada bez transformátoru (obj.číslo: K2000000)

Kompletní sada – kufr obsahuje:

počet jednotek popis obj.číslo

1 kus svařovací transformátor Telwin Futura 1,14 
(55/80A/230V)

Trafo2

1 sada Cleaner Pen standartní čistící hlava
včetně 2,5 m propojovacího kabelu

101005

1 kanistr ISOL N čistící kapalina (3 kg) K940464
1 kus plastová nádoba pro ISOL N 3701
1 pár latexové rukavice
1 kus ochrané brýle Panorama BW0590
1 dóza ISOJET MCT 800S Corlys
1 sada 10 kusů sklolaminátových pásků Clgf2

pracovní stanice 
101003

Náhradní hlava 45° 
101020

Náhradní hlava do 
rohu 101030

Náhradní hlava 180° 
plochá 101040

Náhradní hlava 
special 25 cm dlouhá 
101042

Náhradní 
propojovací kabel 
101004

ISOL N   3 kg K940464
ISOL N 10 kg K940462

ISOL NT 
(TURBO) 10 kg 
K940460

Sada 10 ks 
sklolaminátových 
pásků Clgf2

Svitek 25 m 
sklolaminátového 
pásku Clgfr



Kvalita • Výkon • Pružnost

Bruska pro 
broušení 
wolframových 
elektrod



Bruska na wolframové elektrody
TURBO-SHARP®V je zcela uzavřená bruska na wolframové 
elektrody, u které se nebezpečný prach z broušení nedostává 
do okolí ani nehrozí nebezpečí jeho vdechnutí. 
Bruska TURBO-SHARP®
V se dodává v robustním kovovém kufru v kompletu s
•multifunkčním krytem,
•standardní hlavou pro elektrody _1,6/2,0/2,4/3,2 mm,

•montážním úhelníkem pro připevnění na pracovní 
plochu,
•odsávacími hrdly pro připojení 
odsávacího zařízení,
•držákem Spannfix velikosti 1,
•montážními nástroji,
•návodem k obsluze.

Oboustranný diamantový brusný kotouč

3.Bruska na broušení wolframových elektrod TURBO SHARP V

Bruska je určena do provozů kde se svařuje metodou TIG a je potřeba dosažení 
přesného stabilního svařovacího oblouku.Toto zařízení je jednoduché a rozsahem použití 
cenově dostupné.Další nedílnou předností je možnost odsávání brusného odpadu 
z wolframových elektrod.



Speciální přednost : 6násobné použití...
Zlatým hřebem u brusky TURBO-SHARP®V je 
optimální využití diamantového kotouče. Díky 
adaptéru lze brusnou hlavu nastavit do poloh 0, 1 
a 2. U každého z těchto nastavení je využívána 
jiná oblast kotouče - výsledkem je trojnásobná 
životnost. Díky oboustrannému brusnému 
kotouči brusky TURBO-SHARP®V a třem 
možnostem jeho nastavení je dosaženo jeho 
šestinásobného použití. Taková hospodárnost je 
možná pouze s bruskou 
TURBO-SHARP®V!

Pracujeme s hlavami...
Vylepšená hlava brusky TURBO-SHARP®V nabízí mnoho předností 
pro ještě hospodárnější a ergonomickou práci:

•3 možnosti nastavení brusného kotouče
Optimální využití diamantového brusného kotouče na brusné hlavě díky stavěcímu kroužku. V každé 

ze tří možností nastavení je používána jiná oblast kotouče. Díky tomu je dosaženo jeho trojnásobné životnosti.
•Multifunkční kryt

Multifunkční kryt s integrovaným posuvným okénkem umožňuje ploché broušení elektrod, na kterých 
během svařování ulpěl kus materiálu. Dále mohou být elektrody nabroušeny do kuželovitého tvaru pro 
optimální svařování hliníku. 

Bruska TUPBO-SHARP® V je vybavena vedením elektrody, které znemožňuje její vzpříčení.
•Ohromující výsledek broušení

S bruskou TURBO-SHARP® V dosáhnete precizního opakovatelného výsledku broušení s velmi 
rovnoměrnou broušenou plochou.

Vylepšené ploché broušení...
Posuvný otvor multifunkčního krytu se používá k plochému 
broušení elektrod, u brusky TURBO-SHARP®V lze díky 
novému vodícímu prvku elektrody zavádět přesně kolmo a 
tedy ještě precizněji brousit naplocho.

Volitelná výbava: Orbitální souprava TURBO-SHARP®V
S touto volitelnou orbitální soupravou

TURBO-SHARP®V lze 
brousit i krátké 
wolframové elektrody o 
délce max. 15 mm.
POZOR: Pouze ve spojení 
s červenou brusnou 
hlavou!



4 .Závěr

   Závěrem je nutno podotknout,že obě dvě zařízení jsou zanedbatelnými pomocníky 
svařečů při jejich práci Pomáhají výrazně usnadnit práci.

Technická data                                        

Primární napojení           220 - 230 V
Frekvence                       50 - 60 Hz
Výkon                                   400 W
Elektrický proud           1,8 A
Otáčky                       30 000 min-1
Hmotnost                       1690 g
Úhel Broušení                       20  až 60 
Záruka                       2 roky

Výsledky podle požadavků...
•Broušení kuželovitého 
tvaru s otvorem v 
multifunkčním krytu
•Ploché broušení zanesené 
elektrody 
(s multifunkčním krytem)
•Plynulé nastavení úhlu 
broušení (20°- 60°)

Řešení pro každý průměr...

Brusku TURBO-SHARP®V lze volitelně vybavit 
druhou brusnou hlavou. 
S touto červenou brusnou hlavou lze dále brousit 
elektrody o  1,0/4,0/4,8/6,0 mm.


