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1. BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Obecné

Zde uvedené informace se vztahují nejen k obvyklému použití stroje, ale i na 
jakýkoli v něm provedený zásah, ať už z důvodu preventivní údržby, nebo oprav 
či výměn opotřebovaných součástek.

Je velmi důležité dodržovat za všech okolností zásady obsažené v této 
příručce. V opačném případě může dojít ke zranění osob anebo závadám na 
stroji či ostatních částech instalace.

Před začátkem práce se strojem si důkladně prostudujte tuto příručku 
a v případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naši technickou službu. 
Jsme vám k dispozici ve věci jakéhokoli případného vysvětlení.

Uchovávejte příručky v dobrém stavu a v dosahu osob, jež mají na starost 
obsluhu a údržbu stroje. 

Zajistěte také materiál potřebný z bezpečnostního hlediska: vhodné oblečení 
a obuv, ochranné rukavice a brýle.

Za všech okolností dodržujte rovněž místní pravidla v oblasti předcházení 
vzniku rizik a bezpečnostní řád.

Použité symboly

Symboly použité na tavicích strojích, jichž se týká tato příručka, upozorňují 
na druhy hrozících rizik.  Nerespektování výstražných symbolů může mít za 
následek zranění osob anebo škody na stroji či dalším vybavení. 

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedostatečná pozornost 
může mít za následek zranění nebo smrt. 

Upozornění: Horká zóna s vysokými teplotami. Nebezpečí popálení. Používat 
tepelnou ochranu.  

Upozornění: Systém pod tlakem. Nebezpečí popálení či vymrštění předmětů. 
Používat tepelnou ochranu a brýle. 
 
 
Upozornění: Důležitá informace pro správné používání systému. Může se týkat 
jednoho či více z výše uvedených nebezpečí, takže je třeba jej brát v úvahu pro 
předcházení vzniku škod.

Upozornění: Nebezpečná zóna. Nebezpečí zachycení. Nedostatečná pozornost 
může mít za následek zranění. 
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Mechanické prvky

Instalace lepicího systému vyžaduje použití pohyblivých částí, které mohou 
způsobit škody. Správné použití a zachování bezpečnostních zábran u zařízení 
v chodu; předchází možnému nebezpečí zachycení pohyblivými mechanickými 
prvky.

Nepoužívat stroj v případě, že bezpečnostní prvky nejsou na svém místě nebo 
nejsou správně nainstalovány.

V případě údržby či opravy zastavit pomocí hlavního vypínače pohyblivé části.

Elektrické prvky

Systém funguje na třífázový proud 3N ~ 400 V 50/60 Hz, s určitým příkonem. 
Nikdy nemanipulujte zařízením při připojeném přívodu elektřiny – může dojít 
k silnému elektrickému výboji.

Instalace musí být řádně uzemněna.

Vodiče přívodních kabelů musí odpovídat požadovanému proudu a napětí.

Pravidelně kontrolujte kabely, zda na nich nejsou stlačená či poškozená místa 
nebo trhliny.

Přesto, že systém vyhovuje požadavkům elektromagnetické kompatibility, 
nedoporučuje se v jeho blízkosti používat prvky s vysokým vyzařováním, např. 
mobilní telefony či svářečky.

Hydraulické prvky

Jelikož jde o tlakový systém, je třeba dodržovat základní pravidla bezpečnosti 
platná pro zařízení tohoto typu.

V každém případě a před zahájením jakékoli manipulace je třeba se přesvědčit, 
zda je lepidlový okruh zcela prostý tlaku. Vysoké riziko vymrštění horkých 
předmětů s následným nebezpečím popálení.

Dodržujte maximální opatrnost s ohledem na možný zbytkový tlak v hadicích 
po vychladnutí lepidla. Po opětovném zahřátí a při otevřených výstupních otvo-
rech existuje nebezpečí vymrštění horkých částic. 

Pneumatické prvky

Některá zařízení používají stlačený vzduch při tlaku 6 barů. Před jakoukoli 
manipulací se zařízením se ujistěte, že okruh není pod tlakem. Hrozí prudké 
odmrštění částic, které mohou způsobit i vážné poranění.

Před odpojením kterékoli přívodní vzduchové hadičky či trubky dbejte zvýšené 
opatrnosti kvůli zbytkovému tlaku, který by mohl v okruhu přetrvávat.
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Tepelné prvky

Celý systém se při provozu zahřívá, některé jeho části až na teplotu 200 ºC 
(392 ºF). Je třeba používat vhodné ochranné prostředky (oděv, obuv, rukavice, 
ochranné brýle) dobře zakrývající celé tělo.

Je třeba brát v úvahu, že vzhledem k vysokým teplotám ve stroji teplo po 
odpojení zdroje elektrické energie okamžitě nezmizí. V tomto smyslu je třeba 
dbát maximální opatrnosti, a to včetně zacházení se samotným lepidlem. Toto 
lepidlo může být velmi horké i v pevném stavu.

V případě popálení:

1. 1. Pokud došlo k popálení při kontaktu s roztaveným lepidlem, ne-
pokoušejte se odstranit adhezivní materiál z kůže. Neodstraňujte jej 
ani po jeho ztuhnutí.

2. Postiženou oblast okamžitě ochlaďte vydatným množstvím studené čisté 
vody. 

3. Dostavte se co nejdříve na ošetření k závodnímu lékaři nebo do nejbližší 
nemocnice. Předložte lékaři bezpečnostní list lepidla.

Materiály

Systémy značky Meler jsou určeny pro použití s tavnými lepidly. Je zakázáno 
používat jiné druhy materiálů, tím méně pak s obsahem rozpouštědel, které by 
mohly vést k ohrožení osob či poškození vnitřních zařízení v systému.

Některá zařízení jsou speciálně určena pro použití reaktivních polyuretanových 
tavných lepidel (PUR). Při použití PUR lepidla v zařízení, které k tomu není 
určené, může dojít k jeho vážnému poškození. 

Za všech okolností je třeba vždy používat originální díly značky Meler, které 
zaručují správné fungování a vlastnosti systému.

Při použití lepidl a je třeba dodržovat normy uvedené v technických 
a bezpečnostních listech poskytnutých výrobcem. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat doporučeným pracovním teplotám, které umožňují předejít degradaci 
a spálení lepidla.

Zajistěte dostatečné odvětrání pracoviště. Zabraňte dlouhodobému vdechování 
uvolňovaných výparů.

Prohlášení o emisi hluku

El nivel de presión acústica de emisión ponderado A (LpA) del equipo en funcio-
namiento no supera los 70 dB(A) en ningún caso.

El nivel máximo de presión acústica ponderado C (LpCpeak) y el nivel de potencia 
acústica ponderado A (LWA), no superan valores mencionables, por lo que no 
constituyen un riesgo específico que deba tenerse en consideración.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

1-4

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Předpokládané použití

Zařízení je určeno k použití za následujících podmínek:

• Aplikace tavných lepidel při teplotě do 180 °C (356 °F). Ohledně pro-
vozu při vyšších pracovních teplotách se obraťte na oddělení technic-
ké podpory Meler.

• Používání zařízení spolu s doplňkovým příslušenstvím Meler.

• Instalace zařízení v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
pokyny obsaženými v této příručce (ukotvení, elektrické připojení, 
hydraulické připojení atd.).

• Používání zařízení v nevýbušném nebo chemicky neagresivním pros-
tředí.

• Používání zařízení podle bezpečnostních předpisů obsažených v této 
příručce, jakož i na štítcích umístěných na zařízení, a s použitím 
ochranných prostředků vhodných pro jednotlivé provozní režimy.

Nedovolené způsoby použití

Zařízení se nikdy nesmí používat za následujících okolností:

• Používání s lepidly na bázi reaktivního polyuretanu či polyamidu nebo s 
jakýmkoli jiným materiálem, který by při zahřátí mohl ohrozit bezpečnost 
či zdraví osob.

• Používání v prostředí, kde je zapotřebí čištění tryskajícími vodními paprs-
ky.

• Používání k ohřevu nebo tavení potravin.

• Používání v prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu, v chemicky 
agresivním prostředí nebo venku.

• Používání nebo manipulace bez odpovídajících bezpečnostně ochranných 
prostředků.

• Používání bez náležitého proškolení o použití zařízení a o všech potřeb-
ných bezpečnostních opatřeních.

Poznámka: Zařízení neupravujte a ani nepoužívejte doplňkové součásti, které 
nebyly dodány firmou Meler. Jakákoli úprava části či součásti tohoto vybave-
ní nebo části zařízení musí být předem konzultována s oddělením technické 
podpory.
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2. ÚVOD

V tomto návodu lze nalézt informace o instalaci, použití a údržbě tavicího 
zařízení na termoplastické lepidlo značky Plato seguidor Non Stop od 
společnosti Meler, dále jen PS20 Non Stop.

Řada PS20 Non Stop zahrnuje tavicí zařízení na lepidlo o objemu 50 litrů 
se zubovým čerpadlem.
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Popis

Tavicí zařízení PS20 Non Stop spolu s hadicemi a aplikátory značky Meler jsou 
určena k použití s termoplastickými lepidly. Jejich jednotlivé varianty – pro 
čárové dávkování, laminaci či rozprašování – pokrývají širokou oblast použití 
a na nejrůznějších trzích vykazují značnou univerzálnost. 

Předpokládané použití

Tavicí zařízení řady PS20 Non Stop jsou určena pro použití v následujících 
podmínkách: 

• Tavení a čerpání termoplastických lepidel při teplotách až 200°C.

• Použití tavných zařízení s dalšími prvky a doplňky značky Meler.

• Instalace tavných zařízení v souladu s platnými bezpečnostními 
normami a pokyny v tomto návodu (ukotvení, připojení k elektrické síti, 
hydraulické připojení atp.).

• Použití tavných zařízení v prostředích bez nebezpečí výbuchu 
a chemicky neagresivních.

• Použití tavných zařízení podle bezpečnostních pokynů uvedených 
v tomto návodu a na štítcích umístěných na zařízeních s využitím 
přiměřených ochranných prostředků.

Omezení použití

Tavná zařízení PS20 Non Stop je třeba používat způsobem, k němuž jsou 
určena a za žádných okolností je nepoužívat v následujících podmínkách: 

• Použití lepidel na bázi reaktivního polyuretanu nebo polyamidu či 
s jakýmkoli jiným materiálem, který by mohl při zahřátí vést ke vzniku 
bezpečnostních nebo zdravotních rizik.

• Použití tavných zařízení v prostředí, kde je nutný úklid prováděný 
proudem vody.

• Použití tavných zařízení k ohřevu či tavení potravin.

• Použití těchto zařízení či manipulace s nimi bez vhodných ochranných 
pomůcek.

Provozní režimy

Tavná zařízení PS20 Non Stop je možno používat v následujících režimech:

 Zapnutý režim_ Tavné zařízení udržuje všechny prvky na zvolené 
teplotě uvedené na displeji. Sestava čerpadla je aktivní a vyčkává 
zahájení spotřeby prostřednictvím otevření jednoho či více aplikátorů.
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 Aby systém začal čerpat, je třeba splnit tři podmínky: 1) operátor musí 
aktivovat čerpání (na obrazovce pomocí volby ZAP/VYP), 2) aby všechny 
prvky (zásobník, rošt, dávkovač, aplikátory, hadice) dosáhly provozní 
teploty a 3) aby uplynula prodleva před spuštěním čerpání.

 Jakmile jsou naplněny předcházející tři podmínky, je možno čerpání 
aktivovat dvěma způsoby: ručně nebo prostřednictvím vnějšího signálu.

 Ve všech třech případech lze zvolit otáčky motoru pomocí externího či 
interního příkazu. Rozhodneme-li se pro interní příkaz, zadáme otáčky 
v rozmezí 0–100 ot./min. Pokud zvolíme externí příkaz, stanovuje se 
rychlost otáčení pomocí externího řídicího signálu 0–10 V.

 Pohotovostní režim_Tavicí zařízení je v klidovém stavu a teplota 
jednotlivých prvků se udržuje na (nastavitelné) hodnotě, která je nižší 
než zvolená pracovní teplota. Sestava čerpadla je neaktivní. 

 Výstražný režim_Tavicí zařízení detekuje nesprávné fungování 
a upozorní na to obsluhu. Sestava čerpadla je neaktivní.

 Režim odstávka_Tavicí zařízení je vypnuté, jeho prvky se nezahřívají 
a sestava čerpadla je neaktivní. Je však zachována elektrická 
a eventuálně i pneumatická přípojka.

Identifikace tavicího zařízení

Při objednávání náhradního materiálu či požadavku na pomoc od našeho 
technického týmu je třeba znát model a katalogové číslo vašeho tavicího 
zařízení. 

Tyto údaje technického rázu lze nalézt na identifikačním štítku umístěném na 
boku spodní části tavicího zařízení.

Power supply/Alimentación

Serial No./Nº SerieRef.
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Hlavní součásti

1. Dotyková obrazovka

2. Dvířka pro přístup k elektronické části a přípojkám.

3. Přístupové víko nádrže. 

4. Hlavní vypínač.

5. Elektrická přípojka.

6. Kolečka pro přemisťování jednotky. 

7. Elektrická přípojka hadice–aplikátoru. Boční nebo zadní umístění. 

8. Rozvod výstupů hadic (až 2 hydraulické přípojky na jednoduché čerpadlo, až 
4 na čerpadlo dvojité). Boční nebo zadní umístění.

9. Mechanický obtokový ventil pro omezení tlaku.

10. Mechanický obtokový ventil pro omezení tlaku (volitelný systém).

11. Odvzdušňovací ventil.

12. Ventil uzavírající propojení nádrže a rozvodů. 

13. Návěští (volitelné).
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ÚVOD

Volitelné vybavení

Pro zlepšení funkčnosti lze tavicí zařízení doplnit o následující volitelné prvky: 

• Systém řízení tlaku pomocí obtokového ventilu.

• Dvojitý systém řízení tlaku pomocí obtokového ventilu.

• Systém vizuálních indikací pomocí návěští.

• Systém sušení vzduchu pro lepidla typu PUR.

Systém řízení tlaku pomocí obtokového ventilu (VP)

PS20 Non Stop je vybaven řídicím systémem, který umožňuje automaticky 
měnit tlak obtokového ventilu, a tím i aplikační tlak. Funkční režim je 
realizován proporcionálním ventilem (VP).

Vstupní tlak pneumatického regulátoru obtoku je ovládán proporčním 
ventilem, který je řízen vnějším signálem 0–10 V.

Výchozí konverze je následující:

 0 V --> 0 bar pneum.

 10 V --> 6 bar pneum.

Tento způsob ovládání umožňuje automaticky měnit tlak v obtoku, a tím 
pádem i množství aplikovaného lepidla.

Je důležité dodržovat minimální otáčky, které zaručují zachování 
požadovaného tlaku lepidla.

FILTR VP
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Systém řízení dvojitého tlaku pomocí obtokového 
ventilu (DP).

PS20 Non Stop je vybaven řídicím systémem, který umožňuje automaticky 
měnit tlak obtokového ventilu, a tím i aplikační tlak. Funkční režim je 
realizován elektromagnetickým ventilem s dvojitým tlakem. 

Tento elektromagnetický ventil se skládá ze dvou vstupů vzduchu o určitém 
stanoveném tlaku a jednoho výstupu směrem k obtokovému ventilu.

Výstupní tlak v klidovém stavu elektromagnetického ventilu odpovídá tlaku 
definovanému regulátorem umístěným na čelní straně tavicího zařízení; 
zatímco při aktivaci ventilu odpovídá tlak tlaku v síti.

Při této pracovní metodě a při aplikaci proudu lepidla musí být tlak vzduchu 
6 bar. Takto lze dosáhnout toho, že proud generovaný čerpadlem vychází 
z aplikátoru jako stálý.

V okamžiku, kdy neprobíhá aplikace, se elektromagnetický ventil dezaktivuje 
a na obtokový ventil působí regulovaný tlak nižší než 6 bar. Tímto způsobem se 
předchází přetlakování celého systému. Zabrání se tak tomu, aby na počátku 
následující aplikace nedošlo k rázovému tlaku, a tím i aplikaci nadměrného 
množství lepidla.

1. Manometr 0–10 bar

2. Regulátor tlaku 0–10 bar

3. Elektromagnetický ventil
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Na této stránce není žádný text.
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3. INSTALACE
 
 
Upozornění: Tavicí zařízení jsou vybavena moderními technologiemi a existují 
u nich určitá předvídatelná rizika. Proto je třeba, aby jejich obsluhu, instalaci 
nebo opravy prováděly výhradně proškolené osoby s dostatečnou praxí.

Úvod

Tavicí zařízení PS20 Non Stop se dodává se všemi prvky potřebnými pro jeho 
instalaci. Některé součástky však musí zajistit samotný uživatel s ohledem na 
umístění přípojek při konkrétní instalaci: 

• Kotvicí šrouby tavicího zařízení.

• Elektrický napájecí kabel.

• Pneumatický přívod a připojení k rozvodu stlačeného vzduchu.

• Vícežilový kabel pro externí ovládání.

• Volitelně také systém odsávání plynů.

Požadavky pro instalaci

Před instalací zařízení PS20 Non Stop je třeba se ujistit, že zvolený prostor 
umožňuje umístění, připojení a používání celého systému. Stejně tak je třeba 
ověřit, zda přívody elektřiny a stlačeného vzduchu splňují požadavky nutné pro 
instalaci tavicího zařízení.

Volný prostor

Kóta Popis Rozměr

A OTEVŘENÁ DVÍŘKA 430 mm

B PŘEMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE 410 mm

C DÉLKA ZAŘÍZENÍ 1150 mm

D DÉLKA VARIANTY S BOČNÍM PŘÍSTUPEM K ZAŘÍZENÍM 2080 mm

E VÝŠKA ZAŘÍZENÍ  1 825 mm

F ŠÍŘKA ZAŘÍZENÍ SE ZADNÍM PŘÍSTUPEM 1 510 mm

G ŠÍŘKA ZAŘÍZENÍ 510 mm
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Příkon

Při instalaci zařízení PS20 Non Stop je třeba brát v úvahu celkový příkon celé 
instalace, včetně použité hadice a aplikátoru.

Před připojením ověřit, že napětí přípojky odpovídá údajům na typovém štítku 
tavicího zařízení.

Připojit a ověřit, že je uzemnění instalace dostatečně kvalitní.

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I při vypnutém zařízení 
je na přívodních vodičích přítomno napětí, což může vést k nebezpečí při 
zásazích uvnitř zařízení. 

Tavicí zařízení PS20 Non Stop je třeba instalovat s odpojovacím vypínačem 
umožňujícím zablokování, který oddělí tavicí zařízení od zdroje napájení. Je třeba 
zajistit ochranu před přepětím a zkratem prostřednictvím odpovídajícího jističe 
a zajistit rovněž ochranu osob pomocí proudového chrániče.

Hodnoty těchto ochranných prvků jsou uvedeny v části „Elektrická přípojka“.

Stlačený vzduch

Volitelně lze nainstalovat systém sušení vzduchu. Pokud bude do systému 
zahrnut, je třeba mít k dispozici rozvod suchého stlačeného vzduchu bez 
mazání o tlaku max. 6 bar.

Spotřeba vzduchu v sušáku vzduchu se řídí frekvencí aplikace, a tím pádem je 
potřeba ji pokaždé odhadnout zvlášť. Obecně lze říci, že při standardním cyklu 
(10 min klid/10 s aplikace) dosahuje spotřeba 4,5 l/min při tlaku 0,5 bar.

G

E

F

A B
D

C



INSTALACE

3-3

MA-5060-CZE NÁVOD PLATO SEGUIDOR PS20 NON STOP

Další faktory 

Při instalaci tavicího zařízení PS20 Non Stop je třeba vzít ohled i na další 
praktické otázky:

• Zajistit přístup do plnicího otvoru tak, aby bylo možné pohodlné plnění 
tavicího zařízení.

• Umístit zařízení tak, aby byl snadno viditelný displej na jeho čelním 
panelu, na němž se zobrazují teploty a eventuální výstražné signály.

• Snažit se co nejvíce vyhnout používání zbytečně dlouhých hadic, které 
vedou k vysoké spotřebě energie a značným ztrátám náplně.

• Neumisťovat tavicí zařízení v těsné blízkosti silných zdrojů tepla či 
chladu, které by mohly narušit jeho fungování.

• Zabránit vibracím tavicího zařízení.

• Zajistit přístup do míst, v nichž se provádí údržba (čerpadlo, výpustný 
ventil, vnitřek zásobníku atp.).

Vybalení

Před zahájením instalace tavicího zařízení je třeba ho sejmout z palety 
a zkontrolovat přítomnost případných závad či poškození. Jakýkoli problém, 
včetně poškození vnějšího obalu, je třeba sdělit zástupci společnosti Meler 
nebo hlavní kanceláři firmy.

Obsah balení

Přepravní obal tavicího zařízení PS20 Non Stop může obsahovat příslušenství 
objednané v rámci stejné objednávky. V opačném případě je s tavicím 
zařízením standardně dodáváno následující:

• Návod k použití.

• Záruční karta.

• Šroubení pro připojení hadic.

• Průchodka pro přívod elektřiny.

• Konektor pro vnější ovládací prvky (umístěné a kartách).

Upevnění zařízení

Tavicí zařízení PS20 Non Stop jsou vybavena kolečky umožňujícími jejich 
pohodlné přemisťování a umístění v blízkosti hlavního stroje.  

Čtyři kolečka se otáčejí kolem vlastní osy, dvě z nich jsou pak vybavena brzdou. 
Pro pohyb jednotky je třeba odbrzdit tato dvě kolečka pomocí zvednutí jazýčku.
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Elektrické připojení

Zařízení PS20 Non Stop jsou určena k připojení k elektrické síti v závislosti na 
svém odběru:

•  3 fáze 400 V stříd. s nulovým vodičem.

Za všech okolností je nutné dobré uzemnění.

Maximální hodnoty odběru jsou, v závislosti na konkrétním tavicím zařízení 
a uspořádání výstupů, uvedeny v přiložené tabulce.

ZAŘÍZENÍ Počet výstupů 3 fáze 3 fáze

PS20 NS

400 V stříd. Y 400 V stříd. Y
1 jednoduché čerpadlo 1 dvojité čerpadlo

2 22,09 A 24,83 A
4 27,30 A 30,04 A

 
Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedostatečná pozornost 
může mít za následek zranění nebo smrt. 

Na tavicím zařízení umístěte průchodku Pg21 pro elektrické připojení, a to 
v oblasti určené k tomuto účelu. Upevněte ji k příslušné desce pomocí matice.

Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout silový 
kabel (Ø14–18 mm) průchodkou Pg21 a upevnit ho tak, jak je patrné z obrázku, 
aby byl kabel dokonale upevněný a nebránil zavírání dveří.

Připojit prameny silového kabelu na příslušné vstupní svorky uvnitř 
elektrického rozvaděče.  

Pneumatické připojení

Pokud je osazen pneumaticky ovládaný omezovací obtokový ventil, je třeba 
zařízení připojit rovněž k přívodu stlačeného vzduchu.

Před připojením přívodu stlačeného vzduchu je třeba se přesvědčit, že 
regulátor tlaku je zcela zavřený. Za tím účelem otočte pákou regulátoru proti 
směru hodinových ručiček až na doraz.

Připojte zařízení k rozvodu stlačeného vzduchu (max. 6 bar) pomocí pružné 
hadice s vnějším průměrem 6 mm. Zařízení je za tím účelem vybaveno 

RR SS TT NN

L1   L2    L3   N   PE
3 N ~ 400 V 50/60 Hz + PE
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rychlospojkou.

Otevřít přívod vzduchu z rozvodu a otočit regulátorem tlaku po směru 
hodinových ručiček. Vztah mezi tlakem vzduchu a tlakem v hydraulickém 
systému je 1:13 bar.

Upozornění: Při maximálním tlaku vzduchu 6 bar dosahuje hydraulický tlak 
hodnoty 80 bar. Nebezpečí popálení či vymrštění předmětů. Používat tepelnou 
ochranu a brýle.

Připojení hadic a aplikátoru

Zařízení PS20 Non Stop používají standardní součástky Meler. K těmto zařízením 
lze připojit celou řadu hadic a aplikátorů.

K tavicím zařízením PS20 Non Stop lze v závislosti na počtu osazených 
čerpadel připojit až 4 výstupy pro hadici-aplikátor.

Upozornění: Při připojování výstupů hadice-aplikátor ověřte, zda připojený 
příkon nepřesahuje maximální povolený příkon na každý výstup.

Tavicí zařízení PS20 Non Stop jsou u každého výstupu vybavena hydraulickým 
dávkovačem se dvěma možnými připojeními. K dávkovači připojte hadice podle 
potřeby konkrétní instalace a jednoduchosti připojení.

Pozor:

•  Identifikujte každou hadici-aplikátor s příslušným dávkovačem 
a použitým elektrickým připojením výstupu.

• Používejte nejlépe spojky 45° či 90° – umožňují minimalizovat prostor 
obsazený hadicemi. Přímé rychlospojky obvykle vedou k následnému 
prudkému ohýbání hadic, jež může mít za následek poškození hadic.

• Uschovejte šroubovací zátky sejmuté z rozvodu při připojování hadic. 
Mohou být v budoucnu potřeba, pokud dojde k odstranění některé 
z hadic.

•  Připojování elektrických kabelů, hadic a aplikátorů provádějte při 
vypnutém zařízení. Při nedodržení této zásady může dojít k elektrickým 
závadám na připojení a k zobrazení výstražných zpráv na displeji tavicí 
jednotky.

Externí I/O připojení

Vstupní a výstupní signály tavicí jednotky (I/O) umožňují jednoduchou přímou 
komunikaci s hlavním strojem.

Pro komunikaci s hlavním strojem lze použít následující signály:

•  Teploty ok_výstup bez napětí, který hlavnímu stroji (nebo světelnému 
návěští)sděluje, že všechny teploty systému dosáhly hodnoty o 3° nižší, 
než je hodnota jmenovitá, při startu (po uplynutí prodlevy), anebo není 
nižší než o 20 °C nižší než jmenovitá hodnota při běhu stroje.

•  ON/OFF externí_vstup ovládání režimu ZAP/VYP, prostřednictvím 
kontaktu bez napětí. Při uzavřeném kontaktu se zařízení připojí, při 
otevřeném kontaktu se odpojí.
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•  Externí pohotovostní režim_řídicí vstup pohotovostního režimu 
prostřednictvím kontaktu bez napětí. Při uzavřeném kontaktu se připojí 
funkce pohotovostního režimu, při otevřeném kontaktu se odpojí.

•  Nízká hladina v nádrži_výstup kontaktu bez napětí, který sděluje 
hlavnímu stroji (nebo světelnému návěští), že hladina lepidla 
v zásobníku dosáhla nastaveného minima (volitelné).

•  Stav ZAP/VYP_výstup kontaktu bez napětí, který sděluje hlavnímu 
stroji, zda je zařízení aktivováno či nikoli.

•  Tyč lepidla téměř spotřebována_výstup kontaktu bez napětí, který 
sděluje hlavnímu stroji, že zásoba lepidla v tyči je téměř spotřebována.

•  Tyč lepidla spotřebována_výstup kontaktu bez napětí, který sděluje 
hlavnímu stroji (nebo světelnému návěští), že zásoba lepidla v tyči je 
spotřebována.

•  Výstraha_výstup kontaktu bez napětí, který sděluje hlavnímu stroji 
(nebo světelnému návěští), že došlo k mimořádné události při chodu 
zařízení.

•  Spuštění motoru_u každého instalovaného čerpadla lze řídit spuštění 
motoru prostřednictvím uzavření externího kontaktu bez napětí.

•  Příkaz otáčky motoru_u každého instalovaného čerpadla lze ovládat 
otáčky motoru (a tím i čerpadla) prostřednictvím externího signálu 0 až 
10 V stejnosm.

• Chybový výstup měniče_výstup kontaktu bez napětí, který informuje, 
typicky světelné návěští, že došlo k chybě v měniči.

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedostatečná pozornost 
může mít za následek zranění nebo smrt.

Teplota ok

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky XTOK1 a XTOK2. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.

4.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

5.  Ověřit, že je kabel dobře připojen a na svém průchodu rozvaděčem 
nepředstavuje žádné nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli 
náhodné poškození.

Upozornění: Připojit k 24 V stříd. či stejnosm. s proudem max. 1 A. 
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Externí VYP/ZAP

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.

3. Odpojit můstek mezi svorkami 13X21 a 13X22.

4.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky 13X21 a 13X22. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.

5.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

6.  Ověřit, že je kabel dobře připojen a na svém průchodu rozvaděčem 
nepředstavuje žádné nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli 
náhodné poškození.

Externí pohotovostní režim

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky 13X11 a 13X12. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.

4.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

5.  Ověřit, že je kabel dobře připojen a na svém průchodu rozvaděčem 
nepředstavuje žádné nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli 
náhodné poškození.

Nízký stav zásobníku

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky 16X57 a 16X58. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.
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4.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

5.  Ověřit, že je kabel dobře připojen a na svém průchodu rozvaděčem 
nepředstavuje žádné nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli 
náhodné poškození.

Upozornění: Připojit k 24 V stříd. či stejnosm. s proudem max. 1 A. 

Stav VYP/ZAP

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky 16X51 a 16X52. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.

4.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

5.  Ověřit, že je kabel dobře připojen a na svém průchodu rozvaděčem 
nepředstavuje žádné nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli 
náhodné poškození.

Upozornění: Připojit k 24 V stříd. či stejnosm. s proudem max. 1 A. 

Tyč lepidla téměř spotřebovaná

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky 16X53 a 16X54. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.

4.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

5.  Ověřit, že je kabel dobře připojen a na svém průchodu rozvaděčem 
nepředstavuje žádné nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli 
náhodné poškození.

Upozornění: Připojit k 24 V stříd. či stejnosm. s proudem max. 1 A. 
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Tyč lepidla spotřebovaná

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky 16X55 a 16X56. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.

4.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

5.  Ověřit, že je kabel dobře připojen a na svém průchodu rozvaděčem 
nepředstavuje žádné nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli 
náhodné poškození.

Upozornění: Připojit k 24 V stříd. či stejnosm. s proudem max. 1 A. 

Výstraha

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky 16X59 a 16X510. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.

4.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

5.  Ověřit, že je kabel dobře připojen a na svém průchodu rozvaděčem 
nepředstavuje žádné nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli 
náhodné poškození.

Upozornění: Připojit k 24 V stříd. či stejnosm. s proudem max. 1 A. 

Start motoru

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS INSTALACE

3-10

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky XP11 a XP12. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.

4.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

5.  Aby byl tento signál účinný, je třeba zvolit externí aktivaci motoru. 

Nastavení otáček motoru

1.  Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

2.  Otevřít dvířka elektrického rozvaděče do maximální polohy. Protáhnout 
signálový kabel (Ø 4–8 mm) průchodkou Pg13 a upevnit ho do vnitřního 
kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce, na 
níž je třeba ho připojit.

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu rychlosti na svorky XV11 a XV12. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Kladný pól je třeba připojit na pozici 
XV12 a záporný se připojí na pozici XV11.

4.  Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici.

5.  Aby byl tento signál účinný, je třeba zvolit externí příkaz k aktivaci 
motoru.

Chybový výstup měniče

1. Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel 
o průřezu 0,5 mm2.

 Umístit průchodku Pg13.5 v blízkosti vstupu elektrického napájení.

2. Protáhnout signálový kabel (Ø 12,5 mm) průchodkou Pg13.5 a upevnit 
ho do vnitřního kotvení. Zároveň je třeba dbát na to, aby kabel dosáhl až 
ke svorkám, na něž je třeba ho připojit.

3.  Připojit obě žíly kabelu signálu spouštění na svorky XE11 a XE12. 
Svorkovnice je dvojitá, takže je třeba připojit každou žílu kabelu do 
jednoho ze dvou otvorů svorky. Vzhledem k tomu, že jde o kontakt bez 
napětí, není důležitá polarita vodičů.

4.   Přesvědčit se, že oba kabely jsou dobře upevněny šrouby ve svorkovnici. 

Upozornění: Připojit k 24 V stříd. či stejnosm. s proudem max. 1 A. 
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4. NAVEGATION SUR L’ECRAN 
TACTILE
 
L’écran tactile est composé de 5 onglets principaux. Certains onglets 
principaux permettent à leur tour d’accéder à d’autres écrans. 

 • Onglet A : INTRO

  – Écran 1
  – Écran 2
 • CONF. PROGRAMME 
 • CONF. DATE
  – Écran 3
  – Écran 4

 • Onglet B : T° INT

 • Onglet C : T° EXT

  – Écran 1
  – Écran 2
  – Écran 3

 • Onglet D : POMPAGE

  – SIGNAL EXTÉRIEUR POMPE 1
  – SIGNAL EXTÉRIEUR POMPE 2

 • Onglet E : CUVE

  – PRÉFUSION
  – INJECTION GAZ

Par ailleurs, les valeurs de tous les paramètres (températures, vitesse du 
moteur, etc.) sont à l’aide d’un clavier numérique :

Validation du numéro marqué

Retour à l’écran précédent sans enregistrer les modifications

Effacement du dernier chiffre marqué
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   A        B              C             D              E

 A - Intro 
 B - Température interne 
 C - Température externe 
 D - Pompe 
 E - Cuve

Écran 2

Vers l’écran 1

Vers l’écran  
‘CONF. PROGRAMME’

Vers l’écran  
‘CONF. DATE’

Écran CONF. PROGRAMME

 Lun Lundi 
 Mar Mardi 
 Mer Mercredi 
 Jeu Jeudi 
 Ven Vendredi 
 Sam Samedi 
 Dim Dimanche

Vers l’écran 2

Vers l’écran 3

Vers l’écran 2

   A
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53

Écran ‘CONF. DATE’

Vers l’écran 2

Écran 3

Écran 4

Vers l’écran 2 Vers l’écran 4

Vers l’écran 5Vers l’écran 3

   A

   A
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B

C

Écran 5

Vers l’écran 4

Vers l’écran TºEXT 2

MOT DE PASSE ACTIVÉ

A
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Écran SIGNAL EXTÉRIEUR POMPE 1 / POMPE 2

Vers l’écran ‘POMPAGE’

D

Vers l’écran ‘SIGNAL  
EXTÉRIEUR POMPE 1’

Si l’unité est équipée 
de deux pompes, ce 

bouton renvoie à l’écran 
‘SIGNAL EXTÉRIEUR 

POMPE 2’.

C

Vers l’écran TºEXT 1 Vers l’écran 3
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Écran INJECTION GAZ

Écran ‘PRÉFUSION’

Vers l’écran CUBE

Vers l’écran CUBE

Vers l’écran  
‘PRÉFUSION’

Vers l’écran  
‘INJECTION GAZ’

E
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Configuration de l’unité

Paramètres

La machine permet de configurer 10 paramètres:

1. Déconnexion pour cause de température excessive

La machine se coupe lorsque la température est supérieure à la température 
de consigne (valeur de majoration comprise entre 10 et 30).

Vers le clavier numérique

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur comprise entre 10 
et 30 et appuyer sur ‘ENT’.

La valeur affichée correspond à la hausse de la température réelle (par 
rapport à la température de consigne) autorisée sans que le signal d’alarme 
ne se déclenche.

2. Mise en veille (standby)

Lorsque cette fonction est activée, la machine fait descendre la température 
dans un pourcentage compris entre 25 et 55 %.

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur comprise entre 
25 et 55 et appuyer sur ‘ENT’.

La valeur affichée correspond au pourcentage de chute de la température 
réelle (par rapport à la température de consigne) qui doit être appliqué 
lorsque cette fonction est activée.

Vers le clavier numérique
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Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur comprise entre 
1 et 60 et appuyer sur ‘ENT’.

4. Délai d’attente avant démarrage du pompage

Il s’agit du délai d’attente de la machine pour démarrer le pompage lorsque 
la température de consigne a été atteinte.

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur comprise entre 0 et 
60 et appuyer sur ‘ENT’.

Activation de la mise en veille

Spécification de la durée

3. Activation de la mise en veille (standby) après arrêt du moteur

La machine se met en veille lorsque le moteur n’est pas utilisé pendant une 
certaine durée. Cette durée est programmable et peut être comprise entre 
1 et 60 minutes.

Son activation se fait par le biais de l’onglet ‘ON/OFF’.

Vers le clavier numérique
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5. Durée d’injection d’air

Il s’agit de la durée de séchage du réservoir, à savoir le temps pendant lequel 
de l’air y est injecté et refoulé.

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur et appuyer sur ‘ENT’.

Vers l’écran  
‘INJECTION GAZ’

6. Délai d’attente entre chaque injection d’air

Il s’agit de la durée qui s’écoule entre chaque cycle d’injection.

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur et appuyer sur ‘ENT’.

Vers le clavier numérique

Vers le clavier numérique
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Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur comprise entre 1 et 
60 et appuyer sur ‘ENT’.

7. Délai de déclenchement de l’alarme d’injection d’air

Si l’injection d’air est activée et que le couvercle du réservoir s’ouvre, un délai 
s’écoule jusqu’à ce que l’alarme ne se déclenche (la balise s’allume en rouge).

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur et appuyer sur ‘ENT’.

8. Volume consommable

L’unité de préfusion est activée lorsque de la colle est pompée, que le capteur 
de niveau se trouve au niveau bas et que la proportion est majorée d’un volume 
déterminé exprimé en centimètres cubes. Le volume supplémentaire est saisi 
en tant que point de référence.

Vers l’écran  
‘PRÉFUSION’ 

Vers le clavier numérique

Vers le clavier numérique
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Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur et appuyer sur ‘ENT’.

9. Délai d’attente

Si la préfusion est activée et que le détecteur de niveau détecte la présence de 
colle, le délai d’attente correspond à la durée, en secondes, qui s’écoule entre 
cette situation et la désactivation de la préfusion.

Lorsque l’unité est équipée d’une seule pompe, saisir la valeur ‘1’. Si elle est 
équipée de deux pompes, saisir la valeur ‘2’. La valeur de l’efficacité doit être 
égale à 100.

Saisir les données à l’aide du clavier numérique et appuyer sur ‘ENT’.

10. Données de la pompe

La pompe est définie par le nombre de centimètres cubes qu’elle est capable 
de pomper par tour. Le pompage est obligatoire sur l’unité :

Vers le clavier numérique
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Vers l’écran  
‘CONF. DATE’

L’écran ‘DATE ET HEURE’ s’affiche sur le moniteur.

Programmation de l’horloge

1. Programmation du jour de la semaine et de l’heure actuelle.

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur et appuyer sur ‘ENT’.

Renouveler la même opération pour modifier le mois, le jour de la semaine, 
l’heure et les minutes. Pour finir, appuyer sur l’onglet ‘CHANGER’.

La date et l’heure validées s’affichent alors à l’écran.

Vers le clavier numérique
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L’écran de programmation s’affiche sur le moniteur. Sélectionner le jour 
de la semaine.

2. Programmation de l’activation/désactivation de l’unité 

Une heure d’activation et une heure de désactivation de l’unité peuvent être 
programmées pour chaque jour de la semaine. Cette programmation peut être 
activée ou désactivée par le biais de la touche ON/OFF. 

Avertissement: lorsque la programmation est activée, l’allumage et la mise 
en veille ne fonctionnent pas.

Vers l’écran  
‘CONF. DATE’

Sélectionner l’heure d’allumage. 

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur et appuyer sur ‘ENT’.

Renouveler l’opération pour introduire les minutes.

Renouveler l’opération pour introduire l’heure d’arrêt de l’unité.Renouveler 
l’opération pour les jours de la semaine restants. 
 
 
Remarque : l’activation ainsi que la désactivation peuvent être programmées 
à des jours différents. L’unité se met en route ou s’éteint de manière séquen-
tielle en fonction des horaires programmés.

Heure

Minutes
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Pour finir, activer ou désactiver la programmation en appuyant sur l’onglet 
ON/OFF.

Cette programmation peut être activée ou désactivée par le biais de la 
touche ON/OFF.

3. Programmation de l’activation/désactivation de la fonction de 
mise en veille (standby) de l’unité

Une heure d’activation et une heure de désactivation de l’unité peuvent être 
programmées pour chaque jour de la semaine. Pour ce faire, suivre le même 
processus décrit au point précédent en sélectionnant les onglets de saisie 
horaire de la mise en veille. 

 

Activer / Désactiver

Activer / Désactiver

Minutes

Heure
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Exemple de programmation d’activation, de désactivation et de mise 
en veille 

Pour que l’unité fonctionne toutes les semaines selon la séquence suivante :

• Lundi ON 09:00 h -> 

• Mardi STANDBY ON 17:00h -> 

• Le Mercredi STANDBY OFF 15:00h -> 

• Vendredi OFF 16:00h.  

16 00

8

V

7

L M JLM S LDV

JEUDI: vide

1

09 00

2

L M LM J V S LD

17 00

M

3

L

23 59

4

L M LM J V S LD

15 00

6

X

5

L

00 00

L M J V S LDLM
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Établir le mot de passe de sécurité

Lorsque le mot de passe de l’unité est activé, l’opérateur peut afficher les 
données de travail des différents écrans du menu, mais il ne peut pas réaliser 
de modifications.

L’écran principal affiche l’icône d’un verrou fermé de couleur rouge pour 
indiquer que le mot de passe est activé et de couleur verte pour indiquer qu’il 
est désactivé.

Mot de passe 
activé

Mot de passe 
désactivé

Lorsque le mot de passe est activé, appuyer sur l’icône du verrou fermé pour 
saisir le mot de passe. Si le mot de passe saisi est correct, l’icône est alors 
un verrou ouvert et toutes les options de programmation peuvent alors être 
modifiées. 

Si aucune modification n’est réalisée, sur aucun écran, au bout de 2 minutes, 
le mot de passe est automatiquement réactivé.

Le cinquième écran du menu « Intro » permet d’accéder à l’option d’activation 

ou de désactivation du mot de passe. 

Le mot de passe d’usine est « 0000 », mais l’utilisateur peut le modifier.

• Utilisateur: user

• Password: 0000 (modifiable par l’utilisateur).

PASSWORD ENABLE

INSERT THE USERS

LOG OUT

CHANGE THE PASSWORD

ON

USER

PASSWORD

ENTER

USER ADMIN

user

0000



NAVEGATION SUR L’ECRAN TACTILE

4-17

MA-5060-FRA  MANUEL VIDE FÛTS PS20 NON STOP

Établissement des températures de travail

Pour un bon fonctionnement de l’unité, il s’avère primordial de sélectionner 
les températures de travail appropriées. Ces températures dépendent du 
point de ramollissement de la colle.  

Avertissement: la température sélectionnée pour le fond du réservoir NE DOIT 
PAS DÉPASSER de 15-20 °C la température de ramollissement de la colle. 

Pour une colle possédant un point de ramollissement de 75 °C, par exemple, 
la température du fond du réservoir à sélectionner doit par conséquent être 
comprise entre 90 et 95 °C. 

En cas de dépassement de ces valeurs, la colle se trouvant dans le bloc non 
fondu continuera de fondre sous l’effet de la chaleur transmise par le fond 
du réservoir. Cela signifie que le système continue de faire fondre le bloc 
indépendamment du fait que la grille soit activée ou non.

Avertissement: la température sélectionnée pour la grille doit être entre 
5 et 10 °C supérieure à la température de ramollissement de la colle.

La grille se charge de ramollir la colle et le vérin pneumatique exerce la 
pression nécessaire à son écoulement et à sa chute dans le réservoir. 

La colle atteint sa température d’application entre le distributeur et la 
sortie du tuyau. La température interne du distributeur est donc comprise 
entre celle du réservoir et celle du tuyau, cette dernière correspondant à 
la température d’application souhaitée.

Avertissement: en cas de températures et de pressions de poussée 
excessives, la colle fondue et la grille peuvent se déplacer vers le haut 
sur les côtés du bloc, déborder du plateau de poussée et l’encrasser.

La procédure pour établir la température de la grille est expliquée dans les 
lignes qui suivent. Les éléments restants répondent au même processus.

Appuyer sur l’onglet de modification de température de l’élément à modifier.

Il est possible de sélectionner des valeurs de température comprises entre 
40 et 150 °C pour la grille, entre 40 et 170 °C pour le réservoir et entre 40 
et 200 °C pour les éléments restants. Une valeur inférieure à 39 °C annule 
la montée en température de cet élément.

Sélectionner l’onglet ‘T° INT’ pour établir la température de la grille, 
du réservoir et du distributeur. 
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Pour établir la température des applicateurs et des tuyaux, sélectionner l’on-
glet ‘T° EXT’.

Cet onglet permet d’accéder à l’écran 1 et à l’écran 2. 

L’écran 1 affiche la température des applicateurs et des tuyaux 1 et 2.

L’écran 2 affiche quant à lui la température des applicateurs et des tuyaux 3 et 4.

La procédure pour établir la température de la grille est expliquée dans les 
lignes qui suivent. Les éléments restants répondent au même processus. 

Appuyer sur l’onglet de modification de température de l’élément à modifier. 

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur de température 
et appuyer sur ‘ENT’. 

Vers le clavier numérique
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La colonne de droite affiche la température réelle, tandis que la colonne de 
gauche indique la température sélectionnée.

Appuyer sur le bouton ON/OFF pour activer et désactiver les distributeurs, 
les applicateurs et les tuyaux. 

Tº programmée T° réelle

Contrôle de la vitesse de la pompe

Les options de contrôle du pompage se trouvent dans l’onglet ‘POMPAGE’.
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Pour que le système puisse pomper, trois conditions doivent être remplies :

1.  L’opérateur doit avoir activé le pompage (option d’activation ON/OFF 
à l’écran).

2.  Les températures présélectionnées pour chaque élément (réservoir, 
grille, distributeur, applicateurs et tuyaux) doivent avoir été atteintes.

3.  Le délai d’attente de démarrage du pompage (délai programmable sur 
l’écran 3 de l’onglet ‘INTRO’) doit s’être écoulé.

Lorsque les trois conditions précédentes sont remplies, le pompage peut être 
activé manuellement ou à travers le contact de signal externe.

Quelle que soit la méthode utilisée, la vitesse de rotation du moteur peut 
être sélectionnée moyennant une consigne interne ou externe. En cas de 
sélection d’une consigne interne, la vitesse de rotation saisie doit être 
comprise entre 0 et 100 tr/min. En cas de sélection d’une consigne externe, 
la vitesse de rotation du moteur est sélectionnée à travers un signal externe 
de commande 0-10 V.

En résumé, les choix possibles sont les suivants :

•  Activation manuelle                                    

   Consigne interne

  Consigne externe

•  Activation automatique par contact de signal externe

  Consigne interne

  Consigne externe

Activation manuelle : le mode de travail manuel implique un contrôle total 
de l’utilisateur sur la mise en marche, l’arrêt et le réglage de la vitesse de 
rotation de la pompe.

Sélectionner le signal ON/OFF ‘INTERNE’. 

Il est alors possible de sélectionner la consigne interne ou externe.

Activation automatique par contact de signal externe_sous ce mode de 
travail, la mise en marche et l’arrêt de l’unité sont confiés à un signal externe 
(contact sec).
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Sélectionner le signal ON/OFF ‘EXTERNE’. Il est alors possible de 
sélectionner la consigne interne ou externe. 

Sélection du signal ‘INTERNE’

Sélectionner ‘INTERNE’. Appuyer pour saisir la valeur de la vitesse.

Le clavier numérique s’affiche à l’écran. Saisir une valeur comprise 
entre 0 et 100 et appuyer sur ‘ENT’. Il est déconseillé de travailler à des 
vitesses inférieures à 10 tr/min ou supérieures à 80 tr/min. 

Sélection du signal ‘EXTERNE’

Sélectionner ‘EXTERNE’. Appuyer pour saisir la valeur de la vitesse.
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Dixièmes de volt 0-100 r.p.m 0-100

0 100 30 80

Dixièmes de volt 0-100 r.p.m 0-100
0 20 25 80

20 50 80 60
50 80 60 50
80 100 50 100

Le moteur tourne à la vitesse indiquée sur le graphique en fonction des 
valeurs saisies dans le tableau.

L’écran ‘SIGNAL EXTÉRIEUR POMPE 1 » ou ‘SIGNAL EXTÉRIEUR POMPE 2 » 
s’affiche. Le tableau contenant les valeurs souhaitées pour toute l’application 
s’affiche.

Une pression sur chaque onglet permet d’afficher le clavier numérique. Saisir 
une valeur comprise entre 0 et 100 et appuyer sur ‘ENT’.

Exemple :

Pour n’indiquer qu’une seule valeur, il suffit de compléter la dernière file.

0 2 4 6 8 10 Voltios

rpm

100

80

60

40

20
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Régulation de la soupape de dérivation

Le système de pompage par pompe à engrenage fournit un débit de colle 
constant en fonction de la vitesse de rotation de la pompe.

Sur ce type de systèmes, la pression résultante produite par la pompe est la 
conséquence des retenues provoquées par le circuit (longueur et diamètre des 
tuyaux, coudes au niveau des raccords de branchement, diamètres de sortie 
des buses, etc.) et de la propre colle (viscosité).

Pour des raisons de sécurité, cette pression doit être déchargée lorsque le 
circuit dépasse la valeur de travail (circuit fermé et pompe activée en règle 
générale), raison pour laquelle un robinet de refoulement ou soupape de 
dérivation doit être utilisé.

Le réglage de cette soupape peut être manuel (moyennant une broche filetée) 
ou, sur demande, avec commande pneumatique (régulateur de pression 
et manomètre). Dans ce dernier cas de figure, le rapport de la pression du 
circuit de colle sur la pression affichée par le manomètre est de 13:1.

Réglage manuel de la soupape

Sur ce modèle de soupape, la procédure de réglage approximatif de la 
pression est la suivante:

1.  Visser la broche dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’en 
butée. En ce point, la pression est maximale, 80 kg/cm2.

2.  Dévisser la broche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que la pression recherchée soit atteinte. Chaque millimètre 
d’avancée de la broche équivaut approximativement à une diminution 
de 9 kg/cm2.

Réglage de la soupape à commande pneumatique

Sur ce modèle de soupape, la procédure de réglage de la pression est la 
suivante :

1.  Déverrouiller la commande du régulateur de pression en tirant 
légèrement dessus.

2. La tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter 
la pression. La valeur est indiquée sur le manomètre qui accompagne 
le régulateur. 
 

Avertissement: ne pas régler une pression supérieure à 6 bar (équivalent 
à 80 kg/cm2 dans le circuit hydraulique).
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Entrée d’air

Arrêt de l’unité centrale 

Pour couper l’unité centrale:

1.  Déconnecter l’interrupteur général de l’unité situé sur la façade.

2.  Régler la pression de la soupape de dérivation sur 0 (s’il s’agit du 
modèle à commande pneumatique).

3.  Couper l’alimentation pneumatique des applicateurs et l’alimentation 
électrique du programmateur de commande le cas échéant.

Utilisation du système de séchage d’air

Les colles réactives à base polyuréthane telles que les colles PUR 
(polyuréthane réactif) ont besoin d’un milieu complètement sec avant d’être 
appliquées. Dans le cas contraire, elles réticulent au contact de l’humidité 
ambiante et se mettent à durcir rapidement.

Les vide-fût Non Ntop parviennent à former un milieu sec grâce à l’intégration 
d’un dessiccateur d’air, capable de fournir un degré de déshumidification 
supérieur à 99,98 %. La conservation de la colle sans réticulation prématurée 
est ainsi garantie à l’intérieur du système d’application de l’unité.

Le système de dosage délivre de l’air sec au réservoir à une pression de 
0,2 bar. Il est composé de deux régulateurs de pression et de deux élec-
trovannes d’arrêt (une électrovanne d’entrée et une électrovanne de sortie) 
commandées par le PLC (les branchements du système sont disponibles au 
chapitre ‘8. Schémas électriques’). 

Lorsque l’électrovanne d’entrée d’air est activée, celle-ci est régulée en deux 
phases : tout d’abord à 0,5 bar maximum, puis à 0,2 bar. Il est préconisé de ne 
pas dépasser cette pression au risque de voir le couvercle s’ouvrir.

Cycle d’injection d’air

Avertissement: une augmentation de la fréquence des cycles d’injection d’air 
permet de diminuer la température de la grille.

Lorsque le couvercle est refermé, les 2 électrovannes s’ouvrent et le 
séchageélectriques’). a lieu pendant une durée deux fois supérieure 
auélectriques’). temps prédéfini par l’utilisateur.

Une fois ce délai écoulé, l’électrovanne de sortie se ferme et l’électrovanne 
d’entrée reste ouverte pendant une durée similaire à la précédente.

Une fois ce processus terminé, les deux électrovannes se ferment. La durée 
prédéfinie par l’utilisateur s’écoule, le cycle repart pendant le temps prédéfini 
par l’utilisateur et ainsi de suite jusqu’à ce que le piston plongeur du vérin 
pneumatique monte. 

Le système se dépressurise lorsque le piston plongeur du vérin monte, 
lorsque le capot avant est incliné (maintenance) ou en cas de coupure du 
courant (l’électrovanne d’échappement reste ouverte) afin de garantir la 
sécurité.
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Régulation de la pression de poussée

La pression de poussée est contrôlée par le régulateur situé à côté du vérin 
pneumatique. Une pression de 2 bar est recommandée.

Avertissement: en cas de températures et de pressions de poussée excessives, 
la colle fondue et la grille peuvent se déplacer vers le haut sur les côtés du bloc, 
déborder du plateau de poussée et l’encrasser.

Clapet de limitation 0,5 bar

Électrovannes de 
refoulement

Régulateur 2Régulateur 1
Électrovanne  

du vérin

Électrovanne 
d'entrée

Manomètre

Manomètre
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5. POUŽITÍ TAVICÍHO 
ZAŘÍZENÍ
V této části se zabýváme způsobem použití tavicího zařízení. Přesto, že je jeho 
fungování velmi jednoduché, nesmí ho obsluhovat neproškolené osoby. 

Upozornění: Nesprávné použití může vést k poškození samotného zařízení 
nebo zranění či dokonce smrti jeho obsluhy.

Obecné informace

V každé instalaci tavného zařízení existují tři hlavní skupiny prvků pro řízení 
teploty: v tavném zařízení, v dopravních hadicích a v aplikačních pistolích. 
Všechny se řídí z dotykové obrazovky.

První velkou skupinou je sestava předtavení-zásobník-rozvod. Předtavení je 
první teplá zóna, v níž se nachází lepidlo před svým roztavením. Má své vlastní 
řízení, ale protože tvoří jeden tepelný blok se zásobníkem, sdílí s ním společné 
příkazy. I zásobník je vybaven vlastním řízením. Jeho úkolem je přijímat 
natavené lepidlo z předtavení a předávat jej do čerpadel. 

Rozvody jsou v kanálech 1 až 4 a jejich příkazy a řízení jsou nezávislé na 
zásobníku i mezi sebou. Tyto prvky se nacházejí na obrazovce „TEP. VNITŘ.“. 
Jsou vybaveny vypínačem (ZAP/VYP).

Druhou skupinu tvoří hadice a pistole. Každá z nich má svou vlastní hodnotu 
příkazu. Tyto prvky se nacházejí na obrazovce „TEP. VNĚJŠÍ“ (Obrazovka 1, 
Obrazovka 2).  Jsou vybaveny vypínačem (ZAP/VYP).
 
Čísla se kanálům hadicím a pistolím přidělují automaticky, podle kanálu, 
k němuž jsou připojeny pomocí konektoru v zadní části tavicího zařízení.
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Plnění nádrže

Stroj je vybaven detektorem v pneumatickém válci, který ohlásí, když je tyč 
lepidla roztavená.

Jednotka tento stav indikuje pomocí návěští (bílá barva). 

Upozornění: Před doplněním zásobníku se přesvědčte, že doplňované lepidlo 
je stejného typu, jako lepidlo stávající. Smíšení lepidel různých typů může vést 
k poškození tavicího zařízení. 

Při doplňování zásobníku:

1.  Proveďte soustředný kruhový řez o průměru 210 mm do základny tyče 
lepidla. Toto čelo musí být v kontaktu s tavnou mřížkou.

2.  Proveďte dva malé řezy v rozích, aby mohl unikat vzduch. 
 
 

3

4

2

1
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3.  Pomocí dotykového displeje aktivujte otevření a zvedněte víko.

 

 

4.  Uvolněte upevňovací zařízení (1) a otevřete víko (2).

 
 

 
 
 

5.  Uchopte tyč lepidla za zbytek obalu a založte ji do zásobníku.

6.  Zavřete víko a zastrčte upevňovací zařízení víka. 
 
 
 
 
 

 

Upozornění: Nebezpečí popálení. Doplňování provádějte vždy v rukavicích 
a ochranných brýlích.

11

22

22

11
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Pokud dojde k odpojení systému stisknutím vypínacího tlačítka nebo 
tlačítka pohotovostního režimu, odpojením napájení nebo externí aktivací 
pohotovostního režimu, po obnovení funkce systému se aktivuje prodleva 
pouze tehdy, poklesla-li mezi tím teplota zásobníku o více než 20 °C pod 
nastavenou hodnotu.

Spuštění tavicího zařízení  

Před spuštěním tavicího zařízení je třeba ověřit, zda je jednotka správně 
instalována a jsou připojeny všechny vstupy, výstupy a příslušenství. 
Rovněž je třeba ověřit, zda je v zařízení založeno správné lepidlo a jsou 
naprogramovány pracovní parametry.

Zapnutí:

1. Vypínačem zapnout tavicí zařízení.

Zapne se dotykový displej a zobrazí se úvodní obrazovka. Přejít na obrazovku 
č. 2.

Zásobník a rošt se začnou zahřívat, dokud nedosáhnou zvolené teploty. 
Rozvod, pistole a hadice se zahřejí, jakmile jejich vypínač bude v poloze „ZAP“.

Jakmile dosáhne zásobník hodnoty o 3 °C nižší než je předvolená teplota, 
aktivuje se časovaná programovatelná prodleva, po jejímž uplynutí se může 
rozběhnout čerpadlo (aktivace elektromagnetického ventilu) a připojení 
k hlavnímu stroji. To vše platí za předpokladu, že i ostatní prvky dosáhnou 
teploty o 3°C nižší, než je jejich předvolená hodnota.
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Zobrazení výstrah

Tavicí zařízení Non Stop uživatele informují o případné závadě v systému. 
Závady vyplývající z nadměrné teploty a poruchy senzoru se zobrazují na 
dotykové obrazovce.

Příčina                                                              
Kroky

Signál teplota ok Signál motor
Příliš vysoká teplota zásobníku vyp vyp
Příliš vysoká teplota roštu vyp vyp
Příliš vysoká teplota rozvodu 1 vyp vyp
Příliš vysoká teplota rozvodu 2 vyp vyp
Příliš vysoká teplota hadice 1 vyp  vyp  
Příliš vysoká teplota aplikátoru 1 vyp vyp
Příliš vysoká teplota hadice 2 vyp vyp
Příliš vysoká teplota aplikátoru 2 vyp vyp
Příliš vysoká teplota hadice 3 vyp vyp
Příliš vysoká teplota aplikátoru 3 vyp vyp
Příliš vysoká teplota hadice 4 vyp vyp
Příliš vysoká teplota aplikátoru 4 vyp vyp
Příliš vysoká teplota hadice 5 vyp vyp
Příliš vysoká teplota aplikátoru 5 vyp vyp
Závada senzoru v zásobníku vyp vyp
Závada senzoru v roštu vyp vyp
Závada senzoru v rozvodu 1 vyp vyp
Závada senzoru v rozvodu 2 vyp vyp
Závada senzoru v hadici 1 vyp vyp
Závada senzoru v aplikátoru 1 vyp vyp
Závada senzoru v hadici 2 vyp vyp
Závada senzoru v aplikátoru 2 vyp vyp
Závada senzoru v hadici 3 vyp vyp
Závada senzoru v aplikátoru 3 vyp vyp
Závada senzoru v hadici 4 vyp vyp
Závada senzoru v aplikátoru 4 vyp vyp
Závada senzoru v hadici 5 vyp vyp
Závada senzoru v aplikátoru 5 vyp vyp
Není spuštěn přívod suchého vzduchu zap zap
Kapotáž otevřená zap zap
Prázdná nádrž zap zap
Teploty nejsou v pořádku vyp vyp
Válec neklesá zap zap
Válec nestoupá zap zap
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Aktivace předtavení

Na obrazovce se zobrazí stav předtavení (ZAP/VYP). Klepněte na ZAP/VYP.

Jakmile se zobrazí výstraha, musí řídicí systém uskutečnit některé kroky 
k ochraně jednotky. K obnovení funkce zařízení stačí opravit poruchu.
 
Stavy indikované světelným návěštím jsou následující: 

ČERVENÁ: Výstraha.

ORANŽOVÁ: Nízký stav spodního zásobníku.

BÍLÁ NEPŘERUŠOVANÁ: Spotřebovaná tyč lepidla.

BÍLÁ PŘERUŠOVANÁ: Téměř spotřebovaná tyč lepidla.

ZELENÁ: Teplota v pořádku.

Aktivace předtavení a vstřikování plynu

Jakmile je tyč lepidla zasunuta do zásobníku, dojde k zavření víka. 
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Zobrazí se obrazovka, která umožňuje aktivovat a dezaktivovat předtavení. Pro 
aktivaci klepněte na záložku.

Rošt se začne zahřívat, dokud nedosáhne nastavené teploty. Zároveň 
pneumatický válec vyvíjí tlak zobrazený na vnějším manometru.

Vstřikování plynu

Na obrazovce se zobrazí stav vstřikování plynu (ZAP/VYP).

Klepněte na ZAP/VYP.

Vyberte záložku ZÁSOBNÍK.

Aktivujte zavření víka klepnutím na záložku

Zobrazí se obrazovka, která umožňuje aktivovat a dezaktivovat vstřikování plynu. 
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Pro aktivaci klepněte na záložku. 

Systém zahájí cyklus vstřikování dle dříve nastavených parametrů (doba 
vstřikování, doba prodlevy).

Během tavení tyče odtéká roztavené lepidlo do spodního zásobníku. Jakmile 
úroveň lepidla dosáhne detektoru hladiny, odpojí se tavný rošt a píst 
pneumatického válce přestane vyvíjet tlak. Postupnou spotřebou dojde 
k poklesu hladiny v zásobníku. Jakmile senzor nedetekuje lepidlo, spustí se 
znovu ohřev roštu a válec začne opět vyvíjet tlak. 

Jakmile dojde ke spotřebování tyče lepidla, zobrazí se na hlavní obrazovce 
symbol prázdné nádrže (na návěští se rozsvítí bílá). Pro výměnu tyče lepidla 
zvedněte víko. Tlak v systému se automaticky vyrovná s okolním.
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6. ÚDRŽBA
 
Upozornění: Tavicí zařízení jsou vybavena moderními technologiemi a existují 
u nich určitá předvídatelná rizika. Proto je třeba, aby jejich obsluhu, instalaci 
nebo opravy prováděly výhradně proškolené osoby s dostatečnou praxí. 

V následující tabulce se v krátkosti shrnují pokyny pro správnou údržbu 
tavného zařízení. Příslušnou část si důkladně a pozorně prostudujte.

Pokud zařízení nefunguje nebo funguje nesprávně, kontaktujte technické 
služby společnosti Meler nebo svého lokálního zástupce.

Čištění zařízení

Pro zachování vlastností tavicího zařízení a plné pohyblivosti všech jeho 
součástí je třeba udržovat všechny jeho části v čistotě. To platí zejména 
o větrací mřížce v horní části stroje. 

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedostatečná pozornost 
může mít za následek zranění nebo smrt. Vnější části zařízení čistěte 
navlhčeným hadrem. Nepoužívejte hořlaviny ani ředidla. 

Činnost Frekvence Viz

Vnější čištění Denně Čištění zařízení

Odtlakování systému Před prováděním údržby a opravy hydraulického 
systému Odtlakování systému

Vyprázdnění a čištění 
zásobníku

– přítomnost zuhelnatělého lepidla 
– při každé výměně lepidla Čištění zásobníku

Čištění detektoru kapacity 
nádrže

- Závisí na počtu pracovních hodin a druhu lepidla 
(minimálně 1x za čtvrtletí) Čištění detektoru kapacity

Nastavení citlivosti senzoru 
kapacity nádrže Podle potřeby. Nastavení detektoru kapacity

Kontrola úniků lepidla 
v čerpadle

V závislosti na odpracovaných hodinách 
a parametrech teploty a otáček (nejméně 1x měsíčně) Údržba čerpadla

Kontrola maziva (motor a 
převodovka) V závislosti na teplotě a použití (max. 8 000 h) Údržba motoru a převodovky

Kontrola maziva (motor 
a převodovka) V závislosti na teplotě a použití (max. 8000 h) Údržba motoru a převodovky

Vzduchové filtry – odstranění kondenzátu (jednou týdně) 
– čištění filtru (nejméně jednou týdně) Údržba filtru sušiče vzduchu
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 Čištění vnějších částí: 

•  Používejte neagresivní čisticí prostředky, které nepoškozují vnější části 
zařízení.

•  Přípravky nanášejte pomocí měkkého hadříku.

•  Nepoužívejte špičaté nástroje ani škrabky s ostrými hranami.

Sejmutí čelního a zadního vnějšího panelu:

1.   Odpojte tavicí zařízení.

2.  Odpojte přívod stlačeného vzduchu do zařízení.

3.   Otočte všechny upevňovací šrouby panelů o 1/4 otáčky proti směru 
hodinových ručiček.

4.   Panel nakloňte a zároveň táhněte směrem vzhůru. Přitom ho uchopte za dvě 
madla umístěná pod upevňovacími šrouby.

5.   Pro zpětné osazení panelů postupujte podle kroků 1 až 3 v opačném 
pořadí.

Odtlakování systému

Tavicí zařízení PS20 Non Stop jsou vybavena bezpečnostním ventilem 
(obtokový ventil), který omezuje maximální tlak v systému především při 
nepřetržitém čerpání a uzavřených aplikátorech.

I při zastaveném motoru však může v zařízení přetrvávat zbytkový tlak, který je 
třeba zohlednit při jakémkoli zásahu do hydraulického okruhu.

Před odpojením jakéhokoli hydraulického prvku nebo otevřením výstupu na 
rozvodu je třeba provést následující kroky: 

1.  Vypnout vypínač zařízení umístěný na jeho boční straně vedle 
napájecího vstupu.

2.  Použít odvzdušňovací ventily na jednotlivých rozvodech k uvolnění 
zbytkového tlaku v okruhu.

3.  Ručně nebo pomocí příslušného příkazu provést odvzdušnění všech 
použitých aplikátorů.

Čištění zásobníku

Lepidla PUR mají sklon ke tvoření povlaku na stěnách zásobníku. Proto je 
třeba provádět jeho pravidelné čištění, čímž zajistíme stálé vlastnosti v oblasti 
tavné kapacity a nepřilnavosti. Zásobník je z vnitřní strany ošetřen vrstvou 
materiálu PTFE, která usnadňuje jeho čištění.

Změna druhu lepidla

1.  Vypotřebovat co nejvíce právě používané lepidlo. 
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Je-li třeba výměnu lepidla provést, aniž by se lepidlo spotřebovalo, postupujte 
dle pokynů v kapitole „Vyprázdnění zásobníku“.

2.  Vyčistěte zbytky lepidla ulpělé na vnitřní straně zásobníku. 

Upozornění: Používejte ochranné pomůcky pro práci při vysokých teplotách. 

3.  Vložte požadované množství nového lepidla, vyčkejte, dokud se 
neroztaví, a následně vyčerpejte pomocí systému (hadic a aplikátorů) 
nejméně objem jednoho celého zásobníku.

Čištění spáleného lepidla.

1. Vyprázdněte zásobník přímo (viz kapitola „Vyprázdnění zásobníku“), 
čímž se předejde tomu, aby zuhelnatělé zbytky prošly okruhem 
čerpadla. 

2. Vyčistěte zbytky lepidla a zuhelnatělé částice ulpělé na vnitřní straně 
zásobníku. Nepoužívejte špičaté předměty, které by mohly poškodit 
vnitřní povlak stěn zásobníku. 

Upozornění: Používejte ochranné pomůcky pro práci při vysokých teplotách. 

3.  Vložte požadované množství správného druhu lepidla a počkejte, dokud 
se neroztaví. 

4.  Vyčerpejte pomocí výstupu rozvodu nejméně objem jednoho celého 
zásobníku. 

5.  Doplňte lepidlo do zásobníku, vyčkejte, dokud se neroztaví, a pokračujte 
v běžné práci. 

Upozornění: Kdykoli zasahujete do jakéhokoli prvku pod tlakem, je třeba 
předem provést odtlakování systému (viz příslušná kapitola)

Vyprázdnění zásobníku

Při běžné údržbě je nutné, a občas i vhodné, vyprázdnit zásobník přímo, aniž 
by lepidlo prošlo čerpacím systémem.

Za tím účelem je třeba provést následující: 

1. Udržovat zásobník při pracovní teplotě. 

2. Odstranit boční víko kapotáže. 

3. Sklopit výpustnou rampu nacházející se vedle zásobníku a připravit 
vhodnou nádobu. 
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 4. Odšroubovat víčko vypouštěcího otvoru a nechat lepidlo volně odtéct 
do nádoby.

5. Jakmile je zásobník zcela prázdný, vyčistit vypouštěcí otvor a rampu od 
zbytků lepidla. 

6. Zašroubovat víčko vypouštěcího otvoru. 

7. Vrátit vypouštěcí rampu do původní polohy a osadit boční panel 
kapotáže.

Upozornění: Používejte ochranné pomůcky pro práci při vysokých teplotách.

Čištění dna zásobníku

S určitou pravidelností je třeba provádět čištění dna zásobníku a odstraňovat 
zbytky PUR ulpělé na stěnách.

Potřebné kroky: 
 
1.  Sejměte boční dvířka. 

2.  Uvolněte šrouby upevňující čelní dvířka.
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3.  Sklopte přední dvířka. 

4.  Uvolněte šrouby upevňující elektrický rozvaděč (1) a posuňte ho 
dozadu (2).

5.  Uvolněte dva šrouby na pásku a čtyři, které spojují rošt s nádrží.

6.  Přesvědčte se, že upevňovací zařízení víka je zasunuté.

7.  Nakloňte zásobník až po mez danou pantem.
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 Čištění detektoru kapacity

Je potřeba pravidelně odstraňovat (minimálně 1krát za čtvrtletí) zbytky lepidla 
z detektoru, a předcházet tak nesprávným údajům o množství lepidla. Rovněž 
se doporučuje čištění detektoru při čistění nádrže nebo výměně druhu lepidla.

1. Se zařízením bez bloku lepidla a s množstvím lepidla pod detektorem, 
odmontovat šrouby z příchytky.

2. Zašroubovat tyto šrouby do závitových otvorů pro vynětí úchytky tak, aby 
bylo možné ji vytáhnout z uložení v nádrži.

3. Očistit zbytky lepidla z detektoru, uložení držáku a těsnění. Pokud je těs-
nění poškozené, vyměňte ho za nové. 

Upozornění: Neodmontovávejte detektor z držáku. 

4. Znovu namontujte držák do uložení v nádrži. Dbejte, aby byly upevňovací 
šrouby řádně utažené

Nastavení citlivosti detektoru kapacity

Důležité: Používejte pracovní lepidlo a pracovní teplotu.

Upozornění: Horká zóna s vysokými teplotami. Nebezpečí popálení. Používat 
tepelnou ochranu.

Regulace citlivosti detektoru kapacity

1. Vyčistěte nádrž, jak se uvádí v bodu „Čištění nádrže“ návodu k použití 
vašeho zařízení. 

2. Ujistěte se, že je senzor naprosto čistý a zbavený všech vrstev nebo čás-
teček lepidla.

3. Rozpusťte pracovní lepidlo při pracovní teplotě, aby pokrylo senzor těsně 
u horní části. 
 

1
2

4

3
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4. V kontrolní skříni se nachází zesilovač pro nastavení citlivosti senzoru

Tento zesilovač má dva stavy, které ukazuje kontrolka LED ve dvou růz-
ných barvách (1): 

 • Zelená: není lepidlo (prázdná).

 • Žlutá: je lepidlo (plná).

Odstraňte plastovou zátku zesilovače, čímž získáte přístup k potencio-
metru pro nastavení citlivosti (2), a otočte regulačním šroubem aspoň o 3 
otáčky proti směru hodinových ručiček. Kontrolka LED musí svítit zeleně.

5. Když je senzor pokrytý roztaveným lepidlem, otáčejte jemně regulačním 
šroubem ve směru hodinových ručiček, až LED změní barvu na žlutou 
(detektor aktivován).

6. Otočte jemně regulačním šroubem o ¼ otáčky proti směru hodinových 

ručiček. Barva LED se znovu změní na zelenou.

11
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Prázdné Plné

Kontrola seřízení senzoru

1. Zvyšte mírně množství lepidla v nádrži. Barva LED se musí změnit na 
žlutou.

2. Snižte hladinu lepidla v nádrži. Jakmile je senzor viditelný, barva LED se 
musí změnit na zelenou.

Doporučuje se provést poslední ověření signálů, jakmile zařízení přejde do 
automatického režimu. 

V případě zařízení Non Stop ověřte, zda válec tlačí blok lepidla, když zesilovač 
ukazuje LED zelené barvy, a přestává tlačit, když je barva žlutá
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 8. Po provedení čištění uvolněte pant a vraťte zásobník na místo.

 

9.  Zašroubujte všechny šrouby. 

10.  Vraťte přední dvířka na původní místo a zajistěte je dvěma šrouby. Poté 
osaďte boční dvířka.

Čištění tlačného kotouče

1.  Sejměte boční dvířka a sklopte přední dvířka (viz strana 6–4). 

2.  Uvolněte šrouby upevňující elektrický rozvaděč (1) a posuňte ho 
dozadu (2).

3.  Uvolněte čtyři šrouby spojující horní dvě desky. 

4.  Uvolněte dva šrouby spojující desku se zásobníkem.

 

11
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5.  Odstraňte desku a uvolněte průchodku. 
 

6.  Zvedněte víko. 

7.  Otevřete víko až po zaskočení zarážky.

8.  Spusťte pěch dolů. To se provede aktivací elektomagnetického ventilu. 
 

9.  Po vyčištění zvedněte pěch pomocí ruční aktivace elektromagnetického 
ventilu a proveďte zbývající operace v opačném pořadí.
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 Čištění detektoru kapacity

Je potřeba pravidelně odstraňovat zbytky lepidla z detektoru, a předcházet tak 
nesprávným údajům o množství lepidla.

Údržba čerpadla

Kontrola úniků

Čerpadlo je vybaveno systémem ucpávek hřídele, které brání úniku lepidla. 
V některých případech může dojít k drobnému úniku lepidla. V takových 
případech je třeba dotáhnout šrouby nebo vyměnit ucpávky. 

Upozornění: Ucpávky vyměňujte u zahřátého čerpadla. Rozeberte sestavu 
hřídele čerpadla. Dotáhněte nebo povolte šrouby, které upevňují ucpávku. 
Vyměňte těsnění a vše znovu osaďte. 

Příležitostně, v důsledku cyklů zahřátí a ochlazení systému, může být nutné 
dotáhnout upevňovací šrouby.

Upozornění: Vždy používejte ochranné brýle a rukavice. Nebezpečí popálení.

Údržba motoru a převodovky

Čištění ventilátoru motoru

Pravidelně zkontrolujte stav ventilátoru motoru a jeho přívodní mřížky.

Je-li na ní usazený prach, odstraňte ho opatrným ofouknutím (v případě 
potřeby sejměte ochranný kryt).

Kontrola maziva

Převodovky se dodávají zcela naplněné syntetickým tukem, který v případě, že 
nedojde ke znečištění zvenčí, zajišťuje mazání po celou dobu životnosti.

Teplota okolního prostředí 0–40 °C s krátkodobými výkyvy až -20 °C a +50 °C.

Používejte výhradně maziva doporučená výrobcem. Použití jiných druhů maziv 
může vést k předčasnému opotřebení či poškození převodovky.

Je-li zařízení osazeno motorem s převodovkou o výkonu 0,375 kW, činí 
kapacita převodovky přibližně 0,19 kg tuku. U sestav motoru s převodovkou 
o výkonu 0,55 kW, 0,75 kW a 1,1 kW vyžadují převodovky 1,1 l oleje.
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Doporučená maziva

Značka Tip tuku

IP Telesia Compound A

SHELL Tivela Compound A

MOBIL Glygoyle Grease 00

Značka Tip oleje

KLÜBER Klübersynth GH 6-220

SHELL Tivela Oil S 220

MOBIL Glygoyle 30

Údržba termostatů

V případě dezaktivace některého z termostatů je pro jeho opětovné zapojení 
třeba dodržovat následující pokyny: 

1.  Odmontujte naznačený boční kryt.

2.  Termostaty se nacházejí v sestavě rošt-zásobník. Pro uvedení do 
provozu termostatu v roštu (1) stiskněte přes ochranný plech tlačítko. 
Pro uvedení do provozu termostatu v zásobníku (2) sejměte pro větší 
pohodlí ochranný termoobal zásobníku a stiskněte tlačítko.

11

22
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ÚDRŽBA

 Údržba filtru sušiče vzduchu

Filtrační prvky předřazené před sušič vzduchu v tavicích zařízeních obsahují 
ukazatel zanesení filtru, který indikuje optimální okamžik pro výměnu filtrační 
kartuše:

 

-  Zelená barva: nízké znečištění kartuše.

-  Červená barva: kartuše znečištěná. Nutná okamžitá výměna, není 
zaručena správná funkce zařízení. 

Doporučujeme osadit nové kartuše alespoň jednou ročně bez ohledu na 
ukazatel znečištění (rozdílový tlak).

Pro výměnu kartuše postupujte následovně: 

1.  Uzavřete přívod vzduchu. 

2.  Uvolněte výpustnou hadici nádoby, je-li připojená. 

3. Pomalu otáčejte šroubem s ozubenou hlavou ve směru hodinových 
ručiček. Tímto způsobem upustíte vzduch obsažený ve filtru. 

4. Zatlačte nádobu směrem k hlavě filtru. 

5. Pomalu otočte nádobou po směru hodinových ručiček až po zarážku 
(1/8 otáčky) a sejměte ji tahem dolů. 

6. Vyjměte kartuši a osaďte novou (nedotýkejte se síťky filtru rukama). 

7. Osaďte nádobu podle výše uvedených pokynů v opačném pořadí. 

8. Pomalu otevřete přívod vzduchu a natlakujte filtr.

Upozornění: Je třeba zachovat napájení jednotky, aby zůstal v provozu systém 
sušení vzduchu. Systém musí pracovat dokonce i při studeném lepidle, aby se 
udržela vnitřní atmosféra bez vlhkosti.

0,01 µm

5 µm

automatické čištěníautomatické čištění
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MA-5060-CZE PŘÍRUČKA MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO PS20 NON STOP

7. TECHNICKÉ PARAMETRY

Obecné

Objem nádrže

Objem záložní nádrže

Čerpací kapacita(*)

jednoduché čerpadlo

zdvojené čerpadlo (na jeden výstup) 

Tavicí kapacita(*)

Počet čerpadel

Počet hydraulických výstupů

Počet elektrických výstupů

Rychlost

Rozsah teplot

Řízení teploty

Maximální pracovní tlak (při 6 bar)

Maximální instalovaný příkon

jedno jednoduché čerpadlo

jedno jednoduché čerpadlo

dvě jednoduchá čerpadla

jedno dvojité čerpadlo

Externí funkce

Požadavky na elektrické napájení

Teplota prostředí

Rozměry (d × š × v) 
 

(*) Za standardních podmínek

 

Ø 286 × 395 (bloky po 20 kg)

3,5 l (užitečná) / 10 l (max.)

1, 2,5, 4 a 8 cykl./ot.

2 × 0,93, 2 × 1,86, 2 × 3,71 a 2 × 4,8 cykl./ot.

Trvalá spotřeba 20 l/h bez řízení roštu

Až dvě jednoduchá čerpadla nebo dvě dvojitá čerpadla

2 na jedno čerpadlo

2 nebo 4 výstupy (standardní verze)

10–80 ot./min. (rozsah 0–100 ot./min.)

40 až 200°C (100 až 392°F)

RTD ±0,5°C (±1°F) 

Pt-100 nebo Ni-120

80 bar (1,160 psi)

5,080 W / na fázi (2 výstupy)

6,280 W / na fázi (4 výstupy)

5,080 W / na fázi (2 výstupy)

6,910 W / na fázi (4 výstupy)

Výstup – teplota ok

Výstup – ukončený blok

Výstup – nízký stav zásobníku

Vstup údržba

Vstup spuštění motoru

Vstup řízení rychlosti

3 N ~ 400 V 50/60 Hz + PE

0 až 40°C

1 040 × 600 × 1 825 mm
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Příslušenství

Pneumatický systém řízení tlaku pomocí obtokového ventilu (VP)

Obtokový ventil je významným bezpečnostním prvkem systému, protože 
omezuje maximální tlak v něm, a to především při nepřerušovaném chodu 
čerpadla a uzavřených aplikačních pistolích. 

Nastavení tohoto ventilu se provádí pomocí šroubu. Je možné použít 
systém automatického pneumatického nastavení pomocí regulátoru tlaku 
a manometru s poměrem 1:13 vůči hydraulickému tlaku.

Systém vizuálních indikací pomocí návěští

Systém vizuálních indikací pomocí návěští se čtyřmi barvami (červená, 
oranžová, bílá a zelená) pro signalizaci výstrahy, nízké hladiny lepidla v nádrži, 
spotřebované tyče lepidla a stroje v pořádku.

Rozměry

600
510

18
25

17
60

10
70

1040
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Systém sušení vzduchu pro lepidla typu PUR 

Reaktivní lepidla na bázi polyuretanu označovaná zkratkou PUR (reaktivní 
polyuretany), vyžadují před aplikací zcela suché prostředí, protože v kontaktu 
s vlhkostí dochází k jejich síťování a rychlému vytvrzení.

Jednotky PS20 Non-Stop zajišťují suché prostředí díky použití systému 
sušení vzduchu schopného dosáhnout odstranění až 99,98 % vlhkosti. Tímto 
způsobem lze zajistit uchování lepidla v aplikačním systému jednotky bez 
předčasného síťování.
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Na této stránce není žádný text.
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8. ELEKTRICKÁ SCHÉMATA
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ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

Na této stránce není žádný text.
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9. PNEUMATICKÉ SCHÉMA

Seznam součástek

- 1 Sestava sušiče vzduchu

  – Filtr třídy 7

  – Filtr třídy 5

  – Sušič membrány

– 2 Vstupní elektromagnetický ventil 3/2

– 3 Regulátor tlaku 1–10 bar

– 4 Manometr 0–10 bar

– 5 Regulátor tlaku 0,1–0,7 bar

– 6 Manometr 0–1,6 bar

– 7 Elektromagnetický ventil 2/2

– 8 Zpětný ventil 0,05 bar

– 9 Omezovací ventil 0,5 bar

–10 Elektromagnetický ventil 5/3 pro pohyb válců

–11 Elektromagnetický ventil 4/2

–12 Regulátor tlaku 0–10 bar pro pohyb válců

–13 Manometr 0–10 bar pro pohyb válců

–14 Regulátor průtoku – rychlost válců

–15 Pneumatický válec Ø 100 × 400

–16 Regulátor tlaku 0–10 bar obtokový ventil

–17 Manometr 0–10 bar obtokový ventil

–18 Omezovací ventil 6 bar obtokový ventil

–19 Pneumatický regulátor obtokový ventil
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PNEUMATICKÉ SCHÉMA MA-5060-CZE NÁVOD PLATO SEGUIDOR PS20 NON STOP

Systém řízení tlaku pomocí obtokového ventilu (VP)

APROBACION

Ing. Fabricación Calidad Producción

Nombre:Nombre: Nombre:    

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
 EN EL PUESTO Y

EN LA LINEA EN GENERAL

GUANTES

 
ZAPATOS

 
GAFAS

 
OTROS

 
EQUIPO 

DE SEGURIDAD

Formación requerida
operario

Nº de Pokayokes

Piezas en proceso

Calibración requerida

201090010 SISTEMA MANUAL DE DOBLE PRESION MICRON

VSTUP VZDUCHU 
AIR INPUT

REGULÁTOR TLAKU 
PRESSURE REGULATOR

MANOMETR 
PRESSURE GAUGE

ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 5/2 
SOLENOID VALVE 5/2

K OBTOKOVÉMU VENTILU 
TO BYPASS VALVE

Systém dvojitého tlaku (DP)
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Na této stránce není žádný text.
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10. SEZNAM NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ

V této kapitole se uvádí seznam nejběžnějších náhradních dílů pro zařízení 
řady Non Stop. Cílem je nabídnout rychlého a bezpečného průvodce při jejich 
výběru.

Náhradní díly jsou rozděleny do několika přirozených skupin podle toho, kde 
se v tavicích zařízeních nacházejí.

Jako vizuální nápověda slouží obecné nákresy dílů očíslované pro jejich lepší 
identifikaci v seznamu.
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Na této stránce není žádný text.
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A. SESTAVA VÍKO

Č. Kat. č. Označení

1 150029770 Těsnění víka s kruhovým průřezem Ø 4

2 150110580 Teflonový kotouč

3 150029790 Pneumatický válec

4 150029800 O kroužek Ø 25 × 3

5 150028100 Upevňovací zařízení

6 150029810 Madlo

5

6
2

1

3

4
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B. SESTAVA NÁDRŽE

Č. Kat. č. Označení

1 150028230 Těsnění slepý kohout

2 150025460 Těsnění kohout

3 150120340 Obal nádrže

4 150110140 Detektor kapacity

5 150029840 Těsnění nádrže s kruhovým průřezem Ø 4

6 150029850 Odporová kartuše 630 W Ø 12,5 × 250, 230 V

7 10030007 Svorkovnice pro elektrickou přípojku

8 150114620 Bezpečnostní termostat 240°C

9 150010130 O kroužek Ø 16 × 2

10 10020011 Sonda Pt-100

10 150117560 Sonda Ni-120

11 150029860 Podložka Ø 40

12 150021060 Indukční detektor

13 150090330  O kroužek Ø 31,47x1,78

5

3

4

12

8

11

1 2 9 8

7

6

13
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C. SESTAVA ROZVODU

Č. Kat. č. Označení

1 150027950 Blok 2 hydraulické výstupy 3/4” kompletní

2 150023950 O kroužek Ø 24 × 2

3 10100082 Zátka čerpadla

3.1 10100083 Těsnění zátky čerpadla

4 150027960 Šestihranná zátka vnitřní 3/4” 16h UNF s těsněním

4.1 150041920 Těsnicí kroužek zátky 3/4”

5 150026330 Odvzdušňovací ventil kompletní

5.1 150026340 Těsnění odvzdušňovacího ventilu

6 10120095 Zátka s těsněním na kompenzační ventil

6.1 10120096 Těsnění zátky kompenzačního ventilu

7 150027970 Odpor 3/8 × 254, 630 W

8 10020011 Sonda Pt-100

8 150117560 Sonda Ni-120

 (volitelné)

4 1 2
3.1

3

2

4.1

5 5.1

6

6.1

8

7
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D. SESTAVA TLAKOVÉHO VENTILU

Č. Kat. č. Označení

1 150026260 Sestava mechanického omezovacího ventilu

2 150026270 Sestava pneumatického omezovacího ventilu (*)

3 150026280 Těsnění mechanického omezovacího ventilu

4 150026290 Pružina mechanického omezovacího ventilu

5 150026060 Špička omezovacího ventilu

6 150026300 Těsnění pneumatického omezovacího ventilu (*)

7 150029250 Kartuše rozvodového filtru 

8 150029240 Rozvodový filtr

9 150025260 Těleso rozvodového filtru s těsněním

10 150025270 Těsnění tělesa rozvodového filtru

11 150029260 Těsnění rozvodového filtru

- 10110030 Manometr

- 10220031 Regulátor tlaku

 
(*) Volitelné

2

1

4

3

5

6

9

8 7

10

11
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MA-5060-CZE NÁVOD PLATO SEGUIDOR PS20 NON STOP

E. SESTAVA ČERPADLA S MOTOREM 

3

2 4

6

5 41

3

APROBACION
Ing. Fabricación Calidad Producción

Nombre:Nombre: Nombre:    

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
 EN EL PUESTO Y

EN LA LINEA EN GENERAL

GUANTES

 
ZAPATOS

 
GAFAS

 
OTROS

 
EQUIPO 

DE SEGURIDAD

Formación requerida
operario

Nº de Pokayokes

Piezas en proceso

Calibración requerida

Č. Kat. č. Označení

1 150025960 Sestava jednoduchého čerpadla 1 cm3/ot. Ø 79

1 150114020 Sestava jednoduchého čerpadla 2,5 cm3/ot. Ø 79

1 150025930 Sestava jednoduchého čerpadla 4 cm3/ot. Ø 79

1 150025970 Sestava jednoduchého čerpadla 8 cm3/ot. Ø 79

1 150026020 Sestava jednoduchého čerpadla 15 cm3/ot. 120 × 88

1 150026030 Sestava jednoduchého čerpadla 20 cm3/ot. 120 × 88

1 150110870 Sestava jednoduchého čerpadla 30 cm3/ot. 120 × 88

2 150111860 Sestava dvojitého čerpadla 0,93 × 2 cm3/ot. 94 × 80

2 150111870 Sestava dvojitého čerpadla 1,86 × 2 cm3/ot. 94 × 80

2 150111880 Sestava dvojitého čerpadla 3,71 × 2 cm3/ot. 94 × 80

2 150030050 Sestava dvojitého čerpadla 4,8 × 2 cm3/ot. 94 × 80

3 150026430 Těsnění pro usazení jednoduchého čerpadla Ø 79

3 150028050 Těsnění pro usazení jednoduchého čerpadla 120 × 88

3 150111890 Těsnění pro usazení dvojitého čerpadla 94 × 80

4 150026440 Těsnění pro usazení podložní desky jednoduchého čerpadla Ø 79

4 150028060 Těsnění pro usazení podložní desky jednoduchého čerpadla 120 × 88

4 150118120 Těsnění pro usazení základové desky dvojitého čerpadla 94 × 80

5 R0007217 Připojení jednoduchého čerpadla (1, 2,5, 4, 8 cm3/ot.)

5 R0007574 Připojení jednoduchého čerpadla (15, 20, 30, cm3/ot.)

5 150118110 Připojení dvojitého čerpadla

6 150028080 Motor s převodovkou 0,375 kW a ventilátorem

6 150029700 Motor s převodovkou 0,55 kW a ventilátorem

6 150111330 Motor s převodovkou 0,750 kW a ventilátorem

6 150110880 Motor s převodovkou 1,1 kW a ventilátorem 



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

10-8

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

F. SESTAVA ELEKTRICKÉHO ROZVADĚČE

Č. Kat. č. Označení

1 150028140 Průchodka PG 21

2 150119180 Průchodka PG 13.5

3 150119640 Dotyková obrazovka 3 jazyky 1 motor PS20-NS 2017 (*)

3 150119670 Dotyková obrazovka 3 jazyky 2 motory PS20-NS 2017 (*)

4 150113680 Výkonová karta 6 výstupů

4 150113670 Výkonová karta 2 výstupy

5 150024710 Karta senzorů Pt100-Ni120

6 150028150 Plochý kabel pro řízení výkonu

7 150024740 Řídicí kabel senzorů

8 150091610 Relé 2 kontakty 24 V stříd.

9 150091370 Frekvenční měnič 0,55 kW pro motor až 0,375 kW

9 150091580 Frekvenční měnič 1,1 kW pro motor až 0,75 kW

9 150091590 Frekvenční měnič 1,5 kW pro motor až 1,1 kW

10 150091600 Napájecí zdroj 24 V 2,5 A

11 150028160 Solid state relé 30 A 230 V

12 150024090 Jistič 10 A jednopólový 

13 10000440 Jistič 16 A třípólový

14 150110700 Jistič 32 A třípólový

15 150021010 Jistič 16 A dvoupólový

16 150024110 Jistič 4 A jednopólový

17 150118390 Jistič 3 A dvoupólový

18 150118130 Oddělovač 40 A čtyřpólový

18.1 150118150 Páka pro řízení oddělovače

19 150021540 Pojistka 16 A 10 × 38

20 10010300 Pojistka 6,3 A 5 × 20

21 150028860 Pojistka 6,3 A 6 × 32

22 150110360 PLC ABB 4 vstupy 4 výstupy (analogové) AX521

23 150110370 PLC ABB 16 vstupů 16 výstupů (digitálních) DC532

24 150110380 PLC ABB CPU PM581

25 150118360 Stykač, 45 A čtyřpólový 24 V stejnosm.

26 R0006220 Lampa 24 V 5 W

27 150123260 Řídicí karta(*)

(*) Uvést katalogové číslo a sériové číslo zařízení.
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SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
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MA-5060-CZE NÁVOD PLATO SEGUIDOR PS20 NON STOP

G. PNEUMATICKÁ SESTAVA

Č. Kat. č. Označení

1 10110031 Regulátor tlaku

2 150028400 Elektromagnetický ventil 2/2 NA 24 V stejnosm. 18 W

3 150028380 Pneumatický omezovací ventil 0,5 bar 1/4’

4 150028420 Elektromagnetický ventil 3/2 1/8 24 V stejnosm. 5,4 W

5 150028410 Zpětný ventil H/H 3/8’ 0,05 bar

6 150025830 Indukční detektor M5 PNP

7 150023720 Elektromagnetický ventil 5/3 24 V stejnosm. pohybu válce

8 150029890 Regulátor tlaku 0,1–0,7 bar

9 10110030 Manometr Meler

10 150029900 Manometr 0–1,6 bar

11 150060090 Elektromagnetický ventil 4/2 1/8” 24 V stejnosm. 12,7 W

7
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H. SESTAVA SUŠIČE VZDUCHU (VOLITELNÁ)

Č. Kat. č. Označení

1 150110430 Celá sestava sušiče vzduchu s podstavcem

2 150110410 Sestava sušiče vzduchu NORGREN EXCELON PRO 92 SERIES

3 150110390 Koalescenční filtr NORGREN F92C-NND-AT0

4 150110400 Filtr NORGREN F92G-NNN-AT1

5 150110060 Sušič membrány W07M

5
1

2

4

3



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A

E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
— A Focke Group Company —

prohlašuje, že stroj, Typu: 
 Modelu: 
 Výrobního čísla: 

splňuje všechna příslušná ustanovení této Směrnice 2006/42/CE o strojních zařízeních, a výše popsaný 
předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

• Směrnice 2014/30/UE o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické 
kompatibility.

• Směrnice 2011/65/UE o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních.

Odkaz na použité harmonizované normy: 

• EN ISO 12100:2010. Bezpečnost strojních zařízení. Veobecné zásady pro konstrukci, posuzování rizika a sniování 
rizika.

• EN ISO 13732-1:2008. Ergonomie tepelného prostředí. Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy. 
Část 1: Horké povrchy.

• EN ISO 13849-1:2015. Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní části řídicích systému. Část 1: Obecné 
principy pro návrh.

• EN ISO 14120:2015. Bezpečnost strojních zařízení. Ochranné kryty. Obecné poadavky na návrh a konstrukci 
pevných a odnímatelných ochranných krytů.

• EN 60204-1:2006. Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení strojů. Část 1: Všeobecné požadavky.
• EN 61000-6-2:2005. Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 6-2: Kmenové normy. Odolnost pro prumyslové 

prostredí.
• EN 61000-6-4:2007. Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 6-4: Kmenové normy. Emise – Průmyslové 

prostředí.
• EN 50581:2012. Technická dokumentace pro posuzování shody elektrických a elektrotechnických výrobků s 

ohledem na omezení nebezpečných látek.

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce.

Osoba oprávněná k přípravě technické dokumentace je výrobce zřízený na adrese uvedené v tomto prohlášení.

Podepsána v Arazuri, v den:  

V0519
Javier Aranguren
Generální Ředitel

Překlad



Pro více informací kontaktujte svého nejbližšího delegaci Focke Meler:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company
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