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1. BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Všeobecne

Informácie obsiahnuté v týchto pokynoch neplatia iba pre obvyklé použitie za-
riadenia, ale aj pre všetky zásahy do neho, či už z dôvodu preventívnej údržby 
alebo v prípade opráv a výmeny opotrebovaných dielov.

Vždy je veľmi dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny obsiahnuté v tejto 
príručke. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu osôb a/alebo škodám na 
zariadení alebo ostatných častiach linky.

Pred začatím prác na zariadení si pozorne prečítajte túto príručku a pri každej 
pochybnosti sa obrátiť na náš technický servis. Sme Vám k dispozícii pre aké-
koľvek vysvetlenie, ktoré budete potrebovať.

Udržujte príručky v dokonalom stave a na dosah personálu, ktorý používa 
zariadenie a realizuje jeho údržbu. 

Taktiež dajte k dispozícii materiál potrebný pre bezpečnosť: vhodný odev, obuv, 
rukavice a ochranné okuliare.

Každopádne dodržujte miestne predpisy z oblasti prevencie rizík a bezpečnos-
ti.

Symbolika

Symbolika používaná tak na zariadeniach ako aj v tejto príručke každopádne 
predstavuje riziko, ktorému je vystavená obsluha.  Nevenovanie pozornosti 
výstražnej značke môže viesť k poraneniu osôb a/alebo škodám na stroji alebo 
ostatných častiach linky. 

Upozornenie: Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Nepozornosť môže 
spôsobiť poranenie alebo smrť. 

Upozornenie: Horúca oblasť s vysokými teplotami. Riziko popálenín. Používať 
pomôcky tepelnej ochrany.  

Upozornenie: Systém pod tlakom. Riziko popálenín alebo zásahu časticami v 
pohybe. Používať pomôcky tepelnej ochrany a okuliare. 
 
 
Upozornenie: Informácie týkajúce sa správneho používania systému. Môže 
zahŕňať jedno alebo viac vyššie uvedených rizík, a to je nutné zohľadniť pri 
prevencii škôd.  

Upozornenie: Nebezpečné pásmo. Riziko zachytenia. Nepozornosť môže viesť 
k poraneniam. 
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Mechanické prvky

Inštalácia lepenia si vyžaduje pohyblivé časti, ktoré môžu spôsobovať ško-
dy. Používať zariadenie správnym spôsobom a neodstraňovať bezpečnostné 
ochrany pri zariadení v chode; zabraňujú možný rizikám zachytenia pohyblivý-
mi mechanickými časťami.

Nepoužívať stroj, ak nie sú bezpečnostné zariadenia na svojom mieste alebo 
ich montáž vykazuje nedostatky.

Pri zásahoch údržby alebo opravách hlavným vypínačom zastaviť pohyb pohyb-
livých častí.

Elektrické prvky

Systém funguje s jedno- alebo trojfázovým prúdom pri určitom napätí. Nikdy 
nemanipulovať so zariadením pri zapojenom zdroji, môžu vznikať veľmi silné 
elektrické výboje.

Linka musí byť správne uzemnená.

Vodiče napájania zariadenia musia zodpovedať požadovanému elektrickému 
prúdu a napätiu.

Pravidelne kontrolovať káble na pomliaždeniny, opotrebovanie alebo trhliny a 
pri ich kladení predchádzať potknutiam a pádom.

Hoci systém spĺňa požiadavky EMC, v blízkosti linky sa neodporúča používanie 
zariadení vysielajúcich silnú radiáciu, napríklad mobilných telefónov alebo 
zváračiek.

Hydraulické prvky

Keďže ide o systém pod tlakom, musia sa dodržiavať príslušné preventívne 
opatrenia platné pre zariadenia tohto druhu.

Každopádne sa pred každou manipuláciou uistiť, že v obvode lepidla už nie je 
žiadny tlak. Existuje veľké riziko úniku horúcich častíc s následným rizikom 
vzniku popálenín.

Venovať mimoriadnu pozornosť preventívnym opatreniam proti zvyškovému 
tlaku, ktorý môže pretrvať v hadiciach alebo iných častiach linky po ochladení 
lepidla. Po opätovnom ohreve, ak sú výstupné otvory otvorené, existuje riziko 
úniku horúcich častíc. 

Pred odpojením akéhokoľvek hydraulického prvku alebo otvorenia niektorého 
z výstupov rozvádzača je potrebné urobiť nasledujúce úkony:

1.  Odpojiť hlavný vypínač zariadenia nachádzajúci sa na čelnej strane.

2.  Použiť vypúšťací ventil umiestnený v každom rozvádzači na uvoľnenie 
zvyškového tlaku obvodu.

3.  Ručne alebo pomocou príslušného príkazu programátora vypustiť 
všetky použité aplikátory. 
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Tepelné prvky

Celý systém pracuje pri vysokej teplote, do 230 °C (446 °F). Pracovať sa musí s 
primeranými ochrannými pomôckami (odev, obuv, rukavice a ochranné okulia-
re), ktoré dobre zakryjú exponované časti tela.

Musí sa zohľadniť, že teplo, vzhľadom na dosahované vysoké teploty, sa nestrá-
ca ihneď ani keď sa odpojí zdroj, v tomto prípade elektrický, ktorý ho vytvára. 
V tomto zmysle venovať maximálnu pozornosť preventívnym opatreniam aj so 
samotným lepidlom. Toto môže zostávať veľmi teplé aj v tuhom skupenstve.

V prípade popálenín:

1. Ak bola popálenina spôsobená kontaktom s roztaveným lepidlom, 
Nepokúšať sa odstrániť z kože hmotu lepidla. Neodstraňovať ju ani po 
stuhnutí.

2. Okamžite ochladiť zasiahnuté miesto dostatočným množstvom studenej a 
čistej vody. 

3. Čo najskôr sa dostaviť na zdravotné stredisko firmy alebo do najbližšej ne-
mocnice. Zdravotnému personálu poskytnúť List bezpečnostných údajov 
lepidla.

Materiály

Systémy Meler sú určené na použitie s lepidlami taviteľnými teplom. Nepou-
žívať s iným druhom materiálov a už vôbec nie s rozpúšťadlami, ktoré môžu 
spôsobovať ohrozenie personálu alebo škody na vnútorných častiach systému.

Niektoré zariadenia sú určené špeciálne na použitie s lepidlami taviteľnými 
teplom, ktoré reagujú s polyuretánom (PUR). Práca s PUR na zariadení, ktoré 
na to nie je pripravené, ho môže vážne poškodiť. 

Pri použití lepidla sa dodržia predpisy obsiahnuté v technických a bezpeč-
nostných špecifikáciách poskytnutých výrobcom. Venovať osobitnú pozornosť 
odporúčaným pracovným teplotám, aby sa zabránilo znehodnocovaniu a 
karbonizácii lepidla.

Pracovisko vetrať dostatočne tak, aby sa odstraňovali vznikajúce výpary. Pred-
chádzať dlhodobému vdychovaniu týchto výparov.

Vždy používať originálne diely a náhradné diely Meler, čím sa zabezpečí dobré 
fungovanie a výkonnosť systému.

Vyhlásenie o emisiách hluku

Priemerná hladina akustického tlaku A (LpA) vysielaná zariadením v prevádzke 
neprekračuje v žiadnom prípade 70 dB(A).

Maximálna priemerná hladina akustického tlaku C (LpCpeak) a priemerná hladi-
na akustického výkonu A (LWA) neprekračujú uvedené hodnoty, a teda nepred-
stavujú konkrétne riziko, ktoré by sa malo brať do úvahy.
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 Predpokladané použitie

Zariadenie je určené na používanie za nasledujúcich podmienok:

• Aplikácia lepidiel taviteľných teplom pri teplotách do 180 °C. Na použitie 
pri vyšších pracovných teplotách konzultovať technický servis Meler.

• Použitie zariadenia s príslušenstvom Meler.

• Inštalácia zariadenia podľa platných bezpečnostných predpisov a pokynov 
obsiahnutých v tejto príručke (kotvenia, elektrické pripojenie, hydraulické 
pripojenie a pod.).

• Použitie zariadenia v nevýbušných alebo chemicky neagresívnych prostre-
diach.

• Použitie zariadenia podľa bezpečnostných pokynov uvedených v tejto prí-
ručke ako aj na etiketách na zariadení, s použitím ochranných prostried-
kov vhodných pre daný prevádzkový režim.

Nepovolené použitie

Zariadenie sa nikdy nesmie používať za nasledujúcich podmienok:

• Použitie s lepidlami na báze reaktívneho polyuretánu, alebo na báze 
polyamidu, alebo akéhokoľvek iného materiálu, ktorý môže spôsobiť ohro-
zenie bezpečnosti alebo zdravia pri jeho ohreve.

• Použitie v prostrediach, kde sa vyžaduje čistenie prúdom vody.

• Použitie na ohrev alebo tavenie potravinárskych produktov.

• Použitie v potenciálne výbušných atmosférach, v chemicky agresívnych 
prostrediach alebo pod holým nebom.

• Použitie alebo manipulácia bez vhodných ochranných prostriedkov.

• Použitie bez náležitého poučenia tak o používaní zariadenia ako aj o využití 
všetkých potrebných bezpečnostných opatrení.

Poznámka: Nemodifikovať zariadenie a nepoužívať diely nedodané firmou 
Meler. Akákoľvek zmena prvku alebo časti linky sa musí konzultovať s Technic-
kým servisom.
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2. ÚVOD

V tejto príručke sa nachádzajú informácie o inštalácii, používaní a údržbe 
taviacich zariadení na lepidlo série Macro Foam od firmy Meler.

Väčšina fotografií a nákresov v tejto príručke sa týka taviaceho zariadenia 
Macro Foam na 35 litrov. Tento model sa použil ako referenčný pri zhotovení 
tejto príručky preto, že jeho hlavné parametre, okrem objemu nádrže a 
výstupov pripojenia, sú identické s parametrami ostatných modelov série 
Macro Foam.
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Prevádzkové režimy

Taviace zariadenie sa môže používať v nasledujúcich režimoch:

Pracovný režim_Taviace zariadenie udržuje teplé diely pri teplote 
uvedenej na displeji a nastavenej na požadovanú hodnotu. Zostava 
čerpadlo – motor sa ponechá aktivovaná v očakávaní žiadosti o spotrebu 
otvorením jedného alebo viacerých aplikátorov.

 Vnútorná kontrola čerpania a rýchlosti _Prepínače v polohe OK 
„int“ a ref “int“. Tento prevádzkový režim sa realizuje pod úplnou 
kontrolou používateľa nad čerpaním a nastavením tlaku na 
výstupe čerpadla.

 Vnútorné ovládanie čerpania a vonkajšie ovládanie rýchlosti_
Prepínače v polohe OK „int“ a ref “ext“. Tento režim fungovania 
sa realizuje pomocou vnútorného ovládania čerpania a 
ovládania tlaku prostredníctvom externého signálu 0-10 V 
vysielanéhohlavnýmstrojom.

 Vonkajšie ovládanie čerpania a vnútorné ovládanie rýchlosti _
Prepínače v polohe OK „ext“ a ref “int“. Tento režim fungovania sa 
realizuje s vonkajším ovládaním čerpania a vnútorným ovládaním 
tlaku.

 Vonkajšie ovládanie čerpania a vonkajšie ovládanie rýchlosti_
Prepínače v polohe OK „ext“ a ref “ext“. V tomto prevádzkovom 
režime sa tak čerpanie ako aj tlak ovládajú zhlavného 
stroja.. Tlak sa ovláda pomocou vonkajšieho signálu 0 – 10 V 
vysielanéhohlavnýmstrojom.

Režim standby_Taviace zariadenie zostáva v stave pokoja s teplotami 
prvkov na (programovateľnej) hodnote nižšej ako je nastavená 
hodnota. Zostava čerpadlo – motor zostáva deaktivovaná.

Režim alarm_Taviace zariadenie odhalí nesprávnu funkciu a o 
udalosti informuje operátora. Zostava čerpadlo – motor zostáva 
deaktivovaná.

Režim zastavenia_Taviace zariadenie zostáva vypnuté bez ohrevu 
prvkov a s deaktivovanou zostavou čerpadlo – motor. Zostáva však 
pripojenie zariadenia do elektrickej siete a prípadnej siete rozvodu 
vzduchu.

Identifikácia taviaceho zariadenia

Pri objednávaní náhradných dielov alebo žiadosti o podporu nášho technického 
servisu musíte poznať model a číslo Vášho taviaceho zariadenia. 

Tieto údaje a ďalšie informácie technického charakteru môžete nájsť na 
mennom štítku na boku podstavca taviaceho zariadenia.
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Hlavné komponenty

1. Prístupové dvere do elektronickej časti a k prípojkám. 

2. Čelná kontrolná karta.

3. Karta kontroly čerpania 1.

4. Karta kontroly čerpania 2.

5. Ovládanie systému vonkajšieho napájania (voliteľné zariadenie).

6. Hlavný vypínač.

7. Elektrická prípojka.

8. Prípojka na pomocné signály.

9. Systém upozornení pomocou svetelného majáka (voliteľné zariadenie).

10. Veko prístupu do nádrže.

11. Regulátor vstupného tlaku plynu do čerpadla 1.

12. Regulátor vstupného tlaku plynu do čerpadla 2.

13. Kolieska na presun agregátu.

14. Vstup lepidla z vonkajšieho zdroja (voliteľné zariadenie).

15. Regulátor tlaku obtokového ventilu s manometrom čerpadla 1.

16. Regulátor tlaku obtokového ventilu s manometrom čerpadla 2.

17. Elektrické prepojenia hadica – aplikátor. Bočné alebo zadné umiestnenie.

18. Rozvod výstupov do hadíc. Bočné alebo zadné umiestnenie.

19. Zostava filtra a vypúšťacieho ventilu čerpadla.

20. Vzduchový obtokový ventil obmedzujúci tlak.

21. Ventil uzáveru prechodu nádrž – rozvádzače.
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Komponenty kontrolnej karty

1. LED teplôt OK a povolenia čerpadla.

2. LED indikátora nádrže.

3. LED indikátora rozvádzačov.

4. Požadovaná teplota.

5. Skutočná teplota.

6. Zapnutie ON/OFF.

7. Funkcia standby.

8. Programovanie hodín.

9. LED indikátora čerpadiel.

10. Ľavý/pravý kláves kanálového voliča.

11. Kláves hore/dole na zmenu teploty.

12. LED indikátora aplikátorov. 

13. LED indikátora hadíc.

1

2
3
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7
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ÚVOD

Komponenty karty čerpania

1. Zapnutie ON/OFF.

2. LED indikátora vonkajší chod – stop.

3. LED indikátora vonkajšieho ovládania tlaku.

4. LED indikátora povolenia čerpania.

5. Klávesy hore/dole na voľbu hodnoty.

6. Ľavý/pravý kláves na výber možností.

7. Displej na zobrazovanie bodov rampy tlakov.

8. LED výberu hodnôt rampy tlakov (napätie/tlak).

9. Displej vizualizácie napätia/tlaku čerpadla/chýb.

10. Voľba ovládania čerpania (vnútorná/vonkajšia).

11. Voľba tlaku čerpadla (vnútorná/vonkajšia).

12. Vizualizácia hodnoty napätia vonkajšieho signálu ovládania tlaku.

10

7

8

4

9 5 1

11 12 6
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Trojfarebný svetelný maják

ČERVENÁ: Prázdna plynová fľaša.

BIELA: Nízka hladina lepidla.

ZELENÁ: Stroj v chode (teplota OK).
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3. INŠTALÁCIA
 
Upozornenie: Manipuláciu, inštaláciu a opravy týchto zariadení povoliť iba 
primeranému personálu s dostatočným zaškolením a praxou.

Úvod

Niektoré komponenty musia byť dodané samotným používateľom podľa 
umiestnenia a pripojení každého konkrétneho zariadenia: 

• kotviace skrutky taviaceho zariadenia, ak sú potrebné

• elektrický kábel napájania

• vzduchovod a pripojenie na rozvod stlačeného vzduchu

• viacžilový kábel pre elektrické funkcie vonkajšieho ovládania

• voliteľne systém prevzdušnenia plynov

Požiadavky na inštaláciu

Uistiť sa, že priestor určený pre zariadenie umožňuje umiestnenie, pripojenie 
a používanie celého systému. 

Voľný priestor

F

E

G
A B

D
C
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Spotreba elektriny

Pre montáž taviaceho zariadenia je potrebné zohľadniť celkovú spotrebu linky, 
vrátane spotreby inštalovaných hadíc a aplikátorov. 

Overiť, či napätie, na ktoré sa pripojí taviace zariadenie, zodpovedá tomu, ktoré 
je uvedené na mennom štítku zariadenia.

Overiť, či linka má správne uzemnenie.

Elektroinštalácia musí mať blokovateľný vypínač napätia, ktorý preruší 
napájanie taviaceho zariadenia z jeho zdroja. Musí sa chrániť pred preťažením 
a skratom pomocou magnetotermického vypínača a inštalovať ochrana proti 
prúdeniu do zeme pomocou diferenciálneho vypínača.

Pozri bod Elektrická prípojka a kapitolu 6. Podrobnejšie technické parametre.

Stlačený vzduch

Voliteľne je možné inštalovať obtokový ventil s pneumatickým spínaním. Ak 
je súčasťou systému, bude nutné mať k dispozícii sieť suchého stlačeného 
vzduchu bez maziva s maximálnym tlakom 6 bar.

Spotreba vzduchu obtokovým ventilom je nulová, keďže ide o uzatvorený obvod 
pod tlakom.

Ďalšie faktory 

Pri inštalácii taviacich zariadení je nutné zohľadniť ďalšie okolnosti:

• ponechať prístup k ústiu plnenia tak, aby bolo plnenie taviaceho 
zariadenia pohodlné

• disponovať taviacim zariadením s cieľom jednoduchej vizualizácie 
panela ovládania

• vyhnúť sa nadbytočným dĺžkam hadíc, keďže tieto spôsobujú zvýšenú 
spotrebu elektrickej energie a vysoké straty náplne

• neinštalovať taviace zariadenie v blízkosti silných zdrojov tepla alebo 
chladu, ktoré by mohli ovplyvňovať jeho funkciu

Kóta Popis Rozmer

35 L/50 L 120 L

A OTVORENÉ DVERE 430 mm 795 mm

B PRESUN ELEKTRICKEJ SKRINE 410 mm

C DĹŽKA ZARIADENIA 1150 mm 1150 mm

D DĹŽKA ZARIADENIA S BOČNÝM PRÍSTUPOM K APARÁTOM 2080 mm

E VÝŠKA ZARIADENIA  1825 mm 1825 mm

F ŠÍRKA ZARIADENIA 510 mm 875 mm

G ŠÍRKA ZARIADENIA SO ZADNÝM PRÍSTUPOM K APARÁTOM 1510 mm 1875 mm
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• vyhnúť sa vibráciám taviaceho zariadenia

• uľahčiť prístup k miestam údržby taviaceho zariadenia (filter, vypúšťací 
ventil, vnútro nádrže a pod.)

Rozbalenie

Pred začatím inštalácie taviace zariadenie vybrať z obalu a skontrolovať 
prípadné poškodenia alebo porušenia. Akékoľvek poškodenie, vrátane 
vonkajšieho balenia, oznámiť zástupcovi firmy Meler alebo jej hlavnej 
kancelárii.

Obsah

Obal dodaného taviaceho zariadenia série Macro Foam môže obsahovať 
časti príslušenstva, ktoré bolo požadované v tej istej objednávke. Štandardné 
položky dodávané s taviacim zariadením sú:

• príručka s pokynmi

• záručná karta

• spojky hadíc

• káblové vývodky Pg elektrického pripojenia (na samotnom zariadení)

• konektor pre vonkajšie I/O (súčasť kariet)

Umiestnenie zariadenia

Taviace zariadenia majú kolieska umožňujúce ich presun. Sú otočné o 360°, 
pričom dve majú fixáciu blokovania. 

Aby sa agregát pohol, tieto dve kolieska je nutné odblokovať zdvihnutím krytu 
nahor. Presunúť agregát na jeho definitívne miesto. Znovu zablokovať kolieska 
sklopením krytov.

Elektrická prípojka

Upozornenie: Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Nepozornosť môže 
spôsobiť poranenie alebo smrť.

Taviace zariadenia sa dodávajú tak, aby mohli byť pripojené do elektrickej siete 
s 3 fázami, 400 V AC a nulovým vodičom.

Maximálne hodnoty spotreby podľa taviaceho zariadenia a konfigurácie 
výstupov sú uvedené v priloženej tabuľke.

Otvoriť čo najviac dvere elektrickej skrine. Pretiahnuť kábel zdroja (Ø14–18 
mm) cezkáblovú vývodku Pg21 a upevniť ju, dbajúc na to, aby bol kábel 
dokonale uchytený a umožňoval bez prekážok zatvárať dvere.

Každú žilu kábla zdroja pripojiť na jej miesto na vstupných svorkách vnútri 
elektrickej skrine. Pg21
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Prípojka vzduchu

Ak sa inštaluje vzduchový obtokový ventil obmedzujúci tlak, zariadenie musí 
mať prípojku stlačeného vzduchu. 

Pred pripojením stlačeného vzduchu na taviace zariadenie sa uistiť, že 
regulátor tlaku je úplne zatvorený. S týmto cieľom otáčať ovládačom 
regulátora proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.

Pripojiť na rozvody vzduchu v závode (max.6 bar) vstup taviaceho zariadenia 
pomocou pružnej rúrky s vonkajším priemerom 6 mm. Zariadenie má 
rýchlospojku určenú na tento účel.

Vpustiť vzduch zo siete a otáčať regulátor tlaku v smere hodinových ručičiek. 
Vzťah medzi tlakom vzduchu a hydraulickým tlakom je od 1 do 13 bar. 

Upozornenie: Pri 6 bar v sieti maximálny hydraulický tlak dosiahne 80 bar. 
Riziko popálenín alebo zásahu časticami v pohybe. Používať pomôcky tepelnej 
ochrany a okuliare.

Pripojenie hadíc a aplikátorov

Taviace zariadenia série Macro Foam používajú štandardné komponenty Meler. 
Na tieto zariadenia je možné pripojiť celý sortiment hadíc a aplikátorov.

Na taviace zariadenia Macro Foam s objemom 35, 50 a 120 l je možné napojiť 
až štyri výstupy hadica – aplikátor, podľa počtu inštalovaných čerpadiel. 

Upozornenie: V momente pripojenia výstupov hadica – aplikátor skontrolovať, 
či pripojený výkon neprekračuje maximálny prípustný výkon pre každý výstup. 

Taviace zariadenia série Macro Foam majú hydraulický rozvádzač na každom 
výstupe s dvomi možnými pripojeniami.

Pripojiť hadice na rozvádzač podľa potreby inštalácie a s cieľom ľahkého 
pripojenia.

Taviaci prvok Počet výstupov 3 fázy
400 V AC Y

1 jednoduché čerpadlo
Macro Foam 35 2 20,5 A

4 20,5 A
Macro Foam 50 2 21,3 A

4 23,7 A
Macro Foam 120 2 26,3 A

4 31,6 A

R S T N

L1 L2 L3 N PE
3N ~ 400 V 50 Hz + PE
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Preventívne opatrenia:

• Priradiť každý výstup hadica – aplikátor na príslušný rozvádzač a na 
použité výstupné elektrické pripojenie.

• Podľa možnosti používať spojky na 45° alebo 90°, aby sa minimalizoval 
priestor, ktorý zaberú hadice. Priame spojky zvyknú vytvárať zakrivenia 
s veľmi malým polomerom, ktoré môžu spôsobiť vnútorné porušenie 
hadice.

• Uchovať zátky so závitom, ktoré sa vytiahnu z rozvádzača pri zapojení 
hadice. V budúcnosti sa môžu zísť, ak sa vytiahne preč niektorá z hadíc.

• Vykonať elektrické prepojenie hadíc a aplikátorov s vypnutým 
zariadením. Opak by mohol spôsobiť elektrické poruchy prípojok a 
generovať hlásenia o alarme na displeji taviaceho zariadenia.

Stanovenie parametrov

Po inštalácii taviaceho zariadenia a jeho komponentov je potrebné stanoviť 
vhodné prevádzkové parametre pre konkrétnu aplikáciu, ktorá sa začne 
používať.

Je nevyhnutné stanoviť hodnoty teplôt požadované pre každý zapojený prvok a 
hodnotu, pri ktorej dôjde k upozorneniu na prehriatie.

Viac údajov sa nachádza v kapitole 4. Použitie“.

Pripojenie vonkajších I/O

Vstupné a výstupné signály taviaceho zariadenia (I/O) mu umožňujú 
jednoduché a priame spojenie s hlavným strojom.

Je možné použiť sedem signálov na komunikáciu s hlavným strojom:

• Teploty OK_výstup kontaktu bez napätia, ktorý oznamuje hlavnému 
stroju (alebo svetelnému oznamovaciemu majáku), že všetky teploty 
systému dosiahli hodnotu menšiu o 3 °C ako je požadovaná hodnota (a 
po splnení času oneskorenia) pri štarte alebo že ich skutočná hodnota 
nie je menšia ako 20 °C pod ich požadovanou hodnotou počas chodu. 

• Vonkajší režim Standby_vstup ovládania režimu standby pomocou 
kontaktu bez napätia. So zatvoreným kontaktom sa pripája funkcia 
standby; s otvoreným kontaktom sa odpája.

• Nízka hladina_výstup kontaktu bez napätia, ktorý oznamuje hlavnému 
stroju (alebo svetelnému oznamovaciemu majáku), že hladina tekutého 
lepidla v nádrži dosiahla stanovené minimum (voliteľné).

• Vyradenie výstupov hadica/aplikátor_vstupy ovládania vyradenia 
pre každý výstup hadica – aplikátor pomocou kontaktu bez napätia. 
So zatvoreným kontaktom zostáva výstup aktivovaný (výstup ON); s 
otvoreným kontaktom sa deaktivuje (výstup OFF).

• Uvedenie motora do chodu_pre každé inštalované čerpadlo je možné 
ovládať pomocou uzatvorenia vonkajšieho kontaktu bez napätia 
uvedenie motora do chodu.

• Regulácia tlaku čerpadla foam_pre každé inštalované čerpadlo je 
možné ovládať pomocou vonkajšieho signálu 0 až 10 V tlak čerpadla.
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• Chybový výstup karty čerpania_výstup kontaktu bez napätia, ktorý 
normálne oznamuje majáku chybu, ktorá vznikne na karte čerpania.

• Nízka hladina plynu__výstup kontaktu bez napätia, ktorý oznamuje 
hlavnému stroju, že hladina plynu dosiahla stanovené minimum.

• Vonkajšia náplň lepidla_výstup kontaktu bez napätia, ktorý oznamuje 
predtaviacemu zariadeniu príkaz na čerpanie lepidla.

Pripojenie týchto signálov vykonať podľa elektrických schém alebo 
konzultovať so zástupcom firmy Meler alebo jej hlavnou kanceláriou. 
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4. POUŽITIE TAVIACEHO 
ZARIADENIA
 
V tejto časti je predstavený spôsob použitia taviaceho zariadenia. Aj keď je jeho 
funkcia veľmi jednoduchá, nesmie ho používať nepoučený personál.  

Upozornenie: Nevhodné použitie môže spôsobiť poškodenie samotného 
zariadenia alebo ujmu osobe, ktorá s ním manipuluje, dokonca aj smrť.

Všeobecné informácie

V linke hot-melt existujú tri veľké zostavy s tepelným ovládaním: taviaca 
jednotka, prepravné hadice a aplikátory. Všetky sa ovládajú z čelného panela 
taviaceho zariadenia.

Čísla hadice a aplikátora sa automaticky priradia ku kanálu hadice/aplikátora, 
ku ktorému sú pripojené konektorom na zadnej strane taviaceho zariadenia.

1
2

3
4

Plnenie nádrže

Voliteľne môže byť nádrž vybavená detektorom nízkej hladiny, ktorý upozorní 
na pokles hladiny taveniny hot-melt na tretinu objemu nádrže.

Zariadenie označí upozornenie vonkajším signálom, ktorý môže zároveň 
aktivovať vonkajšie napájacie zariadenie.

Upozornenie: Pred opätovným naplnením nádrže sa uistiť, že lepidlo je 
rovnakého typu ako v prechádzajúcej náplni. Miešanie lepidiel rôznych druhov 
môže taviace zariadenia poškodiť.
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Pri ručnom plnení nádrže:

1. Otvoriť veko nádrže.

2. Na opätovné plnenie lepidla použiť lopatu alebo naberačku. Neplniť 
nádrž vyššie ako je ústie náplne. Veko sa musí dať zatvoriť normálne.

Upozornenie: Riziko popálenín. Plniť vždy s rukavicami a ochrannými 
okuliarmi.

3. Po naplnení veko zatvoriť. 

Uvedenie taviaceho zariadenia do chodu

Pred uvedením taviaceho zariadenia do chodu je nutné preveriť či:

1. je agregát inštalovaný správne, 

2. sú všetky zrealizované jeho pripojenia vstupov/výstupov a príslušenstva, 

3. je zariadenie naplnené lepidlom, 

4. boli naprogramované prevádzkové parametre.

Na začiatku:

1. Pripojiť vypínač taviaceho zariadenia. 

2. Stlačiť klávesy ON/OFF kariet kontroly a čerpania, aby sa zapli, ak ešte 
neboli aktivované.

Zobrazené hodnoty teploty sú výrobcom nastavené ako tie, ktoré platia pre 
nádrž.

Rozsvietia sa zelené LED všetkých prvkov a tieto sa začnú nahrievať.

Po dosiahnutí požadovanej hodnoty teploty nádrže - 3 °C, sa aktivuje 
programovateľné „načasované oneskorenie“ až kým sa neudelí povolenie 
čerpať (aktivácia elektroventilu) a pripojenia k hlavnému stroju. Aj ostatné 
prvky musia dosiahnuť požadovanú teplotu - 3 °C.

Pokiaľ systém odpočítava čas oneskorenia, LED „aktivácia čerpadla“ a 
„pripojenie k hlavnému stroju“ budú blikať; po dosiahnutí nastaveného času sa 
rozsvietia neprerušovane. Ak po uplynutí tohto času niektorý prvok nedosiahol 
požadovanú hodnotu - 3 °C, LED prestanú svietiť.

Ak sa odpojí systém, 

• stlačením klávesu vypnutia alebo klávesu standby,   5 7  0 7

Model Objem*

Macro Foam 35 35 l 35 kg

Macro Foam 50 50 l 50 kg

Macro Foam 120 120 L 120 kg

(*) Pre hustotu 1g/cm3
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• naprogramovaním odpojenia alebo aktivácie standby, 

• odpojením napájacieho napätia 

• alebo vonkajšou aktiváciou standby, 

pri opätovnom oživení systému sa aktivuje iba „načasované oneskorenie“, ak 
teplota nádrže klesla o viac ako 20 °C pod požadovanú teplotu.

3.  Skontrolovať, či sú prepínače karty kontroly čerpania každého 
inštalovaného motora navolené správne (pozri kapitolu 2. Úvod. 
Prevádzkové režimy). 

Vizualizácie na taviacom zariadení

Taviace zariadenia série Macro Foam majú na svojom paneli ovládania dva 
displeje s tromi prvkami po 7 segmentoch na zobrazenie hodnôt teploty (set 
point a skutočná teplota), programovateľných parametrov a alarmov.

Majú pre každú LED indikátory na zobrazenie ohrevu každého prvku a aktivácií 
čerpadla a signálu pripojenia na hlavný stroj.

Tiež zahŕňajú LED indikujúce programovanie pripojenia/odpojenia zariadenia a 
funkcie standby:

Vizualizácia teploty každého prvku

Možná je vizualizácia teploty každého prvku (predtaviaceho zariadenia, nádrže, 
rozvodov a každej hadice a aplikátora) jeho výberom pomocou kurzorov.

Stláčať šípku vľavo/vpravo až kým sa nezobrazí požadovaný prvok.

Po uplynutí 10 s sa vizualizácia vráti na vopred nastavený prvok (nádrž).

Ak sa požaduje trvalá vizualizácia, šípka vľavo/vpravo sa musí stlačiť na 2 s, 
keď je na požadovanom prvku.

Vizualizácia LED On/off Standby

trvale zapnutý vypnuté zariadenie aktivovaná funkcia

zapnutý s pomalým blikaním programovanie existujúcej 
deaktivácie na aktuálny deň

programovanie existujúcej aktivácie 
na aktuálny deň

zapnutý s rýchlym blikaním režim programovania aktivácie/
deaktivácie

režim programovania aktivácie/
deaktivácie

vypnutý zariadenie v chode deaktivovaná funkcia

súčasné blikanie oboch LED časovanie v behu po tom, ako nádrž dosiahla požadovanú teplotu

Vizualizácia LED Ohrev prvku Stav prvku

trvale zapnutý konštantný nízka teplota

zapnutý s pomalým blikaním prípadný (podľa parametrov PID) teplota blízka setpointu

zapnutý s rýchlym blikaním programovanie alebo vizualizácia zmena hodnôt setpointu

vypnutý nehreje dosiahnutá teplota

1 5 71 6 0
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Kód Príčina                                                              
Opatrenia

Ohrev Čerpadlo Signál hlavného stroja

Err 0 porušenie sondy nádrže off iba nádrž off off

Err 1 porušenie sondy rozvádzača 1 off iba rozvádzač1 off off

Err 2 porušenie sondy čerpadla 1 off iba rozvádzač2 off off

Err 3 porušenie sondy rozvádzača 2 off iba rozvádzač3 off off

Err 4 porušenie sondy čerpadla 2 off iba rozvádzač4 off off

Err 5 porušenie sondy hadice 1 off iba hadica1 off off

Err 6 porušenie sondy aplikátora 1 off iba aplikátor1 off off

Err 7 porušenie sondy hadice 2 off iba hadica2 off off

Err 8 porušenie sondy aplikátora 2 off iba aplikátor2 off off

Err 9 porušenie sondy hadice 3 off iba hadica3 off off

Err 10 porušenie sondy aplikátora 3 off iba aplikátor3 off off

Err 11 porušenie sondy hadice 4 off iba hadica4 off off

Err 12 porušenie sondy aplikátora 4 off iba aplikátor4 off off

Err 13 porušenie sondy predtaviaceho 
zariadenia

off iba predtaviace 
zariadenie off off

Err 100 prehriatie nádrže off všetky prvky off off

Err 101 prehriatie rozvádzača 1 off všetky prvky off off

Err 102 prehriatie čerpadla 1 off všetky prvky off off

Sekvencia vizualizácie je nasledujúca:  

predtaviace zariadenie<—nádrž<—rozvádzač 1<—čerpadlo 1<—rozvádzač 2<—čerpadlo 
2<—hadica 1<—aplikátor 1<—...<—hadica 4<—aplikátor 4

predtaviace zariadenie—>nádrž—>rozvádzač 1—>čerpadlo 1—>rozvádzač 2—>čerpadlo 2 
—>hadica 1—>aplikátor 1—>...—>hadica 4—>aplikátor 4 

Trvalá vizualizácia prvku sa zruší stlačením ktorejkoľvek zo šípok vľavo/vpravo.

Vizualizácia alarmov

Taviace zariadenia série Macro Foam indikujú používateľovi kedy má agregát 
poruchu, a to pomocou hlásení, ktoré je možné vidieť na displeji panelu 
ovládania.

Keď sa objaví alarm, ovládanie musí vykonať sériu krokov na ochranu 
agregátu. Postačí náprava poruchy, aby ovládanie reaktivovalo funkcie 
zariadenia.

Aktivácia funkcie standby negeneruje žiadny typ alarmu.

V prípade rozbitia sondy systém naďalej zohrieva všetky prvky, samozrejme 
okrem toho, kde nastala porucha.

V prípade prehriatia sa ohrev prvku s poruchou okamžite vypne. Ak po troch 
minútach porucha pretrváva, ohrev všetkých prvkov sa odpojí a tiež sa odpoja 
výkonové relé. Karta bude naďalej indikovať alarm až kým sa chyba neodstráni. 
Vtedy sa opäť nahodia výkonové relé a systém začne normálne ohrievať.
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Vizualizácia hladiny hot-melt (voliteľné)

Ak je zabudovaný detektor hladiny a hladina hot-melt klesne pod 
naprogramovanú hodnotu (kapacitný detektor), vyšle sa signál do ovládania 
taviaceho zariadenia a toto spustí nasledujúce kroky: 

1.  Vizualizácia na obrazovke (ak je jej funkcia aktivovaná). 

2.  Zatvorenie výstupného kontaktu bez napätia. Používateľ nainštaluje 
zariadenie, ktoré si želá (klaksón, lampu alebo vstup PLC).  

Postačí opätovné naplnenie nádrže a čakať na dostatočné roztavenie lepidla na 
to, aby detektor začal znova informovať o správnej hladine. 

Vizualizácia a nastavenie pracovného tlaku

Pracovný tlak čerpadla (v baroch) sa zobrazuje na displeji každej karty 
čerpania v zariadení. Tieto tlaky môžu byť upravené pomocou šípok hore/
dolu (ovládanie tlaku vo vnútornej referencii), pomocou napäťového signálu 
z hlavného stroja alebo zmenou celej mierky (ovládanie tlaku vo vonkajšej 
referencii). Pracovný tlak čerpadla musí byť nastavený podľa požiadaviek 
aplikácie. 

Poznámka: ďalšie informácie o nastavovaní pracovných tlakov sú v časti 
„Režimy fungovania“.

Kód Príčina                                                              
Opatrenia

Ohrev Čerpadlo Signál hlavného stroja

Err 103 prehriatie rozvádzača 2 off všetky prvky off off

Err 104 prehriatie čerpadla 2 off všetky prvky off off

Err 105 prehriatie hadice 1 off všetky prvky off off

Err 106 prehriatie aplikátora 1 off všetky prvky off off

Err 107 prehriatie hadice 2 off všetky prvky off off

Err 108 prehriatie aplikátora 2 off všetky prvky off off

Err 109 prehriatie hadice 3 off všetky prvky off off

Err 110 prehriatie aplikátora 3 off všetky prvky off off

Err 111 prehriatie hadice 4 off všetky prvky off off

Err 112 prehriatie aplikátora 4 off všetky prvky off off

Err 113 prehriatie predtaviaceho zariadenia off všetky prvky off off

- - -n
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Nastavenie teplôt 

Taviace zariadenia sú z výrobného závodu expedované s nasledujúcimi 
hodnotami parametrov: 

• 160 °C (320 °F) pre predtaviace zariadenie, nádrž a rozvádzače

• 150 °C (302 °F) pre hadice

• 160 °C (320 °F) pre aplikátory

• dpojenie (OFF) pre hadice a aplikátory

• vizualizácia v °C

• Hodnota prehriatia: 25 °C

• Hodnota standby: 40%.

• Čas oneskorenia: 10 min

• Programovanie času: OFF

• Detektor hladiny: ON

S cieľom nastavenia teplôt každého prvku nasleduje popis všeobecného 
postupu, ktorý je nutné dodržať. 

1. Šípkou vľavo/vpravo vybrať prvok, ktorého hodnota sa má modifikovať. 
Nádrž a rozvádzač majú rovnakú hodnotu set point. 

 Príslušná LED bude rýchlo blikať. 

2. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu teploty. Pod 40 °C prejde 
hodnota teploty do „OFF“ a vynuluje ohrev daného prvku (hadice a 
aplikátory). 

3. Po desiatich sekundách prestane LED blikať a vizualizácia prejde ako 
prednastavená na hodnotu požadovanej teploty nádrže, uložiac do pamäte 
zmenený údaj. 

Tento jednoduchý postup sa musí opakovať s každým prvkom pri ktorom sa 
vyžaduje zmena jeho požadovanej teploty.

Stanovenie parametrov taviaceho zariadenia

1. Na vstup do osobitného menu stlačiť súčasne klávesy so symbolom 
hodín a šípkou nadol. 
 

 Na displeji sa objaví výber jednotky zobrazovanej teploty (°C alebo °F). 
 

2. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu. 
 

o f f 4 0  º C

1 6 01 6 0

  º C
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3. Pravou šípkou sa posúvať na nasledujúcu obrazovku, kde sa objaví 
symbol prehrievania.  
 

4. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu (medzi 10 a 25). 

 Zobrazená hodnota zodpovedá prírastku skutočnej teploty nad 
požadovanou teplotou, ktorý je povolený bez toho, aby sa spustil alarm. 

5. Pravou šípkou sa posúvať na nasledujúcu obrazovku, kde sa objaví 
symbol funkcie standby.  
 

6. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu (medzi 25 a 55). 
 

 Zobrazená hodnota zodpovedá percentám poklesu skutočnej teploty 
nad požadovanou teplotou, ktorá sa funkciou aktivuje. 

7. Pravou šípkou sa posúvať na nasledujúcu obrazovku, kde sa objaví 
hodnota času oneskorenia. 

8. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu (medzi 0 a 60 min). 

9. Pravou šípkou sa posúvať na nasledujúcu obrazovku, kde sa objaví 
aktivácia/deaktivácia detektora hladiny. 

10. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu (ON/OFF). S hodnotou 
OFF nie je účinná ani vizualizácia na displeji ani aktivácia vonkajšieho 
signálu. S hodnotou ON keď je hladina hot-melt nízka, sa na obrazovke 
zobrazí alarm (n - - - ) a aktivuje sa kontakt vonkajšieho signálu. 

11. S pravou šípkou sa vrátiť na počiatočný parameter.  

12. Pri ktoromkoľvek parametri sa ľavou šípkou vyjde z osobitného menu a 
znovu sa zobrazia teploty nádrže. 
 

Na uloženie ktoréhokoľvek parametra do pamäte je potrebné prejsť na 
nasledujúci parameter pravou šípkou.

-- -   1 0

-- -   5 5
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Programovanie hodín

Taviace zariadenia série Macro Foam majú týždenne programovateľný systém 
pripojenia a odpojenia zariadenia, ktorý tiež aktivuje a deaktivuje funkciu 
standby.

Pred programovaním týchto funkcií je potrebné zadať do ovládania údaje o 
dátume a čase, s ktorými bude pracovať pri chode týchto programov.

Programovanie aktuálneho dátumu a času

1. Stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Na displeji sa objaví indikačná „0“ programu aktuálneho dátumu a 
času.  

2. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Na displeji vľavo sa objaví hodina s jednou bodkou, indikujúcou, že toto 
je hodnota, ktorá sa môže meniť, pričom na druhom displeji sa objavia 
minúty.

3. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu. 

4. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Teraz sa bodka objaví na displeji vpravo.

5. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu. 

6. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Objaví sa číslo indikujúce deň v týždni (1 = pondelok až 7 = nedeľa).

7. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu. 

8. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Znovu sa objaví program „0“.

9. Stlačením ktoréhokoľvek klávesu ľavej alebo pravej šípky sa vyjde z 
tohto programovania a vráti k vizualizácii teploty nádrže. 

   0

  0 2 . 0 8
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Programovanie aktivácie/deaktivácie zariadenia

Pre každý deň v týždni od pondelka (1) do nedele (7) je možné naprogramovať 
čas aktivácie a čas deaktivácie.

Hodiny sú vyjadrené v hodnotách 15 po 15 minútach, čím sa prejde z 10.0 (10 
hodín a 0 minút) na 10.1 (10 hodín a 15 minút), 10.2 (10 hodín a 30) a 10.3 (10 
hodín a 45 minút). 

1. Stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Na displeji sa objaví indikačná „0“ programu aktuálneho dátumu a 
času.  

2. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu dňa v týždni; od pondelka 
(1) do nedele (7). 

3. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Objavia sa dva časy, jeden na každom displeji. Displej vľavo zobrazuje 
čas začatia a displej vpravo čas ukončenia.

4. Blikajúca bodka času začatia indikuje, že ide o hodnotu, ktorá sa môže 
meniť. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu. 

5. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Bodka prejde do času ukončenia.

6. Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu. 

7. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín.

 Znovu sa objaví vybraný program. Šípkou hore/dolu je možné vyberať 
ďalšie programy.

8. Stlačením ktoréhokoľvek klávesu ľavej alebo pravej šípky sa vyjde z 
tohto programovania a vráti k vizualizácii teploty nádrže.

Vždy, keď je naprogramovaný čas vypnutia zariadenia pre aktuálny deň, zelená 
LED klávesa „ON/OFF“ bude blikať.

   0
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Odstavenie programu aktivácie/deaktivácie zariadenia

Programovanie aktivácie/deaktivácie zariadenia je možné odstaviť bez nutnosti 
nulovania programu každého dňa v týždni. Tak sa zachovajú naprogramované 
údaje, ale programovanie nebude mať vplyv na zariadenie.

1. Stlačiť kláves so symbolom hodín.

 Na displeji sa objaví indikačná „0“ programu aktuálneho dátumu a 
času.

2. Šípkou hore/dolu sa prekročí výber posledného dňa v týždni (7).

 Na displeji sa objaví indikačné „ON/OFF“ podľa stavu, v akom sa 
nachádza. 

3. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 

  
Stav sa po každom stlačení striedavo zmení. 

4.  Stlačením ktoréhokoľvek klávesu ľavej alebo pravej šípky sa vyjde z 
tohto programovania a vráti k vizualizácii teploty nádrže.

Programovanie aktivácie/deaktivácie funkcie standby zariadenia

Pre každý deň v týždni od pondelka (1) do nedele (7) je možné naprogramovať 
čas aktivácie a čas deaktivácie.

Hodiny sú vyjadrené v hodnotách 15 po 15 minútach, čím sa prejde z 10.0 (10 
hodín a 0 minút) na 10.1 (10 hodín a 15 minút), 10.2 (10 hodín a 30) a 10.3 (10 
hodín a 45 minút). 
 

1.  Stlačiť kláves so symbolom hodín. 
 

 Na displeji sa objaví indikačná „0“ programu aktuálneho dátumu a 
času. 
 

2.  Stlačiť kláves funkcie standby. 
 

 Objaví sa indikačná „1“ prvého dňa v programovaní funkcie standby. 
 

[Keďže čas a dátum sú spoločné pre obidve programovania, v tomto menu sa neobjaví 
hodnota „0“]. 
 

   0
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3.  Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu dňa v týždni; od pondelka 
(1) do nedele (7). 
 

4. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 
 

 Objavia sa dva časy, jeden na každom displeji. Displej vľavo zobrazuje 
čas začatia a displej vpravo čas ukončenia. 
 

5. Blikajúca bodka času začatia indikuje, že ide o čas, ktorý sa môže 
meniť. 

 Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu. 

6. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 
 

 Bodka prejde do času ukončenia. 
 

7.  Šípkou hore/dolu vybrať požadovanú hodnotu. 
 

8.  Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 
 

 Znovu sa objaví vybraný program. Šípkou hore/dolu je možné vyberať 
ďalšie programy. 
 

9. Stlačením ktoréhokoľvek klávesu ľavej alebo pravej šípky sa vyjde z 
tohto programovania a vráti k vizualizácii teploty nádrže. 

Vždy, keď je naprogramovaný čas zapnutia funkcie standby zariadenia pre 
aktuálny deň, zelená LED klávesa „pod údržbou“ bude blikať.
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Odstavenie programu funkcie standby zariadenia

Programovanie funkcie standby zariadenia je možné odstaviť bez nutnosti 
nulovania programu každého dňa v týždni. Tak sa zachovajú naprogramované 
údaje, ale programovanie nebude mať vplyv na zariadenie. 

1. Stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Na displeji sa objaví indikačná „0“ programu aktuálneho dátumu a 
času. 

2. Stlačiť kláves funkcie standby. 

 Objaví sa indikačná „1“ prvého dňa v programovaní funkcie standby. 

3. Šípkou hore/dolu sa prekročí výber posledného dňa v týždni (7). 

 Na displeji sa objaví indikačné „ON/OFF“ podľa stavu, v akom sa 
nachádza. 

4. Znovu stlačiť kláves so symbolom hodín. 

 Stav sa po každom stlačení striedavo zmení. 

5. Stlačením ktoréhokoľvek klávesu ľavej alebo pravej šípky sa vyjde z 
tohto programovania a vráti k vizualizácii teploty nádrže. 

Klávesy so špeciálnymi funkciami

Jednoduché programovanie taviacich zariadení Macro Foam obmedzuje 
používanie klávesov špeciálnych funkcií jedine na funkciu standby.

Táto ručná funkcia umožňuje prepínanie medzi pracovným režimom a 
režimom standby. Použitie funkcie standby počas obdobia nečinnosti taviaceho 
zariadenia pomáha šetriť energiu a umožňuje ohrievaným prvkom aby znova 
dosiahli požadovanú teplotu rýchlo po tom, ako sa obnoví pracovný režim.

Keď sa aktivuje funkcia standby, požadovaná teplota všetkých  
ohrievaných prvkov sa znižuje na hodnotu závislú od stanoveného parametra 
(pozri „Stanovenie parametrov taviaceho zariadenia“). Napríklad, ak je 
požadovaná teplota nádrže 160 °C a parameter standby je stanovený na 30 (30 
%), po stlačení klávesu funkcie standby sa požadovaná teplota nádrže zmení na 
112 °C (70 % zo 160 °C).

Všetky tri systémy funkcie standby nachádzajúce sa na taviacich zariadeniach 
Macro Foam majú protokol priorít v nasledujúcom formáte: 

1°  Ručný kláves funkcie standby.

2° Vonkajší signál funkcie standby.

3° Programovanie aktivácie/deaktivácie funkcie standby. 

   0
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A tak, ak je funkcia aktivovaná ktorýmkoľvek z troch systémov, vždy je možné 
ju deaktivovať z ručného klávesu.Naopak, ak bola aktivácia vykonaná z 
ručného klávesu, deaktivácia nie je možná zo žiadneho z dvoch zostávajúcich 
systémov. Týždenné naprogramovanie nemôže deaktivovať funkciu aktivovanú 
hociktorým z dvoch zostávajúcich systémov.

Na použitie funkcie standby je navrhnuté nasledujúce kritérium: 

-  Ak je čas nečinnosti kratší ako 2 hodiny, nechať taviace zariadenie s 
normálnym ohrevom.

-  Ak je čas nečinnosti dlhší ako 2 hodiny a kratší ako 4 hodiny, použiť 
funkciu standby.

-  Ak je čas nečinnosti dlhší ako 4 hodiny, vybrať jednu z nasledujúcich 
možností: vypnúť zariadenie, ak sa nepredpokladá použitie do konca 
smeny alebo ponechať funkciu standby, ak sa predpokladá použitie 
zariadenia v ten istý deň.
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Kontrola čerpania

Ovládanie zapínania karty kontroly čerpania 

Karta kontroly čerpania (ďalej tiež kontrolná karta) má tlačidlový spínač ON-
OFF umožňujúci vypnúť displeje a LED (ponechá zapnutú iba LED napájania 
indikujúcu, že napájanie 24 V DC funguje).

Kontrolná karta sa vypne automaticky podľa stavu vstupu povolenia čerpania: 

• Vždy, keď sa deaktivuje vstup povolenia čerpania, kontrolná karta sa 
vypne a ovládanie nebude operatívne, pokiaľ sa nezapne jeho vlastným 
tlačidlom zapínania ON-OFF. 

• Ak sa stratí napájanie 24 V DC kontrolnej karty, po jeho obnovení 
zostane kontrolná karta vypnutá až kým sa neaktivuje vstup povolenia 
čerpania. Ak po obnove napájania vstup povolenia čerpania je 
aktivovaný, zapne sa priamo. 

• Ak je napájanie a nie je povolenie čerpania, a ak je kontrolná karta 
vypnutá, na jej zapnutie bude nutné stlačiť jej vlastné tlačidlo zapínania 
ON-OFF.

Ovládanie bezpečnosti čerpania

Aby sa zabránilo nekontrolovaným štartom, ovládanie má od výrobcu 
predvolenú bezpečnostnú možnosť, ktorá zabraňuje chodu čerpania až pokým 
sa nezapne pomocou tlačidla ON-OFF kontrolnej karty. Táto funkcia sa bude 
dať zrušiť pomocou Menu konfigurácie používateľa.

Aby ovládanie čerpania umožnilo chod čerpadla, je povinné stlačenie tlačidla 
ON-OFF čerpania, ponechajúc ho zapnuté (vypne sa červená kontrolka LED 
na tlačidle ON-OFF čerpania). Po zapnutí ovládania čerpania toto umožní 
čerpanie v momente, kedy budú obnovené všetky podmienky, ktoré ho 
zapínajú, vrátane povolenia čerpania.

Po zapnutí bezpečnosti čerpania: 

• Ak sa stratí napájanie 24 V DC alebo sa vypne riadenie pomocou  
tlačidla ON-OFF kontrolnej karty, ovládanie naštartuje odstavené 
čerpanie (červená LED tlačidla ON-OFF čerpania svieti) po obnove 
napájania alebo zapnutí kontrolnej karty, a zabráni chodu čerpadla aj 
keď by sa znova zatvoril vstup povolenia čerpania až dovtedy, kým sa 
nestlačí tlačidlo ON-OFF čerpania a nevypne sa červená LED.

• Vždy, keď sa vypne vstup povolenia čerpania, ovládanie odstaví čerpanie 
(červená LED tlačidla ON-OFF čerpania svieti) a zabráni chodu čerpadla 
aj keď by sa znova zatvoril vstup povolenia čerpania až dovtedy, kým sa 
nestlačí tlačidlo ON-OFF čerpania a nevypne sa červená LED.

• Vždy, keď nastane chyba, ovládanie odstaví čerpanie (červená LED 
tlačidla ON-OFF čerpania svieti) a zabráni chodu čerpadla až kým sa 
chyba neresetuje, znova sa stlačí tlačidlo ON-OFF čerpania a vypne sa 
červená LED. 
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Po odstavení bezpečnosti čerpania: 

• Ak sa stratí napájanie 24 V DC alebo sa vypne riadenie pomocou tlačidla  
ON-OFF kontrolnej karty, po obnove napájania alebo zapnutí kontrolnej 
karty, ovládanie zachová stav zapnutia tlačidla ON-OFF čerpania (ak bolo 
na ON, zapne sa na ON a ak bolo na OFF, zapne sa na OFF).

• Vždy, keď sa vypne vstup povolenia čerpania, ovládanie čerpania zastaví 
čerpanie, ale neodstaví ho (červená LED tlačidla ON-OFF čerpania 
zhasnutá) a umožní chod čerpadla, keď sa znova zatvorí vstup povolenia 
čerpania.

• Keď nastane chyba, ovládanie čerpania zastaví čerpanie, ale neodstaví 
ho (červená LED tlačidla ON-OFF zhasnutá) a nezabráni chodu 
čerpadla, keď sa chyba zresetuje.   

Deaktivácia bezpečnosti čerpadla je popísaná v odseku Menu konfigurácie 
používateľa, bod 5.

Ovládanie bezpečnosti hesiel

Keď sa naprogramuje možnosť konfigurácie bezpečnosti  
hesiel na „1“, bezpečnosť zapnutá, znamená to, že funkčné sú iba tlačidlá 
ON/OFF kontrolnej karty a ON/OFF čerpania. Keď sa táto bezpečnosť 
naprogramuje s cieľom nezhasnutia a 
zapnutia stroja pre návrat do Menu konfigurácie používateľa, stlačením 
ľubovoľného klávesu (okrem ON/OFF kontrolnej karty a ON/OFF čerpania) 
sa vyžiada zadanie hesla. Po správnom zadaní hesla je možné sfunkčniť 
kontrolnú kartu jej naprogramovaním na „0“. Keď sa pomocou tejto metódy 
pristúpi k ovládaniu bezpečnostných prvkov kontrolnej karty, teda po zadaní 
ktoréhokoľvek hesla, dočasne prestanú byť chránené tlačidlá kontrolnej karty 
až kým neuplynie minúta bez stlačenia akéhokoľvek klávesu alebo kým sa 
akýkoľvek kláves nestlačí a ovládanie nezačne byť opäť chránené. 

Vždy keď sa požaduje zadanie bezpečnostného hesla, objaví sa  
na displejoch hlásenie P00 a s klávesom stúpania alebo klesania sa vyhľadá 
trojciferné číslo zodpovedajúce bezpečnostnému heslu. Keď sa volí hodnota 
naprogramovaného hesla, ak je toto správne, stlačiť pravý kláves, čo umožní 
vstup do vybraného políčka. Pravý kláves bude slúžiť na potvrdenie uvedeného 
hesla, pokiaľ ono bude správne; pokiaľ nebude, znova sa objaví hlásenie P00 a 
cyklus sa začne znova, 

Výrobcom je naprogramovaná hodnota hesla „000“.
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Ovládanie LED

Nasleduje popis LED na kontrolnej karte čerpania, ktoré indikujú jednotlivé 
stavy, v ktorých sa môže nachádzať zariadenie: 

1. LED ON/OFF kontrolnej karty: v prípade vonkajšieho napájania 24 V DC 
bude vtedy svietiť, inak bude zhasnutá. LED bude mať zelenú farbu.

2. LED ON/OFF čerpania: keď bude zapnuté čerpanie, bude zhasnutá, a keď 
zapnuté nebude, bude svietiť. LED bude mať červenú farbu.

3. LED Int. a Ext OK: keď bude zariadenie pracovať s vnútorným chod – stop 
(OK), bude svietiť LED „int“ a zhasnutá bude LED „ext“. Keď bude zariadenie 
pracovať s vonkajším chod – stop (OK), bude svietiť LED „ext“ a zhasnutá bude 
LED „int“. Nikdy nemôžu svietiť alebo byť zhasnuté obidve naraz. LED budú 
mať zelenú farbu.

4. LED Int. a Ext REF: keď bude zariadenie pracovať s vnútornou referenciou, 
bude svietiť LED „int“ a zhasnutá bude LED „ext“. Keď bude zariadenie 
pracovať s vonkajšou referenciou, bude svietiť LED „ext“ a zhasnutá bude LED 
„int“. Nikdy nemôžu svietiť alebo byť zhasnuté obidve naraz. LED budú mať 
zelenú farbu.

5. LED ON Ext.: Keď sa bude pracovať s vonkajším chod – stop (OK) a bude 
zatvorený vonkajší kontakt povolenia, bude svietiť táto LED; ak bude vonkajší 
kontakt otvorený, bude zhasnutá. LED bude mať zelenú farbu.

6. LED Ref. Ext.: keď sa bude pracovať s vonkajšou referenciou a jej napätie 
bude iné ako nulové, táto LED sa rozsvieti. Keď bude napätie vonkajšej 
referencie nulové, táto LED zhasne. LED bude mať zelenú farbu.

7. LED In alebo Out: pri práci vo vonkajšej referencii požadovaného tlaku čerpadla 
sa tieto LED budú aktivovať a deaktivovať pri programovaní možností krivky tlakov. 
LED budú mať zelenú farbu.

1
7

43

2
6
5
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Režimy fungovania

Predovšetkým je nutné si uvedomiť, že ak je aktivovaná bezpečnosť hesiel 
a s kontrolnou kartou sa nemanipulovalo dlhšie ako jednu minútu, karta sa 
zablokuje a bude nutné zadať heslo. Aby sa tak nestalo, je možné odstavenie 
pomocou krokov uvedených v odseku Ovládanie bezpečnosti hesiel.

Režim fungovania s vnútornou kontrolou čerpania a vnútornou kontrolou 
tlaku

V tomto pracovnom režime sa predpokladá úplná kontrola používateľa nad 
uvedením do chodu/zastavením čerpadla a úpravou jeho pracovného tlaku.

Aby bola možná prevádzka v tomto pracovnom režime, je nutné vykonať 
nasledujúce kroky: 

1.  Stlačiť tlačidlo ON/OFF na zapnutie kontrolnej karty. 

2.  Zvoliť OK v polohe „int“ a „ref“ v polohe „int“.  

S cieľom aktivácie stavu chodu je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky: 

• aktivovaný vstup povolenia čerpania (E4) centrálneho ovládania, keďže nie je 
možné čerpanie, ak zariadenie nemá teplotu OK.

• čerpanie zapnuté tlačidlom ON-OFF čerpania (červená LED je 
zhasnutá)

• vstup poruchy nie je aktivovaný (E5), a v takom prípade čerpadlo 
nemôže nikdy naštartovať Ak čerpadlo pracuje a uvedený vstup sa 
aktivuje, čerpanie sa okamžite zastaví. 

Ak existuje predošlé nastavenie tlaku, táto hodnota sa objaví na displeji a  
čerpadlo začne pracovať pri indikovanom tlaku vždy a len vtedy, keď sa splnia 
vyššie uvedené podmienky. V opačnom prípade: 

3.  Šípkami hore/dolu vybrať pracovný tlak a/alebo čakať na zapnutie 
povolenia čerpania (červená LED je zhasnutá). 

Vtedy začne čerpadlo pracovať pri tlaku, ktorý je uvedený na displeji. 

4.  Pracovný tlak nastaviť na hodnotu požadovanú pre danú aplikáciu. 
Zvolená hodnota sa uloží stlačením pravej šípky po trojnásobnom 
zablikaní. 

Čerpadlo sa zastaví vždy, keď:  

• sa odstaví kontrolná karta jej tlačidlom ON/OFF

• sa stlačí tlačidlo ON-OFF čerpania (červená LED svieti)
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• sa aktivuje chybový signál meniča (E5)

• nastane alarm MAXIMÁLNY TLAK v čase

• nastane alarm MINIMÁLNY TLAK v čase 

Maximálna celá mierka prípustného tlaku je 85 bar.

Táto celá mierka sa môže meniť percentuálnym znížením jej hodnoty; k tomu 
viac v „Menu konfigurácie používateľa,“ „1.ALARM MAXIMÁLNY TLAK“. 

Režim fungovania s vnútornou kontrolou čerpania a vonkajšou kontrolou 
tlaku

V tomto prevádzkovom režime sa čerpanie ovláda zo zariadenia a tlak 
pomocou vonkajšieho signálu 0 – 10 V z hlavného stroja. 
 
Aby bola možná prevádzka v tomto pracovnom režime, je nutné vykonať 
nasledujúce kroky: 

1.  Stlačiť tlačidlo ON/OFF na zapnutie kontrolnej karty. 

2.  Zvoliť OK v polohe „int“ a „ref“ v polohe „ext“. LED „ref ext“ sa rozsvieti 
po prijatí napätia. 

S cieľom aktivácie stavu chodu je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky: 

• z hlavného stroja prichádza signál do vstupu E2 a nie je 0

• aktivovaný vstup povolenia čerpania (E4) centrálneho ovládania, keďže nie je 
možné čerpanie, ak zariadenie nemá teplotu OK.

• čerpanie zapnuté tlačidlom ON-OFF čerpania (červená LED je 
zhasnutá)

• vstup poruchy nie je aktivovaný (E5), a v takom prípade čerpadlo 
nemôže nikdy naštartovať Ak čerpadlo pracuje a uvedený vstup sa 
aktivuje, čerpanie sa okamžite zastaví. 

Systém počká na signál tlaku z hlavného stroja. Keď taký signál vznikne, ak 
existuje predchádzajúce nastavenie tlaku, objaví sa na displeji a čerpadlo 
začne pracovať pri indikovanom tlaku. 

V opačnom prípade nastaviť pracovný tlak potrebný pre aplikáciu. Na to existujú tri 
spôsoby: 

1.  Zmeniť napätie prichádzajúce z hlavného stroja.

2.  Zmeniť celú mierku (pozri odsek „1. ALARM MAXIMÁLNY TLAK“ v „Menu 
konfigurácie používateľa“).

3.  Zmeniť krivku tlakov (pozri odsek „Konfigurácia krivky tlakov“). 

Ak sa podrží kláves „Vin“, ukáže sa napätie vysielané hlavným strojom.
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Čerpadlo sa zastaví vždy, keď:  

• sa odstaví kontrolná karta jej tlačidlom ON/OFF

• sa stlačí tlačidlo ON-OFF čerpania (červená LED svieti)

• vznikne alarm ČAS ALARMU MAXIMÁLNY TLAK

• vznikne alarm ČAS ALARMU MINIMÁLNY TLAK

• signál napätia prichádzajúceho z hlavného stroja bude nulový 

Maximálna celá mierka prípustného tlaku je 85 bar.

Táto celá mierka sa môže meniť percentuálnym znížením jej hodnoty; k tomu 
viac v „Menu konfigurácie používateľa,“ „1.ALARM MAXIMÁLNY TLAK“.

Režim fungovania s vonkajšou kontrolou čerpania a vnútornou kontrolou 
tlaku

V tomto prevádzkovom režime sa čerpanie ovláda z hlavného stroja a tlak zo 
zariadenia. 
 
Aby bola možná prevádzka v tomto pracovnom režime, je nutné vykonať 
nasledujúce kroky: 

1.  Stlačiť tlačidlo ON/OFF na zapnutie kontrolnej karty. 

2.  Zvoliť OK v polohe „ext“ a „ref“ v polohe „int“. LED „ON ext“ sa rozsvieti, 
keď sa zatvorí kontakt teploty OK.

 
S cieľom aktivácie stavu chodu je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky: 

• aktivovaný vstup povolenia čerpania (E4) centrálneho ovládania, keďže nie je 
možné čerpanie, ak zariadenie nemá teplotu OK.

• čerpanie zapnuté tlačidlom ON-OFF čerpania (červená LED je 
zhasnutá)

• ak je zvolený vonkajší režim OK (chod – stop), musí byť aktivovaný 
vonkajší vstup OK (E3).

• vstup poruchy nie je aktivovaný (E5), a v takom prípade čerpadlo 
nemôže nikdy naštartovať Ak čerpadlo pracuje a uvedený vstup sa 
aktivuje, čerpanie sa okamžite zastaví. 
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Systém počká na signál ovládania čerpania z hlavného stroja. Ak existuje 
predošlé nastavenie tlaku, táto hodnota sa objaví na displeji a  
čerpadlo začne pracovať pri indikovanom tlaku vždy a len vtedy, keď sa splnia 
vyššie uvedené podmienky. V opačnom prípade: 
 

3.  Šípkami hore/dolu vybrať pracovný tlak a/alebo čakať na zapnutie 
povolenia čerpania (červená LED je zhasnutá). 

Vtedy začne čerpadlo pracovať pri tlaku, ktorý je uvedený na displeji. 

4.  Pracovný tlak nastaviť na hodnotu potrebnú pre danú aplikáciu. Zvolená 
hodnota sa uloží stlačením pravej šípky po trojnásobnom zablikaní. 

Čerpadlo sa zastaví vždy, keď:  

• sa odstaví kontrolná karta jej tlačidlom ON/OFF

• sa stlačí tlačidlo ON-OFF čerpania (červená LED svieti)

• sa deaktivuje vstup povolenia čerpania (E3)

• sa aktivuje chybový signál meniča (E5)

• vznikne alarm ČAS ALARMU MAXIMÁLNY TLAK

• vznikne alarm ČAS ALARMU MINIMÁLNY TLAK 

Maximálna celá mierka prípustného tlaku je 85 bar.

Táto celá mierka sa môže meniť percentuálnym znížením jej hodnoty; k tomu 
viac v Menu konfigurácie používateľa, „1. ALARM MAXIMÁLNY TLAK“.

Režim fungovania s vonkajšou kontrolou čerpania a vonkajšou kontrolou 
tlaku

V tomto prevádzkovom režime sa tak čerpanie ako aj tlak ovládajú z hlavného 
stroja. 
 
Aby bola možná prevádzka v tomto pracovnom režime, je nutné vykonať 
nasledujúce kroky: 

1.  Stlačiť tlačidlo ON/OFF na zapnutie kontrolnej karty. 

2.  Zvoliť OK v polohe „ext“ a „ref“ v polohe „ext“. LED „ON ext“ a „ref ext“ 
sa rozsvietia, keď sa zatvorí kontakt teploty OK a bude prijaté napätie. 

S cieľom aktivácie stavu chodu je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky: 

• z hlavného stroja prichádza signál do vstupu E2 a nie je 0

• aktivovaný vstup povolenia čerpania (E4) centrálneho ovládania, keďže nie je 
možné čerpanie, ak zariadenie nemá teplotu OK.
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• čerpanie zapnuté tlačidlom ON-OFF čerpania (červená LED je 
zhasnutá).

• ak je zvolený vonkajší režim OK (chod – stop), musí byť aktivovaný 
vonkajší vstup OK (E3).

• pole MAXIMÁLNY TLAK nenaprogramované na nulu (pozri odsek „1. 
ALARM MAXIMÁLNY TLAK“ v „Menu konfigurácie používateľa“)

• vstup poruchy nie je aktivovaný (E5), a v takom prípade čerpadlo 
nemôže nikdy naštartovať Ak čerpadlo pracuje a uvedený vstup sa 
aktivuje, čerpanie sa okamžite zastaví. 

Systém počká na signály aktivácie čerpania a tlaku z  
hlavného stroja. Keď taký signál vznikne, ak existuje predchádzajúce 
nastavenie tlaku, objaví sa na displeji a čerpadlo sa začne otáčať pri 
indikovanom tlaku.

V opačnom prípade nastaviť pracovný tlak potrebný pre aplikáciu. Na to existujú tri 
spôsoby: 

1.  Zmeniť napätie prichádzajúce z hlavného stroja.

2.  Zmeniť celú mierku (pozri odsek „1. ALARM MAXIMÁLNY TLAK“ v „Menu 
konfigurácie používateľa“)

3.  Zmeniť krivku tlakov (pozri odsek „Konfigurácia krivky tlakov“). 

Ak sa podrží kláves „Vin“, ukáže sa napätie vysielané hlavným strojom.

Čerpadlo sa zastaví vždy, keď:  

• sa odstaví kontrolná karta jej tlačidlom ON/OFF

• sa stlačí tlačidlo ON-OFF čerpania (červená LED svieti)

• sa deaktivuje vstup povolenia čerpania (E3)

• sa aktivuje chybový signál meniča (E5)

• vznikne alarm ČAS ALARMU MAXIMÁLNY TLAK

• vznikne alarm ČAS ALARMU MINIMÁLNY TLAK

• signál napätia prichádzajúceho z hlavného stroja bude nulový 

Maximálna celá mierka prípustného tlaku je 85 bar.

Táto celá mierka sa môže meniť percentuálnym znížením jej hodnoty; k tomu 
viac v „Menu konfigurácie používateľa,“ „1.ALARM MAXIMÁLNY TLAK“. 

Kontrolná karta čerpania je navrhnutá určitými parametrami 
naprogramovanými vo firme Meler, ktoré môžu byť upravené pokiaľ nevyhovujú 
Vašim potrebám.V prípade ich úpravy používať menu konfigurácie používateľa 
a menu programovania krivky tlakov.
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Menu konfigurácie používateľa

Pre prístup k tomuto menu bude nutné súčasne stlačiť pravú šípku a tlačidlo 
ON/OFF zapínania kontrolnej karty.

Ak je zapnutá bezpečnosť hesiel, musí sa zadať bezpečnostné heslo, aby 
bolo možné do tohto menu vstúpiť. Všetky zariadenia sú expedované z výroby 
s heslom 000, ktoré môže zákazník kedykoľvek zmeniť. Ak nie je zapnutá 
bezpečnosť hesiel, bude priamy vstup do tohto menu: 

1. ALARM MAXIMÁLNY TLAK: bude to hodnota naprogramovaná medzi 0 a 
hodnotou naprogramovanou v políčku MAXIMÁLNY TLAK. Ak sa nepožaduje, 
aby bol tento alarm v prevádzke, naprogramuje sa s hodnotu MAXIMÁLNY 
TLAK. Jeho výrobcom nastavená hodnota bude 85 (a v dôsledku toho alarm 
nebude v prevádzke).

2. ČAS ALARMU MAXIMÁLNY TLAK: bude programovateľný od 0 do 999 (v 
sekundách). Keď sa stane, že výstupné tlaky budú väčšie ako naprogramovaná 
hodnota ALARMU MAXIMÁLNY TLAK počas času naprogramovaného v tomto 
políčku, aktivuje sa alarm MAXIMÁLNY TLAK (čerpadlo sa zastaví a zobrazí sa 
chybové hlásenie). Výrobcom je táto hodnota nastavená na 30 sekúnd.

3. ALARM MINIMÁLNY TLAK: bude to hodnota naprogramovaná medzi 0 a 
hodnotou naprogramovanou v políčku MAXIMÁLNY TLAK. Nikdy nebude môcť 
byť väčšia ako hodnota naprogramovaná v políčku ALARM MAXIMÁLNEHO 
TLAKU. Ak sa naprogramuje „0“, chybová funkcia sa odstaví. Výrobcom je táto 
hodnota nastavená na 0 (odstavenie).

4. ČAS ALARMU MINIMÁLNY TLAK: bude programovateľný od 0 do 
999 (v sekundách). Keď sa stane, že výstupné tlaky budú menšie ako 
naprogramovaná hodnota ALARMU MINIMÁLNY TLAK počas času 
naprogramovaného v tomto políčku, aktivuje sa alarm MINIMÁLNY TLAK 
(čerpadlo sa zastaví a zobrazí sa chybové hlásenie). Výrobcom je táto hodnota 
nastavená na 30 sekúnd.

5. BEZPEČNOSŤ ČERPANIA: bude editovateľné políčko (0 = zapnutá; 1 = 
odstavená). Výrobcom je táto hodnota nastavená na 0 (zapnutá).

6. BEZPEČNOSTNÉ HESLO: bude editovateľné políčko na zmenu  
ochranného hesla. Pre vstup do editovania je najprv potrebné zadať aktuálne 
heslo (pozri odsek „Ovládanie bezpečnosti hesiel“ v tejto kapitole).

7. ZAPNUTIE BEZPEČNOSTNÝCH HESIEL: bude editovateľné políčko (0 = 
odstavené; 1 = zapnuté). Pre vstup do editovania je najprv potrebné zadať 
aktuálne heslo Výrobcom je naprogramovaná hodnota „0“ (pozri odsek 
„Ovládanie bezpečnosti hesiel“ v tejto kapitole).
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Ovládanie vizualizácie a resetovania chýb

Alarm MAXIMÁLNY TLAK

Tento alarm nastane, keď tlak čerpadla bude väčší ako hodnota ALARMU 
MAXIMÁLNY TLAK, a to počas času naprogramovaného v ČAS ALARMU 
MAXIMÁLNY TLAK. 
 

• Keď vznikne tento alarm, zobrazí sa chyba „E.H“ na displejoch 
kontrolnej karty. 

• Aby sa resetovala táto chyba, musí sa zapnúť a vypnúť kontrolná karta 
jej vlastným tlačidlom ON/OFF.

Alarm MINIMÁLNY TLAK

Tento alarm nastane, keď tlak čerpadla bude menší ako hodnota ALARMU 
MINIMÁLNY TLAK, a to počas času naprogramovaného v políčku ČAS ALARMU 
MAXIMÁLNY TLAK.  

• Keď vznikne tento alarm, zobrazí sa chyba „E.L“ na displejoch 
kontrolnej karty. 

• Aby sa resetovala táto chyba, musí sa zapnúť a vypnúť kontrolná karta 
jej vlastným tlačidlom ON/OFF.

Alarm CHYBA MENIČA

Tento alarm vznikne, keď sa aktivuje vstup kontrolnej karty chybovým 
signálom meniča. 

• Keď vznikne tento alarm, zobrazí sa chyba „E.U“ na displejoch 
kontrolnej karty.

• Chyba pretrvá dovtedy, kým bude aktívny chybový vstup meniča (E5); 
keď sa tento vstup deaktivuje, tento alarm sa resetuje. 

Poznámka: Ak sa súčasne vyskytne alarm tlakov a alarm CHYBA meniča, 
hlásenie na displeji sa bude striedať.

Konfigurácia krivky tlakov

Ak bude zariadenie pracovať vo vonkajšej referencii, na displeji sa ukáže 
aktuálny požadovaný tlak čerpadla (konverzia vstupnej referencie s celou 
mierkou a konverzná tabuľka).

Bude možné naprogramovať konverznú tabuľku až s 5 bodmi (vstupné napätie 
(V) a výstupný tlak (bar)).
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Výrobcom je naprogramovaná tabuľka (0 V = 0 bar a 10 V = 85 bar):

Poznámky k editovateľným hodnotám konverznej tabuľky: 

• Hodnota napätia bude mať vždy jedno desatinné miesto.

• Bod 1 je počiatočný bod krivky tlakov, a preto napätie v ňom bude vždy 
0, pričom bude editovateľná jeho výstupná hodnota tlaku v baroch.

• Možné hodnoty každého bodu musia byť vždy rovné alebo väčšie ako 
hodnoty predchádzajúceho bodu.

• Bod 5 je koncový bod krivky tlakov, a preto napätie v ňom bude vždy 10, 
pričom bude editovateľná jeho výstupná hodnota tlaku v baroch.

• Nie je potrebné, aby sa v tabuľke naprogramovala hodnota MAXIMÁLNY 
TLAK.

• Keď sa v niektorom bode zadá maximálna hodnota Vin = 10 V, hodnoty 
Vin a tlaku zodpovedajúce vyšším bodom sa aktualizujú automaticky 
podľa hodnôt tohto bodu.

• Keď sa v niektorom bode zadá maximálna hodnota, teda tlak (bar) = 
MAXIMÁLNY TLAK, hodnoty tlaku zodpovedajúce vyšším bodom sa 
aktualizujú automaticky podľa MAXIMÁLNEHO TLAKU.

Vin
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punto 1 0,0 0

punto 2 2,5 25

punto 3 10,0 80

punto 4 10,0 80

punto 5 10,0 80
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Programovanie krivky tlakov

Pre prístup do tohto menu a programovanie jednotlivých bodov 
zodpovedajúcich vzťahu napätie – tlak je potrebné zvoliť vonkajšiu referenciu 
(LED „ref ext“ svieti) a stlačiť tlačidlo pravej šípky pre vstup do menu. Vtedy sa 
objaví nasledujúce hlásenie:

LED IN na ON a LED OUT na OFF, 1 000, NEEDITOVATEĽNÉ, stlačením pravej 
šípky sa postupuje na nasledujúci bod:

LED IN na OFF a LED OUT na ON, 1 XXX, to znamená, že sa programuje 
výstupná hodnota tlaku pre bod 1 (keď je vstupné napätie 0 V), klávesmi hore/
dolu sa upravuje hodnota v intervale od 000 po MAXIMÁLNY TLAK, a stlačením 
pravého klávesu sa postupuje na nasledujúci bod:

LED IN na ON a LED OUT na OFF, 2 XXX, to znamená, že sa programuje 
vstupná hodnota napätia pre bod 2, klávesmi hore/dolu sa upravuje hodnota v 
intervale od 00,0 po 10,0 (s jedným desatinným miestom), a stlačením pravého 
klávesu sa postupuje na nasledujúci bod:

LED IN na OFF a LED OUT na ON, 2 XXX, to znamená, že sa programuje 
výstupná hodnota tlaku pre bod 2, klávesmi hore/dolu sa upravuje hodnota 
v intervale od 000 po MAXIMÁLNY TLAK, a stlačením pravého klávesu sa 
postupuje na nasledujúci bod:

LED IN na ON a LED OUT na OFF, 3 XXX, to znamená, že sa programuje 
vstupná hodnota napätia pre bod 3, klávesmi hore/dolu sa upravuje hodnota v 
intervale od 00,0 po 10,0 (s jedným desatinným miestom), a stlačením pravého 
klávesu sa postupuje na nasledujúci bod:

LED IN na OFF a LED OUT na ON, 3 XXX, to znamená, že sa programuje 
výstupná hodnota tlaku pre bod 3, klávesmi hore/dolu sa upravuje hodnota 
v intervale od 000 po MAXIMÁLNY TLAK, a stlačením pravého klávesu sa 
postupuje na nasledujúci bod:

LED IN na ON a LED OUT na OFF, 4 XXX, to znamená, že sa programuje 
vstupná hodnota napätia pre bod 4, klávesmi hore/dolu sa upravuje hodnota v 
intervale od 00,0 po 10,0 (s jedným desatinným miestom), a stlačením pravého 
klávesu sa postupuje na nasledujúci bod:

LED IN na OFF a LED OUT na ON, 4 XXX, to znamená, že sa programuje 
výstupná hodnota tlaku pre bod 4, klávesmi hore/dolu sa upravuje hodnota 
v intervale od 000 po MAXIMÁLNY TLAK, a stlačením pravého klávesu sa 
postupuje na nasledujúci bod:

LED IN na ON a LED OUT na OFF, 5 100, NEEDITOVATEĽNÉ, stlačením 
pravého klávesu sa postupuje na nasledujúce hlásenie:

LED IN na OFF a LED OUT na ON, 5 XXX, to znamená, že sa programuje 
hodnota tlaku pre bod 5, klávesmi hore/dolu sa upravuje hodnota v intervale 
od 000 po MAXIMÁLNY TLAK, a stlačením pravého klávesu sa vystúpi z menu.

Stlačením pravej šípky sa vrátite do menu na počiatočné hlásenie: LED IN na 
ON a LED OUT na ON, 1 000. 

Na vystúpenie z tohto menu sa musí zapnúť a vypnúť tlačidlo ON/OFF 
kontrolnej karty. 

Aby sa uložil zadaný údaj, je nutné buď sa posúvať dopredu alebo dozadu 
(pravý alebo ľavý kláves) v menu, teda ak sa niektoré z políčok upravuje 
šípkami hore/dolu a následne sa stlačí ON/OFF na vypnutie, údaj sa neuloží. 
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Vizualizácia aktuálneho napätia Vin 

Vždy, keď sa stlačí tlačidlo Vin, všetky tri číslice vpravo zobrazujú hodnotu 
vstupného napätia na jedno desatinné miesto.  

Ak sa edituje bod na krivke tlakov „ref ext“ a podrží sa na 3 sekundy tlačidlo 
Vin, hodnota napätia, pri ktorej pracuje v danom momente zariadenie, bude 
skopírovaná do bodu v tabuľke, ktorý sa práve edituje.

Regulácia obtokového ventilu

Z bezpečnostných dôvodov tlak musí byť uvoľnený, keď obvod prekročí pracovnú 
hodnotu – obvykle pri zatvorenom obvode a zapnutom čerpadle – čo núti k 
použitiu vypúšťacieho alebo obtokového ventilu.

Tento ventil môže byť ručne nastaviteľný pomocou závitovej skrutky alebo, v 
prípade objednávky, na pneumatické ovládanie pomocou regulátora tlaku a 
manometra. V tomto poslednom prípade bude tlak obvodu lepidla v pomere 
1:13 k tlaku zobrazenom na manometri.

Aby sa nastavil tlak s týmto typom ventilu, vykonať nasledujúce kroky:

1.  Odblokovať ovládanie regulátora tlaku jeho jemným potiahnutím.

2.  Otáčať v smere hodinových ručičiek, aby sa tlak zvýšil. To sa odrazí na 
manometri umiestnenom v jeho blízkosti. 

Uvedenie do chodu a funkcia plniaceho zariadenia

Fungovanie plniaceho zariadenia je úplne automatizované a nezávislé od toho, 
či má zariadenie teplotu OK, napríklad, či sa zariadenie uvedie do chodu, a 
vždy, keď sa nedeteguje hladina, začne plniť aj keď zariadenie nemá teplotu 
OK. Proces normálneho plnenia je nasledujúci a prebieha podľa znázornenej 
schémy:

1.  Na zapnutie zariadenia stlačiť vypínač umiestnený na prednej strane 
ovládacieho panelu (pozri obrázok). 

2.  Ak má taviaci rošt hladinu, neaktivuje automatické plnenie a tak maják 
ako aj bzučiak zostávajú v stave OFF.

3.  Ak sa nedeteguje hladina, po uplynutí doby stabilizácie hladiny sa 
aktivuje elektroventil a rozsvieti sa svetelný maják v stave čapu a práve 
vtedy sa začína plnenie.

4.   Ak sa deteguje hladina, po uplynutí doby oneskorenia na odpojenie sa 
plnenie zastaví (deaktivuje elektroventil a zhasne svetelný maják). 

6.0
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Odstavenie plniaceho zariadenia

Ak sa má odstaviť plniace zariadenie, je nutné tlačiť tlačidlo OFF počas 3 
sekúnd. Vtedy začne svetelný maják pomaly blikať. Ak sa má zapnúť plnenie, je 
nutné stlačiť svetelné tlačidlo „RESET“, a plnenie bude znovu zapnuté. Režim 
OFF resetuje všetky existujúce alarmy (ak sa prešlo do režimu OFF s aktívnym 
alarmom otvoreného veka, po aktivácii plnenia a ak je veko naďalej otvorené, 
čaká sa naprogramovaný čas, aby sa aktivoval alarm otvoreného veka).

Bezfarebný svetelný maják

V prípade, že zariadenie je vybavené svetelným majákom, stavy bezfarebného 
majáka sú: 

1.  Zhasnutý (OFF): zariadenie má hladinu.

2.  Stále zapnutý: zariadenie je v stave plnenia (EV = ON)

3.  Veľmi pomalé blikanie: stav brániaci plneniu

4.  Rýchle blikanie: chybový stav.

Detekcia nízkej hladiny Uvedenie plniaceho zariadenia do chodu

Zastavenie plniaceho zariadenia
Systém opätovného plnenia

Detekcia správnej hladiny
 Začiatok času stabilizácie hladiny
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Nastavenia snímača hladiny

Nastavenie citlivosti

Nastavenie citlivosti senzora v závislosti od použitého materiálu a prípustnej 
hysterézie pri fungovaní plniaceho zariadenia sa vykoná vo výrobnom závode a 
preto NIE je potrebné ho upravovať. Vo väčšine prípadov nastavenie od výrobcu 
dokonale vyhovuje použitiu plniaceho zariadenia na zvyšky.

Ak by bolo potrebné nastavenie korigovať, kontaktujte technický servis Meler 
alebo miestneho zástupcu.

Čas stabilizácie hladiny

Čas stabilizácie hladiny je čas, ktorý uplynie od času, keď nebola detegovaná 
žiadna hladina po aktiváciu elektroventilu (EV = ON) na plnenie lepidlom. 
Tento parameter nie je programovateľný z menu časovača, má fixnú hodnotu, 
ktorú je možné upraviť iba editovaním programu. Táto hodnota je nastavená 
výrobcom na 2 sekundy. 

Programovateľné časy v časovacom zariadení

Oneskorenie odpojenia

Čas navyše, po ktorý plniace zariadenie funguje od momentu obnovy správnej 
hladiny sa nazýva oneskorenie odpojenia. Na obrazovke zostáva „T.EV 00:00s“ 
a programujú sa v prvých čísliciach sekundy a po „:“ stotiny sekundy.

Prevádzkové alarmy

1. Alarm poruchy plnenia.

Vždy, keď snímač plnenia deteguje nízku hladinu lepidla, zapojí sa 
bezpečnostný časovač (hodnota od výrobcu 90 s), ktorý kontroluje čas, po 
ktorý zariadenie plní. Tento časovač sa resetuje, keď snímač plnenia deteguje 
správnu hladinu.

Ak uplynie naprogramovaný čas bez toho, aby snímač detegoval správnu 
hladinu, systém bude predpokladať výskyt nejakej anomálie v plniacom obvode 
a zapojí nasledujúce signály alarmu:

-  akustický signál bzučiaka

-  blikajúci oranžový svetelný signál na ovládacom paneli.

Obidva signály zostanú aktivované, pokiaľ sa podľa nich nekoná.

Stlačením čierneho tlačidla je možné zrušiť akustický signál. 
Stlačením oranžového svetelného tlačidla sa systém opätovne nahodí, čo 
znova spustí počítanie bezpečnostného času.
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Tlačidlo opätovného nahodenia sa môže stlačiť iba po náprave existujúcej 
chyby:

-  prekážka v rúre sania

-  rozladenie citlivosti snímača plnenia

-  prázdny zásobník lepidla. 

2. Alarm otvoreného veka.

Keď sa otvorí veko taviaceho zariadenia, magnetický detektor, ktorý indikuje, že 
je zatvorené, dá signál na programovateľné relé, aby anuloval plnenie, pokiaľ 
by toto prebiehalo. Po opätovnom zatvorení sa plnenie neobnoví skôr ako po 10 
sekundách.

Ak zostáva veko otvorené dlhšie ako po dobu naprogramovanú v parametri 
„ALARM“, alarm sa spustí a zapne nasledujúce poplašné signály:

-  akustický signál bzučiaka

-  blikajúci oranžový svetelný signál na ovládacom paneli.

Obidva signály zostanú aktivované, pokiaľ sa podľa nich nekoná.

Stlačením čierneho tlačidla je možné zrušiť akustický signál.

Stlačením oranžového svetelného tlačidla sa systém opätovne nahodí vždy, keď 
bolo predtým opäť zatvorené veko.

Ak nastane niektorý z vyššie uvedených dvoch alarmov, cyklus plnenia 
sa zastaví (ak začal) alebo sa nespustí, ak nebežal. Deaktivuje sa výstup 
elektroventilu a svetelný maják rýchlo bliká a aktivuje sa bzučiak. Na 
obrazovke zostáva „T.AL 00:00m“ a programujú sa v prvých čísliciach minúty a 
po „:“ sekundy.

Nastavenie programovateľných časov v programovacom 
zariadení

V elektrickej skrini je programovateľné relé na nastavenie oneskorenia 
odpojenia elektroventilu (T.EV),  
alarmu (T.AL), ak je detegovaná porucha a standby (T.ST) pre obdobia nečinnosti.

Na otvorenie elektrickej skrine uvoľniť skrutku, ktorá drží dvere na kryte 
elektrickej skrine na ľavej strane a odsunúť ich. 
 
Pri zmene časov pre každý prvok dodržať nasledujúci postup:

1.  Niekoľko sekúnd tlačiť tlačidlo ESC, až kým sa neobjaví kurzor pod 
prvou číslicou T.EV. 

2.  Ľavou a pravou šípkou sa pohybovať na hodnotu, ktorá sa má zmeniť. 
Stlačiť OK, a číslica sa zobrazí v negatíve (tmavý rám a svetlá číslica). 

3.  Zmeniť hodnotu šípkami hore/dolu.

4.  Na zmenu číslice používať klávesu vľavo/vpravo. 

5.  Po skončení stlačiť kláves OK na potvrdenie a na výstup z editovania 
stlačiť ESC. V tomto bode je zmena už funkčná.
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Ručné plnenie

Pre potreby výroby alebo ak je nejaká porucha na snímači hladiny, je možné 
ručné plnenie.

V takom prípade musí byť plniace zariadenie v režime inhibície (stlačením 
tlačidla STOP na 3 sekundy).

Keď je v tomto režime, je možné ručné plnenie stlačením tlačidla RESET na 
viac ako 2 sekundy a ponechajúc ho stlačené. Kontakt plnenia a LED tlačidla 
RESET sa aktivujú a plnenie je aktívne až kým sa neprestane tlačiť tlačidlo 
RESET. Funkcia ručného plnenia nezávisí od snímača hladiny a teda existuje 
riziko pretečenia.

Vypnutie taviaceho zariadenia

V prípade vypnutia taviaceho zariadenia:

1. Vypnúť všetky kontrolné karty čerpania inštalované na agregáte.

2. Odpojiť vypínač zariadenia umiestnený na jeho prednej strane.

3.  Znížiť na 0 tlak obtokového ventilu, ak je tento ovládaný pneumaticky. 

4.   Odpojiť pneumatický zdroj aplikátorov a elektrický zdroj prípadného 
programovacieho zariadenia ovládania.

Podmienky dobrého fungovania

1. Povrchové napätie lepidla pri pracovnej teplote musí byť vhodné na to, aby 
po jeho zmiešaní s plynom bolo schopné udržať vo svojom vnútri bublinky 
plynu až do výstupu.

2. Požadovaný tlak musí byť taký, aby minimálne otáčky čerpadla boli 30 ot/
min.

3. Tlak plynu nesmie byť väčší ako tlak nasýtenia lepidla, teda nesmie 
prekročiť hodnotu, nad ktorou sa v aplikácii opakujú „pľuvance“.
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5. TECHNICKÉ PARAMETRE

Všeobecne   

Objem nádrže

Kapacita čerpania (*)

jednoduché čerpadlo

Kapacita tavenia (*) 

Číslo čerpadla

Počet hydraulických výstupov

Počet elektrických výstupov

Teplotný interval

Ovládanie teploty

Maximálny pracovný tlak (pri 6 bar)

Maximálny výkon na inštaláciu

jedno jednoduché čerpadlo

dve jednoduché čerpadlá

štyri jednoduché čerpadlá

Vonkajšie funkcie

 
 

Elektrotechnické požiadavky

Teplota prostredia

Rozmery (d x š x v) 

(*) V štandardných súradniciach

35 litrov/50 litrov

1,6 ; 3,3; 6,6 cm3/ot

35 kg/h – 50 kg/h

Až do 4 jednoduchých

2 na čerpadlo 

2 alebo 4 (štandardná verzia)

40 až 200 °C (100 až 392 °F)

RTD ±0,5 °C (±1 °F)

Pt-100 alebo Ni-120

80 bar (1,160 psi)

4,260 W/fáza (2 výstupy)

5,560 W/fáza (4 výstupy)

6,720 W/fáza (4 výstupy)

Výstup teplôt OK

Vonkajší výstup standby

Výstup nízkej hladiny 

Vstupy inhibície kanálov

Uvedenie motora do chodu

Regulácia tlaku čerpadla foam

Chybový výstup karty čerpania 

Výstup nízkej hladiny plynu

Vonkajší výstup plnenia lepidla

3N ~ 400 V 50/60 Hz + PE

0 až 40 °C

1150 x 510 x 1825

 

120 litrov

1,6 ; 3,3; 6,6 cm3/ot

120 kg/h

Až do 4 jednoduchých

2 na čerpadlo 

2 alebo 4 (štandardná verzia)

40 až 200 °C (100 až 392 °F)

RTD ±0,5 °C (±1 °F)

Pt-100 alebo Ni-120

80 bar (1,160 psi)

6,060 W/fáza (2 výstupy)

8,260 W/fáza (4 výstupy)

9,010 W/fáza (4 výstupy)

Výstup teplôt OK

Vonkajší výstup standby

Výstup nízkej hladiny 

Vstupy inhibície kanálov

Uvedenie motora do chodu

Regulácia tlaku čerpadla foam

Chybový výstup karty čerpania 

Výstup nízkej hladiny plynu

Vonkajší výstup plnenia lepidla

3N ~ 400 V 50/60 Hz + PE

0 až 40 °C

1150 x 875 x 1825
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Rozmery

Macro Foam 120

Macro Foam 35/Macro Foam 50

18
25

510

1150

11
20

11
20

18
25

875

1150
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6. ELEKTRICKÉ SCHÉMY
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ELEKTRICKÉ SCHÉMY
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7. PNEUMATICKÉ SCHÉMY

Zoznam častí

Systém pneumatického ovládania obtokového ventilu

- 1 Regulátor tlaku 1 – 10 bar.

- 2 Manometer 0 – 10 bar.

- 3 Ventil obmedzujúci pneumatické ovládanie. (Pomer 1:13).

ENTRADA AIRE
AIR INPUT

VÁLVULA LIMITADORA / PRESSURE LIMIT VALVE

RELACIÓN / RATIO 1:15

3

1 2
MANÓMETRO
MANOMETER
P: 0-10 bar

REGULADOR DE PRESIÓN
PRESSURE REGULATOR

P: 0-10 bar

VSTUP VZDUCHU
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