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Tę stronę celowo pozostawiono pustą.
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1. WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA
Informacje ogólne

Informacje zawarte w niniejszym punkcie odnoszą się nie tylko do codziennej 
eksploatacji sprzętu, lecz także do wszelkich czynności wykonywanych 
w związku z nim, zarówno konserwacji zapobiegawczej, jak i napraw i wymiany 
zużytych części.

Należy zawsze przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować obrażeniami 
ciała i/lub uszkodzeniem urządzenia lub całej instalacji.

Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniu należy uważnie zapoznać się 
z instrukcją obsługi, a w razie wątpliwości, skontaktować się z naszym Centrum 
Obsługi Technicznej. Służymy pomocą w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości.

Instrukcje obsługi należy przechowywać w idealnym stanie i w miejscu 
dostępnym dla pracowników korzystajacych z urządzenia i dokonujących 
prac konserwacyjnych. 

Należy również zapewnić niezbędne środki bezpieczeństwa: odpowiednią 
odzież, obuwie, rękawice i okulary ochronne.

W każdej sytuacji należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami.

Symbole

Symbole używane zarówno na wytapiaczu/aplikatorze, jak i w niniejszej 
instrukcji zawsze odnoszą się do rodzaju ryzyka, na jakie jesteśmy narażeni. 
Niezastosowanie się do znaku ostrzegawczego może skutkować obrażeniami 
ciała i/lub uszkodzeniem urządzenia lub całej instalacji.

Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem. Nieostrożność może przyczynić się 
do obrażeń ciała lub śmierci.

Ostrzeżenie: Gorąca strefa z wysokimi temperaturami. Ryzyko poparzenia. 
Stosować środki ochrony termicznej. 

Ostrzeżenie: Układ pod ciśnieniem. Ryzyko poparzenia lub wyrzutu cząstek. 
Stosować środki ochrony termicznej i okulary.

Ostrzeżenie: Ważne informacje dotyczące korzystania z układu. Może 
obejmować jedno lub kilka z poprzednich zagrożeń, a zatem należy je mieć 
na uwadze, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń ciała.

Ostrzeżenie: Strefa niebezpieczna. Ryzyko pochwycenia. Nieostrożność może 
przyczynić się do obrażeń ciała lub śmierci.
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podzespoły mechaniczne

Instalacja topiąca, która jest zamontowana w niniejszym urządzeniu, wymaga 
części ruchomych, które mogą przyczynić się do uszkodzeń. Podczas eksploatacji 
urządzenia należy używać go prawidłowo i nie zdejmować osłon bezpieczeństwa; 
zapobiec ryzyku pochwycenia przez ruchome części mechaniczne.

Nie używać urządzenia, jeśli zabezpieczenia są zamontowanie niepoprawnie 
lub nie są zainstalowane wcale.

Na potrzeby czynności konserwacyjnych i naprawczych należy zatrzymać ruch 
części ruchomych, używając wyłącznika.

Urządzenie nie ma ruchomych części mechanicznych, a więc nie stwarza 
zagrożenia, o którym mowa w tym punkcie.

Podzespoły elektryczne

Układ działa z zasilaniem jedno- lub trójfazowym o określonej mocy. Nigdy 
nie manipulować przy urządzeniu z podłączonym zasilaniem, gdyż może to 
skutkować silnym porażeniem prądem.

Instalacja musi być prawidłowo uziemiona.

Parametry żył przewodu zasilającego instalacji muszą być zgodne 
z wymaganym prądem i napięciem elektrycznym.

Okresowo sprawdzać przewody pod kątem zgniatania, zużycia i rozerwania, 
a także zapobiegać potknięciom i upadkom na skutek ich ułożenia.

Mimo, że układ spełnia wymagania w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej, w jego pobliżu nie zaleca się używania urządzeń, które 
przekazują wysokie poziomy promieniowania, tj. telefonów komórkowych lub 
urządzeń lutowniczych.

Podzespoły hydrauliczne

Ponieważ jest to układ ciśnieniowy, należy przestrzegać środków ostrożności 
dotyczących tego typu urządzeń.

Przed każdym uruchomieniem należy zawsze upewnić się, że w obiegu kleju 
nie ma w ogóle ciśnienia. Istnieje ryzyko wyrzutu gorących cząstek oraz 
związane z nim zagrożenie poparzeniem.

Należy zachować ostrożność przy ciśnieniu resztkowym, które może 
pozostawać w wężach po wystudzeniu kleju. Podczas jego ponownego 
podgrzania, może wystąpić ryzyko wyrzutu gorących cząstek, jeśli wylot 
będzie pozostawiony otwarty.

Podzespoły pneumatyczne

W niektórych urządzeniach używa się sprężonego powietrza pod ciśnieniem 
do 6 barów. Przed przystąpieniem do dowolnych działań należy upewnić się, 
że w obiegu nie ma już w ogóle ciśnienia powietrza. Wyrzut cząstek z dużą 
prędkością może spowodować obrażenia ciała. 

Przed odłączeniem jakiejkolwiek rury zasilającej należy zachować ekstremalną 
ostrożność, gdyż w obiegu może występować ciśnienie resztkowe.
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Podzespoły termiczne

Cały układ pracuje przy temperaturach, które mogą przekraczać 200°C 
(336°F). Korzystając z urządzenia, należy nosić odpowiednie środki ochrony 
(odzież, obuwie, rękawice i okulary ochronne), które kompletnie zasłonią 
odsłonięte części ciała.

Należy pamiętać, że ze względu na wysoką temperaturę ciepło nie rozprasza 
się natychmiast, nawet po odłączeniu źródła zasilania (w tym przypadku 
elektrycznego). Dlatego należy zachować ostrożność, nawet jeśli chodzi o sam 
klej. Może on być dalej gorący, nawet jeśli będzie w stanie stałym.

W przypadku poparzeń:

1. Jeśli w wyniku kontaktu ze stopionym klejem dojdzie do oparzeń, nie 
należy próbować usuwać kleju ze skóry. Nie należy też próbować go 
usuwać po zestaleniu.

2. Natychmiast schłodzić dane miejsce, używając dużej ilości zimnej  
i czystej wody. 

3. Możliwie najszybciej skorzystać z pomocy medycznej u służb medycznych 
lub w najbliższym szpitalu. Przedstawić personelowi medycznemu kartę 
charakterystyki substancji niebezpiecznej kleju.

Materiały

Układy Meler są projektowane do użytku z klejami termotopliwymi. 
Nie należy ich używać z żadnym innym materiałem, a w szczególności 
z rozpuszczalnikami, które mogą spowodować obrażenia ciała lub 
uszkodzenie wewnętrznych elementów systemu.

Niektóre urządzenia są zaprojektowanie specjalnie do użytku z klejami 
termotopliwymi z poliuretanem reaktywnym (PUR). Używanie klejów 
termotopliwych PUR w urządzeniu, które nie jest przygotowane do tego celu, 
może skończyć się uszkodzeniem tego urządzenia. 

Przy stosowaniu kleju należy przestrzegać wytycznych podanych w kartach 
technicznych i kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej 
dostarczonych przez producenta. Zwrócić szczególną uwagę na zalecane 
temperatury pracy, aby zapobiec spalaniu i degradacji kleju.

Odpowiednio przewietrzyć obszar roboczy w celu usunięcia wytworzonych 
oparów. Należy unikać dłuższego wdychania takich oparów. 

Zawsze należy używać oryginalnych podzespołów i części zamiennych Meler, 
które gwarantują prawidłowe działanie i eksploatacje systemu.

Deklaracja dotycząca emisji hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany wg. charakterystyki 
częstotliwościowej A (LpA) urządzenia nie przekracza w żadnych 
okolicznościach 70 dB(A).

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany wg. charakterystyki 
częstotliwościowej C (LpCpeak) i A (LWA) nie przekraczają wartości wartych 
wspomnienia, a tym samym nie stwarzają szczególnego ryzyka, które trzeba 
by wziąć pod uwagę.
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Wytapiacze kleju termotopliwego z serii Macro Foam są przeznaczone do 
działania w następujących warunkach:

• Stapianie kleju termotopliwego i pompowanie w temperaturach do 
180°C (356°F). Praca przy wyższych temperaturach roboczych wymaga 
skonsultowania się z serwisem technicznym Meler.

• Stosowanie wytapiaczy kleju termotopliwego z akcesoriami Meler.

• Instalacja wytapiaczy kleju termotopliwego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa oraz instrukcjami zawartymi w niniejszej 
instrukcji obsługi (kotwienie, podłączenie elektryczne, hydrauliczne itp.).

• Stosowanie wytapiaczy kleju termotopliwego w atmosferach 
niewybuchowych, nieagresywnych chemicznie.

• Stosowanie wytapiaczy kleju termotopliwego zgodnie z zaleceniami 
bezpieczeństwa podanymi w niniejszej instrukcji obsługi, jak również 
na etykietach dołączonych do urządzenia, przy zastosowaniu 
odpowiednich środków ochrony podczas każdego trybu pracy.

Ograniczenia

Urządzenia nigdy nie należy używać w następujących warunkach:

• Z poliuretanem reaktywnym lub innym materiałem, który może 
zagrażać bezpieczeństwu i stanowić zagrożenie dla zdrowia 
po podgrzaniu.

• W środowiskach, w których konieczne jest czyszczenie strumieniem 
wody pod wysokim ciśnieniem.

• Do podgrzewania lub topienia produktów spożywczych.

• W środowiskach potencjalnie wybuchowych, agresywnych chemicznie 
lub na zewnątrz.

• Bez odpowiednich zabezpieczeń.

• Jeśli dana osoba nie przeszła wymaganego szkolenia w zakresie 
eksploatacji urządzenia lub stosowania wymaganych środków 
ostrożności.

Uwaga: Nie należy modyfikować urządzenia ani używać podzespołów 
niedostarczonych przez firmę Meler. Aby móc wprowadzić modyfikacje 
podzespołów urządzenia lub części instalacji, należy najpierw skonsultować 
do z Działem Obsługi Posprzedażnej.
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2. WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat instalacji, użytkowania 
i konserwacji wytapiacza kleju termotopliwego model Micron 5 TPD firmy Meler.

Większość zdjęć i ilustracji zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi 
odnosi się do 5-litrowego standardowego wytapiacza Micron. Model ten 
został w tej instrukcji użyty jako punkt odniesienia, dla opisania jego 
głównej charakterystyki.
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WPROWADZENIE

Opis

Wytapiacz Micron służy do zastosowań związanych z klejem termotopliwym 
i jest przeznaczony do użytkowania wraz z wężami i aplikatorami Meler. 
Różne odmiany zastosowań — linia, powłoka lub natrysk wirowy - obejmują 
ich szeroki zakres i charakteryzują się dużą uniwersalnością na wszystkich 
rynkach, na których są stosowane. 

Tryby pracy

Wytapiacze kleju termotopliwego z serii Micron mogą być użytkowane 
w następujących trybach:

Tryb roboczy_Wytapiacz kleju termotopliwego utrzymuje materiał 
we wstępnie wybranej temperaturze, która jest wskazywana na 
wyświetlaczu. Pompa jest uruchomiona na stałe i oczekuje na 
polecenie konsumpcyjne — aktywację co najmniej jednego aplikatora.  

Tryb czuwania_Wytapiacz kleju termotopliwego jest w stanie 
wyczekiwania, a materiał jest utrzymywany w (programowalnej) 
temperaturze poniżej wcześniej wskazanej wartości. Pompa 
pozostaje wyłączona.

Tryb alarmowy_Wytapiacz kleju termotopliwego wykrywa 
nieprawidłowe działanie i ostrzega o tym zdarzeniu operatora.  
Pompa pozostaje wyłączona. 

Tryb zatrzymania_Wytapiacz kleju termotopliwego pozostaje 
wyłączony, nie podgrzewa materiału, a pompa jest wyłączona. 
Natomiast zasilanie elektryczne i pneumatyczne pomiędzy siecią 
a układem pozostaje włączone. 

Identyfikacja wytapiacza kleju termotopliwego 

Przy składaniu zamówienia na części zamienne lub zwracaniu się o pomoc 
do naszego centrum serwisowego należy znać model i numer referencyjny 
danego wytapiacza kleju termotopliwego. 
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Linia serii MICRON 5 TPD

MICRON 5 4 N01 200 BP 7 400N V LD2 B0 VP0

Seria MICRON

pojemność zbiornika -  
5: 5 kg 

liczba wyjść elektrycznych -  
4 

typ czujnika temperatury -  
N01: Ni120

typ pompy -  
BP: tłok

temperatura maksymalna - 
200: 200°C 

przepływ w pompie -  
7: 7cc 

napięcie zasilania - 
400N: 3x400+N+T 

model pokrywy -  
V: standard

czujnik poziomu -  
LD2: czujnik pojemnościowy

układ ciśnienia proporcjonalnego -  
VP0: bez VP

kontrolka ostrzegawcza niskiego poziomu -  
B0: brak kontrolki ostrzegawczej
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WPROWADZENIE

Główne podzespoły

1. Przedni panel sterowania

2. Drzwiczki dostępowe do strefy elektrycznej/pneumatycznej.

3. Pokrywa dostępowa do zbiornika.

4. Manometr powietrza.

5. Wyświetlacz ciśnienia hydraulicznego.

6. Regulator ciśnienia powietrza w pompie.

7. Wyłącznik główny.

8. Zestaw zaworu spustowego i filtra pompy.

9. Rozdzielacz wylotowy węża (4 złącza hydrauliczne).

10. Przyłącze sprężonego powietrza (maks. 6 barów).

11. Złącza elektryczne węża.

12. Złącze zasilania elektrycznego.

13. Złącze We/Wy komunikacji zewnętrznej 

14. Tabliczka znamionowa.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 13121110

14
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Podzespoły karty sterowania

1. Kontrolka LED zbiornika

2. Kontrolka LED aplikatora

3. Nastawa temperatury

4. Temperatura rzeczywista

5. Wyłącznik 

6. Funkcja czuwania

7. Kontrolka LED poprawności temperatury

8. Ustawianie czasu

9. Przycisk lewo/prawo — wybór kanału

10. Przycisk góra/dół — modyfikacja temperatury

11. Kontrolka LED węża

7

1
11

5

6

8

2

9

3 4

10
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WPROWADZENIE

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.
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3. MONTAŻ
 
Ostrzeżenie: Wytapiacze są wyposażone w najnowszą technologię, 
która jednak wiąże się z określonymi zagrożeniami, które można przewidzieć. 
W związku z tym do obsługi, montażu i naprawy tego urządzenia należy 
dopuszczać jedynie odpowiednio wykwalifikowany personel.

Wprowadzenie

Wytapiacze serii Micron są dostarczane wraz z materiałami niezbędnymi do 
montażu. Niemniej niektóre podzespoły należy zapewnić sobie na własną rękę, 
w zależności od miejsca montażu i połączeń w danej sytuacji:

• Śruby kotwowe do wytapiacza.

• Przewód zasilający i wtyczka do zasilania.

• Rura pneumatyczna i połączenie z układem sprężonego powietrza. 

• Kabel wielożyłowy do zewnętrznego sterownika elektrycznego.

• Opcjonalnie instalacja wentylacyjna.

Wymagania montażowe

Przed montażem urządzenia serii Micron należy upewnić się, że przeznaczona 
na to przestrzeń pozwala na montaż, podłączenie i eksploatację całego 
układu. Tak samo należy upewnić się, że zasilanie elektryczne i pneumatyczne 
spełnia wymagania instalowanego wytapiacza. 
 
Wolna przestrzeń

E

A

C

D

B
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Zużycie energii elektrycznej 

Aby zainstalować wytapiacza serii Micron, należy wziąć pod uwagę całkowite 
zużycie energii przez instalacje, w tym zużycie przez zainstalowane węże 
i aplikatory.

Przed wykonaniem połączenia należy upewnić się, że napięcie podłączane 
do wytapiacza jest poprawne i zgodne ze wskazanym na tabliczce 
znamionowej urządzenia.

Podłączyć maszynę i sprawdzić, czy jest dobrze uziemiona. 

Ostrzeżenie: Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. 
Nawet, jeśli urządzenie jest wyłączone, napięcie jest wciąż obecne na 
zaciskach wejściowych, co może być niebezpieczne w czasie manipulacji 
wewnątrz urządzenia. 

Zainstalować wyłącznik zasilania do odłączania wytapiacza od sieci 
elektrycznej. Musi mieć ona zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciami 
w postaci wyłącznika automatycznego oraz należy zainstalować odpowiednie 
przewody ochrony osobistej do masy w postaci wyłącznika różnicowego.

W tabeli w punkcie „Podłączenie zasilania elektrycznego” znajdują się dane 
liczbowe dotyczące zużycia zgodnie z konfiguracją wytapiacza i wyjścia.

Sprężone powietrze

Aby zamontować wytapiacz serii Micron, konieczne jest dysponowanie suchym, 
niesmarowanym układem sprężonego powietrza o ciśnieniu maksymalnym 
6 barów.

Wewnętrzny osprzęt pneumatyczny aplikatorów może pracować przy ciśnieniu 
0,5 bara, jednakże ciśnienie niższe niż to będzie powodować nieprawidłowości 
polegające na braku płynnej pracy.

Zużycie powietrza zależy od liczby skoków wykonywanych przez cylinder 
pompy, które z kolei zależy od zużycia kleju w czasie aplikacji. Dlatego 
też zawsze konieczne jest określenie szacunkowej wartości tego zużycia. 
Ogólnie mówiąc przy maksymalnej prędkości pompy dla ciśnienia 6 barów 
można uzyskać maksymalne zużycie na poziomie 40–50 l/min.

Element Opis Wymiary

A DŁUGOŚĆ URZĄDZENIA 588 mm

B SZEROKOŚĆ URZĄDZENIA 380 mm

C WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA 600 mm

D WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA Z OTWARTĄ POKRYWĄ 747 mm

E DŁUGOŚĆ URZĄDZNIA Z OTWARTĄ SZAFĄ STEROWNICZĄ 838 mm
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Inne czynniki 

Podczas montażu wytapiaczy serii Micron należy mieć na uwadze pozostałe 
kwestie praktyczne:

• Dysponować dostępem do otworu do ładowania, aby móc w wygodny 
sposób napełniać wytapiacz.

• Ustawić wytapiacz w taki sposób, aby łatwo móc widzieć wyświetlacz na 
panelu przednim, na którym pokazywane są temperatury i ewentualny 
sygnały alarmowe.

• Należy na tyle, na ile to możliwe unikać zbędnie długich węży, 
które powodują zwiększone zużycie energii i spadki ciśnienia.

• Nie instalować wytapiacza obok silnych źródeł ciepła lub chłodu, 
które mogłyby zakłócić jego pracę.

• Unikać drgań wytapiacza.

• Upewnić się, że obszary konserwacyjne wytapiacza (filtr, zawór 
oczyszczający, wnętrze zbiornika itp.) są łatwo dostępne.

Rozpakowanie

Przed kontynuowaniem montażu wytapiacza należy go zdjąć z palety 
i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub wad. Każdą wadę, 
nawet tę w zewnętrznych materiałach opakowaniowych, należy zgłosić 
u przedstawiciela lub w biurze głównym Meler.

Spis treści

Materiały opakowaniowe urządzeń serii Micron mogą zawierać akcesoria 
będące elementem składowym tego samego zamówienia. Jeśli tak nie jest, 
oto standardowe podzespoły, które dostarczane są wraz z urządzeniem:

• Instrukcja obsługi.

• Karta gwarancyjna.

• Złączki wężowe.

• Złącze zewnętrznych we/wy (w karcie zasilania).

Montowanie urządzenia

Aby zamontować urządzenie serii Micron, należy ustawić podstawę 
w pożądanym położeniu, korzystając z otworów na śruby M8.

 
Ostrzeżenie: Upewnić się, że ławka, na której zamocowana jest płyta 
podstawy, jest pozioma, wolna od drgań i jest w stanie utrzymać ciężar 
urządzenia oprócz pełnego obciążenia zbiornika.
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Podłączanie zasilania elektrycznego

Wytapiacze Micron 5 TPD' przeznaczone są do podłączania do zasilania 
elektrycznego od zewnętrznego złącza Harting 3-fazowego 400/230 V AC 
do przewodu neutralnego. 

Zawsze konieczne jest dobre podłączenie do masy.

W tabeli znajdują się dane liczbowe dotyczące zużycia zgodnie z konfiguracją 
wytapiacza i wyjścia.  

Wartości zużycia dotyczące każdego urządzenia można znaleźć na 
tabliczce znamionowej.

(*) Napięcie znamionowe ±10% według IEC 60038.

Podłączenie pneumatyczne

Przed podłączeniem zasilania pneumatycznego do wytapiacza należy upewnić 
się, że regulator ciśnienia jest całkowicie zamknięty. W tym celu należy obrócić 
regulator znajdujący się z przodu urządzenia, obok manometru, w lewo do oporu.

Podłączyć zakładowe doprowadzenie powietrza (maks. 6 barów) do dolotu 
wytapiacza, korzystając z rury elastycznej o średnicy zewnętrznej 8 mm. 
Urządzenie jest wyposażone do tego celu w szybkozłączke.

Aktywować doprowadzenie powietrza i przekręcić regulator ciśnienia w prawo. 
Przy sprawdzaniu pracy pompy wystarczy wyregulować do 1 bara ciśnienia.

Pompa nie będzie działać, a manometr pokaże 0 barów, dopóki wytapiacz 
i podłączone do niego węże/aplikatory nie osiągną właściwej temperatury. 

Po sprawdzeniu działania pompy można dostosować ciśnienie do żądanej 
wartości roboczej.

Na manometrze można znaleźć wartości ciśnienia pneumatycznego 
i hydraulicznego, stosunek między nimi wynosi 1:13,6.

Podłączanie węży i aplikatorów

W wytapiaczach serii Micron 5 TPD zastosowano standardowe podzespoły 
Meler. Do tego urządzenia można podłączać całą gamę klasycznych, 
kompaktowych i ręcznych węży i aplikatorów. Można podłączyć do czterech 
wyjść węży/aplikatorów. 

Ostrzeżenie: Podczas podłączania wyjść węży/aplikatorów należy sprawdzić, 
czy podłączona moc nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej mocy dla 
każdego wyjścia. 

L1 L2 L3 N PE
3N~400/230 V 50 Hz + PE

Urządzenie Liczba wyjść 3 fazy
400 V AC Y (*)

Micron 5 TPD 4 10,87 A
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Wytapiacze serii Micron 5 TPD są wyposażone w sześć wyjść do rozdzielaczy 
hydraulicznych. Węże do rozdzielacza należy podłączać w odpowiedniej 
kolejności, przestrzegając numeracji ze schematu. 

Przestroga:

• Aby zidentyfikować każdy wąż/aplikator, należy podłączyć go 
elektrycznie do złącza o tym samym numerze jak jego wyjście.

• Korzystne jest używanie złączek pod kątem 90°, aby zminimalizować 
przestrzeń zajmowaną przez węże. Korzystanie z prostych złączek 
skutkuje krzywymi o bardzo małym promieniu, które mogą przyczynić 
się do uszkodzenia wnętrza węża.

• Nakrętki zdjęte z rozdzielacza w celu podłączenia węża należy 
zachować.  Mogą być potrzebne w przyszłości w przypadku odłączenia 
węża z tego punktu.

• Podłączenia elektryczne węża i aplikatora należy wykonywać 
przy wyłączonym urządzeniu. Nieprzestrzeganie tej zasady może 
doprowadzić do uszkodzeń elektrycznych w połączeniu i pojawieniu 
się komunikatów alarmowych na wyświetlaczu wytapiacza.

Programowanie parametrów

Po zainstalowaniu wytapiacza i jego podzespołów konieczne jest 
zaprogramowanie parametrów roboczych odpowiednich dla danego 
zastosowania.

Wytapiacze serii Micron sprawiają, że zadanie to jest na tyle proste, na ile to 
możliwe. Operator może modyfikować tylko te parametry, które trzeba zmienić 
dla danego zastosowania.   

Oprócz różnych parametrów należy też zaprogramować wartości nastawy 
temperatury dla każdego podłączonego podzespołu i wartość dla ostrzeżenia 
przed przegrzaniem. W zaawansowanych układach istnieją dwa inne 
parametry do zaprogramowania (programowanie rozruchu i wyłączenia 
tygodniowego), choć domyślne wartości fabryczne idealnie nadają się do 
celów eksploatacyjnych.

Programowanie temperatur roboczych

Wytapiacze opuszczają fabrykę z poniższymi nastawy temperatury:

• 140°C dla zbiornika i rozdzielacza

• 160°C dla węży i 165°C dla aplikatorów

Poniżej opisano ogólny proces modyfikowania ustawionych wartości 
temperatury dla podzespołów.

1. Używając strzałki lewo/prawo, należy wybrać podzespół, dla którego 
planuje się zmodyfikować wartość.

 Przypisana kontrolka LED zacznie szybko migać.

2. Korzystając ze strzałki góra/dół, należy wybrać pożądaną wartość 
temperatury nastawy.

1

2

3

4

1

2

3

4
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3. Po upływie dziesięciu sekund dioda LED przestanie migać; domyślnie 
wyświetlana zacznie być temperatura nastawy, a zmienione dane zostaną 
zapisane.

Ten prosty proces trzeba powtórzyć dla każdego z podzespołów 
zainstalowanych na wytapiaczu.

Wybór wartości przegrzewu

1. Aby przejść do menu specjalnego, należy nacisnąć jednocześnie 
przycisk z symbolem zegara i strzałkę w dół. 
 

 Na ekranie pojawi się opcja wyboru wyświetlanych jednostek (°C lub °F). 
 

2. Korzystając ze strzałki w prawo, przechodzimy na następny ekran, 
na którym pojawia się symbol przegrzewania.  

 3. Wybrać pożądaną wartość, używając strzałek góra/dół. 
 
Wyświetlana wartość odpowiada wzrostowi rzeczywistej temperatury 
ponad dozwoloną temperaturę nastawy bez aktywacji komunikatu 
alarmowego. 

4.  Użyć strzałki w prawo, aby przejść do następnego ekranu.

5. Opuścić menu specjalne, korzystając ze strzałki w lewo. Na ekranie 
ponownie pojawią się temperatury w zbiorniku.

Wszystkie wartości z menu specjalnego zostaną zapisane.

Wstrzymywanie wskazania podzespołu na wyświetlaczu

Domyślnie wyświetlacz główny wskazuje temperatury w zbiorniku. 
Istnieje natomiast możliwość wyświetlania bez przerwy temperatur 
dowolnego podzespołu do celów analizy lub monitorowania. 

1. Używając strzałki lewo/prawo, należy wybrać podzespół, który ma być 
stale widoczny. 

 Przypisana kontrolka LED zacznie szybko migać. 

2. Przytrzymać strzałkę przez 2 sekundy, wybierając pożądany podzespół. 

3. Wyświetlacz następnie będzie pokazywał ciągle tylko 
wybrany podzespół.

4. Wystarczy nacisnąć ponownie strzałkę w lewo lub w prawo, 
aby przywrócić domyślne wskazanie (zbiornik).

2 sekund
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Złącza zewnętrzne we/wy

Sygnały wejść i wyjść wytapiacza pozwalają na łatwą i bezpośrednią 
komunikację z maszyną główną przez złącze Harting na tyle urządzenia.

Dostępnych jest 7 sygnałów, które mogą służyć do komunikacji 
z maszyną główną:

• Temperatury poprawne_wyjście ze styku bezpotencjałowego, 
które przekazuje komunikat do głównej maszyny (lub koguta 
ostrzegawczego), że osiągnięto temperaturę układu o 3° niższą od 
wartości nastawy (a czas zwłoki upłynął) w czasie rozruchu lub że 
wartość rzeczywista temperatury w czasie pracy nie jest o 20°C 
niższa od wartości nastawy. 

• Czuwanie zewnętrzne_wejście sterownicze z trybu czuwania, 
z wykorzystaniem styku bezpotencjałowego. Funkcja czuwania 
jest aktywowana przy styku zwartym; styk rozwarty powoduję 
jej dezaktywację.

• Niski poziom_wyjście ze styku bezpotencjałowego, które przekazuje 
komunikat do głównej maszyny (lub koguta ostrzegawczego), 
że osiągnięto minimalny ustalony poziom ciekłego kleju w 
zbiorniku (opcjonalnie)

• Wyjście wyłączone_sygnał wyłączonego wejścia dla każdego wyjścia 
węża/aplikatora z wykorzystaniem styku bezpotencjałowego. Przy styku 
zwartym wyjście pozostaje aktywne (wyjście wł.); przy styku rozwartym, 
jest dezaktywowane (wyjście wył.).

• Włączenie/wyłączenie_wejście sterowania z trybu WŁ./WYŁ., 
z wykorzystaniem styku bezpotencjałowego. Zawsze gdy się zamyka, 
wytapiacz przechodzi z włączenia do wyłączenia lub z wyłączenia 
do włączenia.

• Styki ciśnienia bezpieczeństwa_Podwójny system bezpieczeństwa 
do zwalniania ciśnienia, do wyłączania doprowadzenia powietrza do 
sterownika pneumatycznego poprzez zamontowany na nim zawór 
elektromagnetyczny. Te styki bezpieczeństwa wyłączają sygnał do 
zaworu elektromagnetycznego, aby ten odciął dopływ powietrza 
do wytapiacza.

• Ciśnienie w obiegu hydraulicznym_Czujnik ciśnienia dodany do 
kolektora, aby uzyskać rzeczywiste robocze ciśnienie hydrauliczne 
w układzie. Wartość ciśnienia jest widoczna na wyświetlaczu 
umieszczonym na przednim panelu pod szafą sterowniczą.  Wartość 
ciśnienia można również odczytać z głównej maszyny połączonej za 
pomocą sygnału 4–20 mA z przyłączami wyświetlacza. 

Wyjście wyłączone

Za pomocą małych łączników umieszczonych nad złączką można z zewnątrz 
wybierać kanały, którymi chcemy sterować. Łączniki od 1 do 6 sterują 
poszczególnymi kanałami w taki sposób, że łącznik w położeniu „ON” (wł.) 
oznacza podgrzewanie urządzenia bez sterowania zewnętrznego.

Gdy łącznik znajduje się w pozycji „OFF” (wył.), odpowiedni kanał nie nagrzewa 
się, chyba że został aktywowany z zewnątrz, poprzez styk beznapięciowy 
pomiędzy stykiem 1 (styk wspólny) i stykiem odpowiadającym kanałowi.
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Połączenie do odczytu wartości ciśnienia

Ciśnienia w obiegu hydraulicznym można odczytać na wyświetlaczu 
umieszczonym w podstawie wytapiacza. Ciśnienie odczytu ustawia się 
w zakresie od 0 do 100 barów.

Połączenie czujnika ciśnienia

Czujnika ciśnienia podłącza się tak, jak przedstawiono to na ilustracji. 
Wartość sygnału podaje się w jednostce napięcia (mV).

Czujnik ciśnienia podłącza się do bloków zaciskowych wyświetlacza 1, 2, 3 i 4.

RD (+mV)

BK OR YE (-mV)

WH (+Ecc)

GN (-Ecc)

A
B
C
D

E
F

21 3 4 5

13

6

12

BU (CAL) 

BN lub OG (CAL)

czujnik ciśnienia umieszczony w wyjściu 
obiegu hydraulicznego
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Opis połączeń we/wy

Sygnał Typ 
połączenia

Styk  
w złączu

Pompa zewn. wł. (bezpieczeństwo) 1 (+ odejście) żeńskie a1

Pompa zewn. wł. (bezpieczeństwo) 4 (+ odejście) żeńskie a2

Temperatura OK 2 żeńskie a3

Niski poziom napełnienia 2 żeńskie a4

Ciśnienie kleju (4–20 mA) (+ odejście) żeńskie a5

Czuwanie (tryb eko) 1 (+ odejście) żeńskie a6

Aktywacja temperatury węża + żeńskie a7

Wył. przełącznika zewn. 1 (+ odejście) żeńskie a8

Pompa zewn. wł. (bezpieczeństwo) 2 męskie b1

Pompa zewn. wł. (bezpieczeństwo) 3 męskie b2

Temperatura OK 1 (+ dojście) męskie b3

Niski poziom napełnienia 1 (+ dojście) męskie b4

Ciśnienie kleju (4–20 mA) GND męskie b5

Czuwanie (tryb eko) 2 męskie b6

Aktywacja temperatury węża 1 męskie b7

Aktywacja temperatury węża 2 męskie b8

Aktywacja temperatury węża 3 męskie b9

Aktywacja temperatury węża 4 męskie b10

Aktywacja temperatury węża 5 męskie b11

Aktywacja temperatury węża 6 męskie b12

Wył. przełącznika zewn. 2 męskie c1

Funkcja Styki sygnałowe

Styk bezpieczeństwa 1  a1 + b1

Styk bezpieczeństwa 2 a2 + b2

Temperatura Ok a3 + b3

Sygnał niskiego poziomu a4 + b4

Ciśnienie kleju a5 + b5

Styk czuwania a6 + b6

Aktywacja temperatury węża 1 a7 + b7

Aktywacja temperatury węża 2 a7 + b8

Aktywacja temperatury węża 3 a7 + b9

Aktywacja temperatury węża 4 a7 + b10

Aktywacja temperatury węża 5 a7 + b11

Aktywacja temperatury węża 6 a7 + b12

Wyłączenie a8 + c1
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Zawór elektromagnetyczny bez ręcznej zmiany ustawień

Urządzenie Micron 5 TPD usuwa funkcję ręcznej zmiany ustawień zaworu 
elektromagnetycznego (standardowo we wszystkich sterownikach 
pneumatycznych Focke Meler).

Funkcja ręcznej zmiany ustawień pozwala poprawić położenie zaworu 
w trybie otwarcia w taki sposób, aby sygnał elektryczny doprowadzany do 
zaworu nie powodował zmian (*). Te styki bezpieczeństwa nie wpływają 
na zawór upustowy ciśnienia, który pozostaje zamknięty, nawet w sytuacji 
bezpieczeństwa bez zwalniania ciśnienia w obiegu hydraulicznym.  

(*) zawór elektromagnetyczny bez funkcji ręcznej zmiany ustawień ma inne 
napięcie cewki (24 V DC zamiast 230 V AC) i inne złącze cewki.

zawór elektromagnetyczny z ręczną 
zmianą ustawień

zawór elektromagnetyczny bez ręcznej 
zmiany ustawień
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4. OBSŁUGA WYTAPACZA
W tym rozdziale przedstawiona zostanie metoda korzystania z wytapiacza. 
Mimo że obsługa jest bardzo prosta, nie powinna być przeprowadzana przez 
nieprzeszkolony personel. 

Ostrzeżenie: Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie maszyny 
lub obrażenia ciała, a nawet śmierć użytkownika. 

Informacje ogólne

W obrębie instalacji wytapiania kleju Istnieją trzy duże grupy podzespołów 
z regulacją temperatury: zespół topienia, węże transportowe i aplikatory. 
Wszystkimi nimi steruje się z poziomu panelu przedniego wytapiacza.

Pierwsza duża grupa to grupa zbiornika i rozdzielacza. Te elementy razem tworzą 
jeden zespół, mają oddzielne elementy sterownicze, mimo że ich nastawy są 
takie same. Dlatego też po zaprogramowaniu wartości nastawy dla zbiornika, na 
przykład, 170°C, rozdzielacz przyjmuje tę samą wartość. 

Druga grupa to grupa węży. Ich oznaczenia znajdują się na panelu przednim, 
w  zależności od modelu są to numery od 1 do 6 i odpowiednie rysunki. Każdy ma 
własną wartość nastawy.

Trzecią grupą jest grupa aplikatorów. Ich oznaczenia znajdują się na panelu 
przednim, w zależności od modelu są to numery od 1 do 6 i odpowiednie rysunki. 
Każdy ma własną wartość nastawy.

Numery węża/aplikatora jest automatycznie przypisywany do kanału, do którego 
są podłączony w tylnej części wytapiacza.
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OBSŁUGA WYTAPACZA

Napełnianie zbiornika

Ostrzeżenie: Przed ponownym napełnieniem zbiornika należy upewnić 
się, że klej jest tego samego typu co klej znajdujący się już w zbiorniku. 
Mieszanie różnych typów klejów może spowodować uszkodzenie wytapiacza.

Zbiornik może być wyposażony w czujnik pojemnościowy niskiego poziomu 
ostrzegający, gdy poziom kleju termotopliwego spada poniżej jednej trzeciej 
pojemności zbiornika.

Urządzenie dezaktywuje sygnał zewnętrzny, a jeśli jest podłączony, 
aktywuje odpowiednie urządzenie ostrzegawcze.

Napełnianie zbiornika:

1.  Otworzyć pokrywę zbiornika

2.  Użyć łopatki lub łyżki, aby napełnić zbiornik klejem. Nie napełniać 
zbiornika ponad poziom otworu do napełniania. Pokrywa musi się 
normalnie zamykać.

Ostrzeżenie: Ryzyko poparzenia. Zawsze napełniać zbiornik, mając założone 
rękawice i okulary ochronne.

3.  Po zakończeniu ponownego napełniania zbiornika należy zamknąć pokrywę.

Model Wydajność*

Micron 5 TPD 5,15 L 5,15 kg

* do gęstości 1 g/cm3

Rozruch wytapiacza 
Przed rozruchem urządzenia do wytapiania należy sprawdzić, czy urządzenie 
zostało poprawnie zamontowane i czy prawidłowo wykonane są wszystkie 
połączenia wejść/wyjść oraz akcesoriów.

Należy również upewnić się, że urządzenie zostało wypełnione klejem 
i zaprogramowane zostały parametry pracy.

Uruchamianie:

1.  Przełączyć wyłącznik w położenie włączenia.

Jeśli karta sterowania została wyłączona przy ostatnim odłączeniu maszyny, 
pozostanie ona wyłączona przy ponownym uruchomieniu urządzenia (wskaźnik czasu).

Jeśli karta sterowania była załączona po raz ostatni, gdy maszyna została 
odłączona, włącza się po ponownym uruchomieniu maszyny.

2.  Nacisnąć przycisk ON/OFF na karcie sterowania, aby ją włączyć, 
jeśli nie została jeszcze aktywowana.

Domyślnie przedstawiane wartość nastawy i wartość rzeczywista temperatury 
odpowiadają zbiornikowi.

Zaświeci się kontrolka LED ogrzewania zbiornika (zielona) i w zbiorniku zacznie 
się podgrzewanie.

Po osiągnięciu temperatury o 3° poniżej od zaprogramowanej (nastawa), 
w zbiorniku uruchamia się programowalny zegar zwłoki, co gwarantuje topienie, 
do momentu gdy pompa otrzyma zezwolenie na pracę i do maszyny głównej 
zostanie wysłany sygnał, co jest sygnalizowane dwoma (zielonymi) diodami LED.



INSTRUKCJA WYTAPIACZA KLEJU MICRON 5 TPD MA-5134-POLOBSŁUGA WYTAPACZA

4-3

Kiedy odliczany jest czas zwłoki, obie diody LED świecą, dopóki nie zostanie 
osiągnięta zaprogramowana wartość czasu. Jeśli do tej pory którykolwiek 
z pozostałych elementów nie osiągnie temperatury o 3° niższej od temperatury 
nastawy, wówczas diody LED zgasną.

Jeśli układ zostanie wyłączony w dowolnym trybie podczas uruchamiania, 
wówczas czas zwłoki będzie odliczany od początku, tylko jeśli temperatura 
w zbiorniku będzie o 20° niższa od nastawy.

3.  Aby upewnić się, ze wygenerowane ciśnienie jest odpowiednie, należy 
użyć manometru maszyny. Wartości poniżej 0,5 bara mogą powodować 
brak płynności pracy pompy.

Wyświetlacze wytapiacza

Wytapiacze serii Micron 5 TPD mają dwa wyświetlacze wbudowane w panel 
sterowania z trzema zestawami, po 7 segmentów każdy, do wyświetlania wartości 
temperatury (nastawa i temperatura rzeczywista), parametrów programowalnych 
i alarmów.

Są one wyposażone w kontrolki LED do sygnalizacji podgrzewania 
poszczególnych podzespołów, a także aktywacji pompy i sygnału połączenia 
z główną maszyną:

Są one także wyposażone w diody LED do sygnalizacji podłączenia/odłączenia 
urządzenia i podłączenia/odłączenia funkcji czuwania:

Wyświetlacz LED Podgrzewanie podzespołów Status podzespołu

świeci światłem stałym ciągłe niska temperatura

miga wolno w zależności od potrzeb (według parametrów PID) temperatura blisko nastawy

miga szybko programowanie lub wyświetlanie zmiana w wartościach nastawy

wyłączenie brak podgrzewania osiągnięto temperaturę

Wyświetlacz LED Wł./wył. Czuwanie

świeci światłem stałym urządzenie wyłączone funkcja aktywowana

miga wolno zaprogramowano dezaktywację 
dla bieżącego dnia

zaprogramowano aktywację 
dla bieżącego dnia

miga szybko tryb programowania  
aktywacji/dezaktywacji

tryb programowania  
aktywacji/dezaktywacji

wyłączenie urządzenie pracuje funkcja dezaktywowana

jednoczesne działanie nieciągłe 
diod LED aktywacji pompy i sygnału 
maszyny głównej

regulacja czasu po osiągnięciu zadanej temperatury
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OBSŁUGA WYTAPACZA

Wyświetlanie temperatury dla każdego podzespołu

Wybierając kursorem podzespół, można wyświetlać temperaturę każdego z nich 
(zbiornik, rozdzielacz i każdy wąż oraz aplikator).

Należy naciskać strzałkę w lewo, dopóki nie wyświetli się pożądany podzespół.

Po upływie 10 sekund na wyświetlaczu pojawi się z powrotem podzespół 
domyślny (zbiornik).

Jeżeli dany podzespół ma być wyświetlany stale, należy zaznaczyć wybrany 
element, naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy strzałkę w lewo.

Sekwencja wyświetlania jest następująca: 

 rozdzielacz<—zbiornik<—wąż1<—aplikator1<—…<—wąż6<—aplikator6

 rozdzielacz—>zbiornik—>wąż1—>aplikator1—>…—>wąż6—>aplikator6 

Aby przestać stałego wyświetlania danego podzespołu, wystarczy nacisnąć 
strzałkę w lewo.

Wyświetlacze alarmów

Wytapiacz serii Micron informuje użytkownika o wystąpieniu nieprawidłowego 
działania urządzenia, wysyłając komunikaty ostrzegawcze, które można zobaczyć 
na wyświetlaczu panelu sterowania .

Kod Źródło                                                              
Działania

Ogrzewanie Pompa Sygnału maszyny głównej

Bł. 0 uszkodzony czujnik zbiornika wył. tylko zbiornik wył. wył.

Bł. 1 uszkodzony czujnik węża 1 wył. tylko wąż 1 wył. wył.

Bł. 2 uszkodzony czujnik aplikatora 1 wył. tylko aplikator 1 wył. wył.

Bł. 3 uszkodzony czujnik węża 2 wył. tylko wąż 2 wył. wył.

Bł. 4 uszkodzony czujnik aplikatora 2 wył. tylko aplikator 2 wył. wył.

Bł. 5 uszkodzony czujnik węża 3 wył. tylko wąż 3 wył. wył.

Bł. 6 uszkodzony czujnik aplikatora 3 wył. tylko aplikator 3 wył. wył.

Bł. 7 uszkodzony czujnik węża 4 wył. tylko wąż 4 wył. wył.

Bł. 8 uszkodzony czujnik aplikatora 4 wył. tylko aplikator 4 wył. wył.

Bł. 9 uszkodzony czujnik węża 5 wył. tylko wąż 5 wył. wył.

Bł. 10 uszkodzony czujnik aplikatora 5 wył. tylko aplikator 5 wył. wył.

Bł. 11 uszkodzony czujnik węża 6 wył. tylko wąż 6 wył. wył.

Bł. 12 uszkodzony czujnik aplikatora 6 wył. tylko aplikator 6 wył. wył.

Bł. 13 uszkodzony czujnik rozdzielacza wył. tylko rozdzielacz wył. wył.

Bł. 100 przegrzanie zbiornika wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 101 przegrzanie węża 1 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 102 przegrzanie aplikatora 1 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.
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Kiedy pojawia się alarm, sterownik realizuje szereg działań, aby zabezpieczyć 
urządzenie.  Wystarczy po prostu usunąć usterkę, a sterownik wznowi funkcje 
urządzenia.

Funkcja czuwania nie generuje żadnych alarmów . Jeśli czujnik temperatury 
jest uszkodzony, układ będzie nagrzewać wszystkie elementy z wyjątkiem tego, 
w którym doszło do awarii.

W przypadku przegrzania układ natychmiastowo odcina uszkodzony element. 
Jeśli po upływie trzech minut awaria nie zostanie usunięta, układ zostanie 
wyłączony. Po usunięciu awarii układ zacznie grzać normalnie. 

Poziom wyświetlania kleju termotopliwego

Gdy poziom kleju termotopliwego spada poniżej 1/3 pojemności zbiornika, 
czujnik poziomu wysyła sygnał do sterownika wytapiacza, który odpowiada 
za następujące czynności:

1.  Wyświetlanie na ekranie (jeśli funkcja jest aktywna).

2.  Rozwieranie bezpotencjałowego styku wyjścia, do którego podłączane jest 
wymagane urządzenie (klakson, lampka lub wejście PLC). 

Wystarczy ponownie napełnić zbiornik i poczekać aż klej stopi się wystarczająco, 
aby czujnik wysłał komunikat, że poprawny poziom został osiągnięty. 

Kod Źródło                                                              
Działania

Ogrzewanie Pompa Sygnału maszyny głównej

Bł. 103 przegrzanie węża 2 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 104 przegrzanie aplikatora 2 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 105 przegrzanie węża 3 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 106 przegrzanie aplikatora 3 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 107 przegrzanie węża 4 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 108 przegrzanie aplikatora 4 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 109 przegrzanie węża 5 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 110 przegrzanie aplikatora 5 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 111 przegrzanie węża 6 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 112 przegrzanie aplikatora 6 wszystkie podzespoły wył. wył. wył.

Bł. 113 przegrzanie rozdzielacza wszystkie podzespoły wył. wył. wył.
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OBSŁUGA WYTAPACZA

Wyświetlanie i regulacja ciśnienia roboczego

Ciśnienie powietrza, przy którym działa sterownik pompy pneumatycznej, 
jest wskazane na manometrze znajdującym się na podstawie wytapiacza. 
Ciśnienie należy wyregulować odpowiednio do potrzeb danego zastosowania.  

W tym celu należy obrócić regulator znajdujący się z przodu urządzenia, 
obok manometru, w lewo do oporu. Aktywować doprowadzenie powietrza 
i przekręcić regulator ciśnienia w prawo.

Ostrzeżenie: Wartości poniżej 0,5 bara mogą powodować brak płynności pracy 
pompy. Nigdy nie należy przekraczać ciśnienia 6 barów. Efekt zwielokrotniania 
przez pompę zwiększa ciśnienie hydrauliczne do poziomów niebezpiecznych 
z punktu widzenia działania podzespołów.

Regulacja temperatury

Wytapiacze opuszczają fabrykę z poniższymi wartościami nastawy temperatury:

• 140°C dla zbiornika i rozdzielacza.

• 160°C dla węży i 165°C dla aplikatorów.

• °C jako jednostką wyświetlaną.

• Wartość przegrzewu: 10°C.

• Wartość w trybie czuwania: 30%.

• Czas zwłoki: 0 min.

• On/off i programowanie czuwania: OFF (wył.).

• Czujnik niskiego poziomu: ON (wł.).

Poniżej opisano ogólny proces regulacji temperatur każdego podzespołu.

1.  Korzystając ze strzałek lewa/prawa, wybrać podzespół, którego wartość 
chcemy zmodyfikować. Nastawa dla zbiornika i rozdzielacza jest taka sama.

 Przypisana kontrolka LED zacznie szybko migać.

2.  Wybrać pożądaną wartość nastawy, korzystając ze strzałek góra/dół. 
Poniżej 40°C nastawa ma wartość „OFF”, co powoduje dezaktywację 
podgrzewania danego elementu. 

3.  Po upływie dziesięciu sekund dioda LED przestanie migać, 
a nawyświetlaczu pojawi się domyślnie wartość nastawy temperatury 
wzbiorniku. Zmodyfikowane dane zostaną zapisane.

Ta prosta procedura powinna być powtórzona dla każdego z podzespołów, 
których nastawy temperatury mają zostać zmodyfikowane.
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Funkcja Symbol na 
wyświetlaczu Wartość domyślna

Wybór wyświetlanej jednostki temperatury °C – °F °C

Programowanie przegrzewania 10°C

Programowanie temperatury trybu czuwania 30%

Czas zwłoki do aktywacji pompy F 0 minut

Aktywacja i dezaktywacja niskiego poziomu w zbiorniku n Wł.

Programowanie zakresu czasu pomiędzy trybem włączenia i trybem 
czuwania S-1 WYŁ.

Programowanie zakresu czasu pomiędzy trybem czuwania i trybem 
wyłączenia. S-2 WYŁ.

Programowanie hasła do zabezpieczenia parametrów PAS 000

Wyświetlanie całkowitej liczby godzin pracy t 00000

Programowanie częściowego licznika zmian filtra tP 1000

Programowanie parametrów wytapiacza

Aby uzyskać dostęp do parametrów, należy przejść do specjalnego menu. 
Aby przejść do niego, należy jednocześnie nacisnąć przycisk z symbolem zegara 
i strzałkę w dół. Nawigacja odbywa się w następujący sposób:

Aby wybrać funkcję do zaprogramowania, należy nacisnąć strzałkę w prawo, 
aby przejść do kolejnych funkcji. Po wybraniu funkcji należy wybrać wartość, 
korzystając ze strzałek w górę i dół. Ponowne naciśnięcie strzałki w prawo 
powoduje zapisanie danych i przejście do następnej funkcji.

Aby wyjść ze specjalnego meni, wystarczy w dowolnym momencie nacisnąć 
strzałkę w lewo.

Proces programowania

1. Aby przejść do menu specjalnego, należy jednocześnie nacisnąć przycisk 
z symbolem zegara i strzałkę w dół.

 Na ekranie pojawi się możliwość wyboru jednostek, w których 
wyświetlana będzie temperatura (°C lub °F).

2. Wybrać pożądaną wartość, korzystając ze strzałek góra/dół.

Wyjście Przejście 
dalej

Modyfikacja wartości

Modyfikacja wartości
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3. Za pomocą strzałki w prawo przejść do następnego ekranu, na którym 
pojawi się symbol przegrzewu. 

4. Wybrać pożądaną wartość (z zakresu pomiędzy 10 i 25), korzystając ze 
strzałek góra/dół.

 Przedstawiona wartość odpowiada dozwolonemu wzrostowi temperatury 
rzeczywistej ponad temperaturę zadaną bez aktywacji komunikatu 
alarmowego.

5. Za pomocą strzałki w prawo przejść do następnego ekranu, na którym 
pojawi się symbol funkcji czuwania. 

6. Za pomocą strzałki w dół należy wybrać pożądaną wartość (między 25 a 55).

 Przedstawiona wartość odpowiada procentowemu spadkowi temperatury 
rzeczywistej w porównaniu z temperaturą nastawy, który wystąpi po 
uaktywnieniu tej funkcji.

7. Za pomocą strzałki w prawo przejść do następnego ekranu, na którym 
pojawi się wartość czasu zwłoki.

8.  Za pomocą strzałki w dół należy wybrać pożądaną wartość  
(między 0 a 60 min). 

9.  Użyć strzałki w prawo, aby przejść do następnego ekranu, na którym 
można aktywować lub dezaktywować czujnik poziomu.

10. Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądaną wartość  
(ON/OFF). W przypadku wybrania wartości OFF, wyłączone zostanie 
zarówno wyświetlanie na ekranie, jak i aktywacja sygnału zewnętrznego. 
W przypadku wybrania wartości ON, przy niskim poziomie kleju 
termotopliwego na ekranie będzie wyświetlać się alarm (n - - - )  
oraz zostanie aktywowany styk sygnału zewnętrznego.

11. Aby przejść do następnego ekranu, należy skorzystać ze strzałki w prawo.
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12. Za pomocą strzałki góra/dół należy wybrać pożądaną wartość (patrz 
„Zegar przełączania pomiędzy trybami ON — czuwania — OFF”). 

13. Aby przejść do następnego ekranu, należy skorzystać ze strzałki w prawo. 

14. Za pomocą strzałki góra/dół należy wybrać pożądaną wartość (patrz 
„Zegar przełączania pomiędzy trybami ON — czuwania — OFF”).

13. Aby przejść do następnego ekranu, należy skorzystać ze strzałki w prawo. 

16. Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądaną wartość  
(patrz „Programowanie hasła dostępu do parametrów”).

17. Aby przejść do następnego ekranu, należy skorzystać ze strzałki w prawo.

 

Funkcja ta jest licznikiem rejestrującym sumę godzin pracy urządzenia, czyli 
liczbę godzin pracy z prawidłową temperaturą roboczą.

Jest to licznik przyrostowy, a jego wartości nie można modyfikować.

Maksymalna liczba godzin to t99999. Po jej przekroczeniu licznik zaczyna 
liczyć od początku t00000.
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18. Aby przejść do następnego ekranu, należy skorzystać ze strzałki w prawo. 

19. Użyć strzałki góra/dół, aby wybrać pożądaną wartość (patrz „Licznik 
ostrzegający o potrzebie wymiany filtra środka klejącego”). 

20. Użyć strzałki w prawo, aby powrócić do parametru początkowego.  

Przy każdym parametrze można użyć strzałki w lewo, aby wyjść z menu 
specjalnego i ponownie wyświetlić temperaturę w zbiorniku.

Aby zapisać dany parametr, należy przejść do następnego, korzystając ze 
strzałki w prawo.
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Zegar do przełączenia pomiędzy trybem włączenia — 
czuwania — wyłączenia

Ta funkcja służy do programowania automatycznego przełączania z trybu 
włączenia do trybu czuwania po okresie nieaktywności (S-1) i z trybu czuwania 
do trybu wyłączenia po kolejnym okresie oczekiwania (S-2), w czasie którego 
aktywność nie została wznowiona.

Aby zaprogramować tę funkcję i upewnić się, że wszystko działa poprawnie, 
wytapiacz musi być podłączony do modułu głównego za pomocą zewnętrznego 
złącza czuwania CN4 na płycie sterowania. Moduł główny wykorzysta to połączenie 
do wysyłania ciągłych sygnałów (co najmniej 500 ms) informujących o trwaniu 
produkcji. Po upływie pierwszego zaprogramowanego czasu bez aktywności 
(S-1) urządzenie przełączy się do trybu czuwania. Jeśli urządzenie pozostanie w 
trybie czuwania, a w trakcie drugiego zaprogramowanego czasu (S-2) nie zostanie 
wciśnięty przycisk „Standby”, urządzenie przełączy się w tryb wyłączenia.

Aby przełączyć urządzenie z powrotem w tryb włączenia, należy nacisnąć 
przycisk „ON/OFF” na płycie sterowania. Zaprogramowany czas (S-1) zacznie być 
odliczany w momencie osiągnięcia temperatury roboczej przez wytapiacz.

S-1 S-2 Funkcjonalność

dIS dIS Zewnętrzne wejście czuwania (CN4) jest wyłączone. Wytapiacz można 
przełączyć w tryb czuwania za pomocą przycisku.

WYŁ. WYŁ.
Zewnętrzne wejście czuwania (CN4) działa normalnie.

• Styk ZWARTY: Urządzenie pracuje w trybie czuwania.
• Styk ROZWARTY: Urządzenie w trybie włączenia.

Pomiędzy 001  
i 999 (minuty) OFF lub 000

Na zewnętrznym wejściu czuwania (CN4) wykryto nieaktywność.
Jeśli nie ma żadnej aktywności po upływie zaprogramowanego czasu S-1 
wytapiacz zostanie przełączony z trybu włączenia w tryb wyłączenia.
Nie zostanie przełączony w tryb czuwania, gdyż parametr S-2 wartość 
OFF lub 000.

Pomiędzy 001  
i 999 (minuty)

Pomiędzy 001  
i 999 (minuty)

Na wejściu czuwania (CN4) wykryto nieaktywność.
Jeśli nie ma żadnej aktywności po upływie zaprogramowanego czasu S-1 
wytapiacz zostanie przełączony z trybu włączenia w tryb czuwania.
Jeśli nie ma żadnej aktywności po upływie zaprogramowanego czasu S-2 
wytapiacz zostanie przełączony z trybu czuwania w tryb wyłączenia.

Tryb włączenia Tryb czuwania WYŁ.

Część Część Część Część Część Część

Produkcja w module głównym

S-1 S-2



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

4-12

OBSŁUGA WYTAPACZA

Programowanie hasła dostępu do parametrów

Istnieje możliwość zaprogramowania hasła do zabezpieczenia dostępu do określonych 
funkcji programowania urządzenia przed nieupoważnionymi użytkownikami.

Menu specjalne można wykorzystać do zaprogramowania wartości pomiędzy 
000 (wył.) i 999. Jeśli wartość hasła to wartość inna niż 000, urządzenie jest 
chronione i funkcje są zaprogramowane w następujący sposób:

• Brak hasła.

— Obsługa za pomocą kluczy „ON/OFF” i „Standby”.
— Przeglądanie rzeczywistych temperatur roboczych.

• Z hasłem.

— Modyfikacja nastaw temperatury.
— Programowanie okresów pracy urządzenia.
— Ustawianie parametrów wytapiacza.

Jeśli hasło jest aktywne, a użytkownik próbuje uzyskać dostęp do chronionych 
funkcji urządzenia, na wyświetlaczach pojawi się komunikat „PAS 000”.

Należy wprowadzić hasło, korzystając ze strzałek góra/dół.

Gdy hasło będzie już wyświetlony, należy nacisnąć strzałkę w prawo.

Po naciśnięciu strzałki w lewo urządzenie powraca do tego trybu pracy, który był 
aktywny przed pojawieniem się komunikatu dotyczącego hasła.

Jeśli hasło jest niepoprawne, wówczas urządzenie nie pozwoli uzyskać 
dostępu do pożądanego menu i powróci do trybu pracy, który był aktywy przed 
pojawieniem się komunikatu „PAS 000”. Nie pojawi się żaden komunikat 
sugerujący, że wprowadzone hasło jest niepoprawne.

Jeśli jest poprawne, urządzenie przejdzie do pożądanego menu i możliwe będzie 
zaprogramowanie lub wyświetlenie parametrów.

Licznik liczby godzin pracy urządzenia ogółem

Funkcja ta jest licznikiem rejestrującym sumę godzin pracy urządzenia, 
czyli liczbę godzin pracy z prawidłową temperaturą roboczą.

Jest to licznik przyrostowy, a jego wartości nie można modyfikować.

Maksymalna liczba godzin to t99999. Po jej przekroczeniu licznik zaczyna liczyć 
od początku t00000.
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Licznik, który ostrzega o potrzebie wymiany filtra 
środka klejącego

Funkcja ta jest licznikiem częściowym rejestrującym sumę godzin pracy 
urządzenia, czyli liczbę godzin pracy z prawidłową temperaturą roboczą, 
w zakresie od tP1000 do tP0000.

Po osiągnięciu tej wartości na wyświetlaczu pojawi się komunikat „FIL tEr”, 
który ostrzega, że filtr kleju w urządzeniu wymaga wyczyszczenia lub wymiany.

Należy nacisnąć dowolny przycisk, aby skasować komunikat, a licznik powróci 
z powrotem do wartości 1000 godzin. Urządzenie powróci do tego trybu pracy, 
który był aktywny przed pojawieniem się komunikatu.

Należy używać strzałek w górę i w dół, aby zmodyfikować tę wartość, co dopasuje 
ostrzeżenie o czyszczeniu filtra do określonych potrzeb danej czynności wytapiacza.

Po wybraniu wartości należy nacisnąć strzałkę w prawo, aby zapisać nową 
wartość, a ostrzeżenie „FIL tEr” zostanie aktywowane po upływie nowo 
zaprogramowanego czasu.
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Ustawianie zegara

Wytapiacze serii Micron są wyposażone w system programowania tygodniowego, 
który pozwala sterować podłączaniem i rozłączaniem urządzeń oraz aktywacją 
i dezaktywacją funkcji czuwania.

Przed zaprogramowaniem tych funkcji konieczne jest wprowadzenie do sterownika 
danych odpowiadających dniom i godzinom wykonywania tych programów.

Programowanie bieżącego dnia i godziny

1. Nacisnąć przycisk z symbolem zegara. 
Na wyświetlaczu pojawi się „0”, wskazując program dla danego dnia i godziny. 

2. Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara. 

 Na lewym wyświetlaczu pojawi się czas z kropką, co oznacza, że jest to 
wartość, którą można zmodyfikować, natomiast na drugim wyświetlaczu 
pojawią się minuty.

3. Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądaną wartość. 

4. Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara. 

 Po tym kropka pojawi się na prawym wyświetlaczu.

5. Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądaną wartość. 

6. Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara.

 Pojawi się numer oznaczający dzień tygodnia (1 — poniedziałek  
7 — niedziela).

7. Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądaną wartość.

 

8. Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara.  
 

Ponownie pojawi się program „0”.

9. Naciśnięcie strzałki w lewo lub prawo spowoduje opuszczenie aktualnego 
programu i powrót do wyświetlania temperatury w zbiorniku.
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Programowanie aktywacji/dezaktywacji urządzenia

Istnieje możliwość zaprogramowania czasu aktywacji i dezaktywacji dla każdego 
dnia tygodnia, od poniedziałku (1) do niedzieli (7).

Czas wyrażany jest w skokach co 15 minut, dlatego też przeskakujemy od 
10.0 (10 godzin i 0 minut) do 10,1 (10 godzin i 15 minut) do 10,2 (10 godzin 
i 30 minut) do 10,3 (10 godzin i 45 minut).

1. Nacisnąć przycisk z symbolem zegara

 Na wyświetlaczu pojawi się „0”, wskazując program dla danego dnia 
i godziny. 

2. Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądany dzień tygodnia, 
od poniedziałku (1) do niedzieli (7). 

3. Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara. 

 Pojawią się dwie godziny, po jednej na każdym wyświetlaczu. Wyświetlacz 
po lewej stronie przedstawia czas rozpoczęcia, natomiast ten po prawej — 
czas zakończenia.

 4. Migająca kropka obok czasu rozpoczęcia oznacza, że wartość może 
zostać zmodyfikowana. Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać 
pożądaną wartość. 

5. Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara. 

 Kropka przeskoczy do czasu zakończenia.

6. Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądaną wartość. 

7. Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara.

 Wybrany program pojawi się ponownie. Za pomocą strzałek góra/dół 
należy wybrać inne programy.

8. Naciśnięcie strzałki w lewo lub prawo spowoduje opuszczenie aktualnego 
programu i powrót do wyświetlania temperatury w zbiorniku.

Jeśli dla danego dnia będzie zaprogramowany czas odłączenia urządzenia, 
zielona dioda LED obok przycisku „ON/OFF” będzie migać.
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Wyłączanie programu aktywacji/dezaktywacji urządzenia

Istnieje możliwość wyłączenia programowania aktywacji/dezaktywacji urządzenia 
bez anulowania zaprogramowania dziennego.  W ten sposób zaprogramowane 
dane zostają zapisane, ale zaprogramowanie nie będzie miało wpływu na 
działanie urządzenia. 

1.  Nacisnąć przycisk z symbolem zegara. 

 Na wyświetlaczu pojawi się „0”, wskazując program dla danego dnia 
i godziny. 
 

2.  Za pomocą strzałek góra/dół przejść do wyboru dla ostatnie go dnia 
tygodnia (7). 
 

 Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ON/OFF”, w zależności od 
bieżącego statusu. 
 

3.  Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara. 
 

 Status będzie się zmieniać po każdym naciśnięciu przycisku. 
 

4.  Naciśnięcie strzałki w lewo lub prawo spowoduje opuszczenie aktualnego 
programu i powrót do wyświetlania temperatury w zbiorniku.

Programowanie aktywacji/dezaktywacji funkcji czuwania urządzenia

Istnieje możliwość zaprogramowania czasu aktywacji i dezaktywacji dla każdego 
dnia tygodnia, od poniedziałku (1) do niedzieli (7).

Czas wyrażany jest w skokach co 15 minut, dlatego też przeskakujemy od 
10.0 (10 godzin i 0 minut) do 10,1 (10 godzin i 15 minut) do 10,2 (10 godzin 
i 30 minut) do 10,3 (10 godzin i 45 minut).

1.  Nacisnąć przycisk z symbolem zegara.

 Na wyświetlaczu pojawi się „0”, wskazując program dla danego dnia 
i godziny.

2.  Nacisnąć przycisk funkcji czuwania.

 Pojawi się „1”, co oznacza programowanie funkcji czuwania dla 
pierwszego dnia.

 [Ze względu na to, ze bieżąca godzina i data są wspólne dla obu 
programów, wartość „0” nie pojawia się w tym menu].

3.  Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądaną wartość dla dnia 
tygodnia, od poniedziałku (1) do niedzieli (7).
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4.  Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara.

 Pojawią się dwie godziny, po jednej na każdym wyświetlaczu. Wyświetlacz 
po lewej stronie przedstawia czas rozpoczęcia, natomiast ten po prawej — 
czas zakończenia.

5. Migająca kropka obok czasu rozpoczęcia oznacza, że ten czas 
można zmodyfikować. 

 Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądaną wartość.

6. Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara.

 Kropka przeskoczy do czasu zakończenia.

7.  Za pomocą strzałek góra/dół należy wybrać pożądaną wartość.

8.  Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara.

 Wybrany program pojawi się ponownie. Za pomocą strzałek góra/dół 
można wybrać inne programy.

9.  Naciśnięcie strzałki w lewo lub prawo spowoduje opuszczenie aktualnego 
programu i powrót do wyświetlania temperatury w zbiorniku. 

Jeśli dla danego dnia będzie zaprogramowany czas aktywacji funkcji czuwania 
urządzenia, zielona dioda LED obok przycisku „konserwacja” będzie migać.

Wyłączanie programowania funkcji czuwania urządzenia

Istnieje możliwość wyłączenia programowania Funkcja funkcji czuwania 
urządzenia bez anulowania zaprogramowania dziennego.  W ten sposób 
zaprogramowane dane zostają zapisane, ale zaprogramowanie nie będzie miało 
wpływu na działanie urządzenia.

1.  Nacisnąć przycisk z symbolem zegara.

 Na wyświetlaczu pojawi się „0”, wskazując program dla danego dnia 
i godziny.

2.  Nacisnąć przycisk funkcji czuwania.

 Pojawi się „1”, co oznacza programowanie funkcji czuwania dla 
pierwszego dnia.

3.  Za pomocą strzałek góra/dół przejść do wyboru dla ostatnie go dnia 
tygodnia (7).

 Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ON/OFF”, w zależności od 
bieżącego statusu.
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4.  Nacisnąć ponownie przycisk z symbolem zegara.

 Status będzie się zmieniać po każdym naciśnięciu przycisku.

5.  Naciśnięcie strzałki w lewo lub prawo spowoduje opuszczenie aktualnego 
programu i powrót do wyświetlania temperatury w zbiorniku.

Przyciski funkcji specjalnych

Dzięki prostocie programowania w wytapiaczach serii Micron korzystanie 
z przycisków funkcji specjalnych ogranicza się wyłącznie do funkcji czuwania.

Ta funkcja ręczna pozwala na przełączenie się pomiędzy trybem roboczym 
i trybem czuwania. Korzystanie z funkcji czuwania w okresach bezczynności 
wytapiacza pomaga oszczędzać energię i pozwala podgrzewanym elementom 
szybko powrócić do temperatury zadanej po powrocie do trybu roboczego.

Przy włączonej funkcji czuwania temperatura zadana dla wszystkich 
podgrzewanych podzespołów jest obniżana do określonej wartości, 
zgodnie z zaprogramowanym parametrem (patrz „Programowanie parametrów 
wytapiacza”). Na przykład, jeśli temperatura zadana w zbiorniku wynosi 
160°C, a temperatura w trybie czuwania jest zaprogramowana na 30 (30%), 
po naciśnięciu przycisku funkcji czuwania temperatura zadana w zbiorniku 
spadnie do 112°C (70% ze 160°C).

Trzy dostępne sposoby aktywowania funkcji trybu czuwania dostępne dla 
wytapiaczy mają następujące priorytety:

Nr 1 — ręczny przycisk funkcji czuwania

Nr 2 — zewnętrzny sygnał funkcji czuwania

Nr 3 — zaprogramowanie aktywacji/dezaktywacji funkcji czuwania 

W związku z tym, jeśli funkcja jest aktywowana za pomocą któregokolwiek z tych 
trzech sposobów, można ją zawsze wyłączyć za pomocą przycisku ręcznego. 
Z drugiej strony, jeśli została aktywowana przyciskiem ręcznym, nie można jej 
dezaktywować żadnym z pozostałych sposobów. Za pomocą zaprogramowania 
tygodniowego nie można dezaktywować funkcji czuwania, która została 
aktywowana którymkolwiek z pozostałych dwóch sposobów.

Jeśli chodzi o korzystanie z funkcji czuwania, sugeruje się następujące kryteria:

-  Jeśli okres nieaktywności wynosi mniej niż 2 godziny, należy pozwolić, 
aby wytapiacz grzał tak, jak zwykle.

-  Jeśli okres nieaktywności wynosi więcej niż 2 godziny, ale mniej niż 
4 godziny, należy użyć funkcji czuwania.

-  Jeśli okres nieaktywności wynosi więcej niż 4 godziny, należy skorzystać 
z jednej z następujących dwóch opcji: wyłączyć urządzenie, jeśli nie 
zamierza się go używać do końca dnia lub zostawić funkcję czuwania 
włączoną, jeśli planuje się korzystanie z urządzenia w tym samym dniu.
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Wyłączanie wytapiacza

Jeśli istnieje potrzeba odłączenia wytapiacza: 

1.   Użyć wyłącznika na drzwiach szafy sterowniczej obok regulatora 
ciśnienia, aby wyłączyć maszynę.

 Zawór redukcji ciśnienia zwolni ciśnienie z obiegu hydraulicznego, 
wtłaczając klej z powrotem do zbiornika.

2.  Odłączyć zasilanie pneumatyczne aplikatorów i zasilanie elektryczne 
programatora sterownika, jeśli takowy jest w wyposażeniu.

Korzystanie z wyświetlacza ciśnienia hydraulicznego

4

1

3

2

Identyfikator Symbol Funkcja

1 Przedstawia zmienną procesową, oznaczenie menu, oznaczenie parametrów 
i kody błędów.

2

Pozwala zwiększyć/zmniejszyć wartość wyświetlanego parametru, 
dopóki nie zostanie osiągnięta wartość maks./min.

Przyciśnięcie: progresywne zwiększenie prędkości zwiększania/obniżania 
wyświetlanej wartości.

3
Służy do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi menu i parametrami 
urządzenia. Potwierdza wartość bieżącego parametru (lub parametru 
edytowanego za pomocą ▲▼) i pozwala wybrać następny parametr.

4 Ustalanie położenia oznaczenia jednostki miary.
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Uruchamianie urządzenia i korzystanie z niego

Bezpośrednio po włączeniu urządzenie przeprowadza test autodiagnostyczny.

W czasie tego testu wszystkie segmenty wyświetlacza i 4 kontrolki sygnalizacyjne 
migają, a po jego zakończeniu, urządzenie przechodzi w normalny tryb pracy 
i wyświetla wartość ciśnienia.

Wyświetlanie wartości ciśnienia w obiegu hydraulicznym.

W razie wystąpienia błędów w czasie normalnej pracy:

 Lo ............. Ciśnienie w obiegu < min. wartość graniczna skali 

 HI  ............. Ciśnienie w obiegu > maks. wartość graniczna skali 

 br  .............  Uszkodzona sonda lub wartości wejściowe przekraczają górną 
wartość graniczną

 Er  ............. Wartości wejściowe niższe od dolnych wartości granicznych

 Eb  ............ Awaria zasilania sondy
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Programowanie wyświetlania ciśnienia 

1. Po zainstalowaniu i podłączeniu przewodów zgodnie z odpowiednim 
schematem elektrycznym włączyć urządzenie bez ciśnienia hydraulicznego 
w punkcie pomiaru ciśnienia.

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, aż pojawi się menu „PA”.

Ustawić wartość = 99 o nacisnąć przycisk „F”, aby na wyświetlaczu pojawił 
się napis „Pr”.

Jako wartość ustawić 0 (= ochrona jest wyłączona).

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, aż pojawi się menu „In”.

W tym czasie należy „przeklikać” wszystkie menu podrzędne przyciskiem „F”:

t.P  ..................2

C.1 ..................0

Ft ....................1

Fd ...................0,5

dP ...................16

L. ....................0 (= minimalne ciśnienie przetwornika)

H. ....................200 (= maksymalne ciśnienie przetwornika)

oF ...................0

d.1...................0

t.U. ..................0

t.d. ..................0

L.L ..................0

H.L ..................200

4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, aż pojawi się menu „Ou”.

W tym czasie należy „przeklikać” wszystkie menu podrzędne przyciskiem „F”:

O.n ..................3

1.t ...................0

2.t ...................0

3.t  ..................64  (=Is używane do autokalibracji)

rE ....................0

5. Przytrzymać przycisk „F”, dopóki nie pojawi się wartość numeryczna „Lo” 
lub „H1”.

W tym czasie należy „przeklikać” wszystkie menu podrzędne przyciskiem „F”:

o.1 ...................200

o.2 ...................200

o.3 ...................200
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6. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, aż pojawi się menu „PA”.

Ustawić wartość = 99 o nacisnąć przycisk „F”, aby na wyświetlaczu pojawiło się 
menu podrzędne „U.C”.

Aby skalibrować przetwornik ciśnienia, należy wybrać U.C = 3 i nacisnąć 
przycisk „F”. Następnie pojawi się F1. Nacisnąć ponownie przycisk „F” — 
wyświetli się F2. Nacisnąć ponownie przycisk „F” — wyświetli się F3.  
Na końcu jeszcze raz nacisnąć przycisk „F”, aby zakończyć kalibrację.

7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”, aż pojawi się menu „PA”.

Ustawić wartość = 99 o nacisnąć przycisk „F”, aby na wyświetlaczu pojawiło 
się menu podrzędne „U.C”.

Aby wyregulować wyjście 4–20 mA należy wcześniej podłączyć multimetr, 
aby zmierzyć natężenie pomiędzy zaciskami wyjściowymi ciśnienia.

Następnie ustawić wartość U.C = 1 i nacisnąć przycisk „F, aby wyświetlić 
„CL”. W tym momencie należy użyć strzałek góra/dół, dopóki natężenie na 
multimetrze nie będzie wynosić 4 mA.

Po ustawieniu minimalnej wartości należy nacisnąć ponownie przycisk „F”; 
wówczas pojawi się „CH”. Ustawić wartość maksymalną intensywności dla 
„CL”. W tym przypadku musi to być 20 mA.

8. Przytrzymać przycisk „F”, dopóki nie pojawi się wartość numeryczna „Lo” 
lub „H1”.
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5. KONSERWACJA 
Ostrzeżenie: Wytapiacz jest wyposażony w najnowszą technologię, która jednak 
wiąże się z określonymi zagrożeniami, które można przewidzieć. W związku 
z tym do obsługi, montażu i naprawy tego urządzenia należy dopuszczać jedynie 
odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony i doświadczony personel.

W poniższej tabeli podsumowano w skrócie wskazania dotyczące odpowiedniej 
konserwacji wytapiacza. Należy dokładnie przeczytać przedstawione instrukcje.

Jeśli urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo, można odnieść się do 
następnego rozdziału 6. Szybko rozwiązywanie problemów.

Czyszczenie urządzenia

Aby w dalszym ciągu czerpać korzyści związane z wytapiaczem i zapewnić 
doskonałą mobilność jego elementów, należy utrzymywać wszystkie elementy 
w czystości, zwłaszcza kratkę wentylacyjną w górnej części maszyny.

 
Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem. Nieostrożność może przyczynić się 
do obrażeń ciała lub śmierci. 

 
Wnętrze czyścić za pomocą ściereczki zwilżonej wodą. Nie używać cieczy palnych 
ani rozpuszczalników.

Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia:

 •  Używać środków czyszczących nadających się do stosowania przy 
materiałach poliamidowych.

 • Nanieść środek czyszczący miękką ściereczką.

 • Nie używać ostrych narzędzi ani skrobaczek z ostrymi krawędziami.

Czynność Częstotliwość Więcej informacji

Czyszczenie zewnętrzne Codziennie Czyszczenie urządzenia

Dekompresja układu Przed przystąpieniem do czynności 
konserwacyjnych. i naprawy układu hydraulicznego Dekompresja układu

Wymontować szafę sterowniczą Przed przystąpieniem do konserwacji zespołu 
pneumatycznego lub wału pompy

Dostęp do zespołu 
pneumatycznego

Czyszczenie lub wymiana filtra - w zależności od potrzeb (co najmniej raz w roku) 
- Przy każdej wymianie kleju Konserwacja filtra

Opróżnianie i czyszczenie 
zbiornika

- W przypadku obecności spalonego kleju
- Przy każdej zmianie kleju Czyszczenie zbiornika

Kontrola pracy termostatu - Sprawdzić podczas trwania eksploatacji Termostat 
bezpieczeństwa

Wymiana urządzenia - Wymiana lub naprawa urządzenia Zdjąć urządzenie z 
podstawy
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Demontaż i wymiana paneli zewnętrznych:

1.  Wyłączyć wytapiacz. 

2.  Odłączyć od wlotu maszyny sprężone powietrze. 

3.  Aby zdemontować obudowę z urządzenia, najpierw należy oddzielić 
szafę sterowniczą od zbiornika. W tym celu należy poluzować wkręt o 1/4 
obrotu zgodnie z oznaczeniem (A) i przesunąć go wzdłuż prowadnic. 

3.  Aby zdjąć drzwiczki szafki sterowniczej, otworzyć drzwi obracając 
wkręt o 1/4 obrotu zgodnie z oznaczeniem (B), unieść drzwiczki, 
obrócić je i wyjąć wkręty (C). 

4.  Aby zdjąć obudowę szafy sterowniczej, należy poluzować wkręty 
(D) mocujące ją do podstawy maszyny i wkręty (E) mocujące ją do 
konstrukcji szafy sterowniczej. 

5.  Aby zdjąć obudowę zbiornika, należy wykręcić wkręty F i G mocujące 
obudowę do podstawy urządzenia. Pokrywę i obudowę zdejmuje się ze 
zbiornika jednocześnie. 

6.  Pokrywę zbiornika w modelu Micron 5 i 10 zdejmuje się po 
zdemontowaniu obudowy zbiornika. Chodzi po prostu o to, aby wały 
przesuwać na końcach wzdłuż rowków w obudowie. (Patrz schemat 1).

 Pokrywę zbiornika w modelu Micron 20 i 35 zdejmuje się poprzez 
odkręcenie bocznych wkrętów pokrywy (patrz schemat 2). 
 

7.  Aby ponownie zamontować obudowę, należy postępować  
w odwrotnej kolejności.

Dekompresja układu

Wytapiacze serii Micron są wyposażone w zawór bezpieczeństwa, który 
pozwala obniżyć ciśnienie w układzie po odłączeniu zasilania pneumatycznego 
lub elektrycznego.

Przed odłączeniem podzespołu hydraulicznego lub otwarciem jakiegokolwiek 
wyjścia rozdzielacza, konieczne jest przeprowadzenie poniższych kroków: 

1.   Użyć wyłącznika na drzwiach szafy sterowniczej obok regulatora 
ciśnienia, aby wyłączyć maszynę. 

C

E

D DA

B

G F

1 2



INSTRUKCJA WYTAPIACZA KLEJU MICRON 5 TPD MA-5134-EKONSERWACJA

5-3

 Zawór redukcji ciśnienia zwolni ciśnienie z obiegu hydraulicznego, 
wtłaczając klej z powrotem do zbiornika.

 
2.  Wyczyścić wszystkie aplikatory, które był używane — ręcznie lub 
korzystając z polecenia odpowiedniego programu.

Dostęp do zespołu pneumatycznego

Aby uzyskać dostęp do urządzenia w celu przeprowadzenia bardziej 
kompleksowej konserwacji maszyny, konieczne będzie zdemontowanie szafy 
sterowniczej z jej miejsca, co pozwoli na wygodniejszą i bardziej swobodną 
obsługę. W tym celu należy poluzować wkręt, który trzyma szafę sterowniczą 
w miejscu, o 1/4 obrotu i przesunąć go wzdłuż prowadnic.

Do wykonania tej operacji nie trzeba otwierać drzwi szafy sterowniczej.

Konserwacja filtra

Wytapiacze serii Micron są wyposażone w filtr pompy o średnicy oczka 
50. Filtr zapobiega wypychaniu przez pompę zanieczyszczeń i spalonych 
pozostałości kleju ze zbiornika.

Ostrzeżenie: Dobrym pomysłem jest również zastosowanie filtra na zaworze 
wlotowym zbiornika.  Filtr ten wykonuje filtrację pierwszego stopnia, zapobiegając 
przedostawaniu się zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania w zbiorniku 
i innych zanieczyszczeń, które mogą przedostać się z zewnątrz.

Klej spływa od wewnątrz na zewnątrz filtra, przy czym zanieczyszczenia są 
zatrzymywane wewnątrz. 

W korku filtra znajduje się zawór spustowy.

Po wyjęciu filtra z obudowy wszystkie zanieczyszczenia pozostają w nim 
uwięzione, a wewnętrzna strona rozdzielacza pozostaje idealnie czysta. 
Filtr można wyczyścić lub wymienić bezpośrednio na nowy.

Nie istnieją żadne zasady co do tego, kiedy należy wymienić filtr. Na decyzję 
wpływ ma kilka czynników:

• rodzaj i czystość stosowanych klejów.

• temperatury robocze kleju.

• zużycie kleju w stosunku do czasu jego przebywania w zbiorniku.

• zmiany w typie stosowanego kleju.

W każdym przypadku zaleca się sprawdzanie i czyszczenie filtra przynajmniej 
co 1000 godzin pracy (wytapiacz włączony).

strefa czyszczenia
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Ostrzeżenie: Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne, . Ryzyko poparzenia. 

Aby wymienić filtr, należy pamiętać, że filtr i zawór czyszczący stanowią ten 
sam zespół: 

1.  Zdekompresować układ. 

2.  Aby wyjąć cały filtr, należy odkręcić sześciokątny korek zespołu za 
pomocą wkrętaka z końcówką 22 mm i wyjąć go. 

3.  W zależności od ilości zabrudzeń wewnątrz wkładu, należy go wyczyścić 
lub wyrzucić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów. 

4. Jeśli złącza są uszkodzone, należy je wymienić. 

5. Ponownie skręcić zespół, kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

6. Umieścić zespół z powrotem w rozdzielaczu i przykręcić wkręty. 

7. Kontynuować eksploatację jak dotychczas.

Czyszczenie zbiornika

Zbiornik kleju termotopliwego trzeba regularnie czyścić, aby zachować 
jego właściwości topnieniowe i funkcję zapobiegania przywieraniu. Zbiornik 
jest od wewnątrz pokryty PTFE i nachylony na tyle, aby ułatwić wyrzut kleju 
termotopliwego i zapobiec zatrzymaniu go wewnątrz w przypadku jego 
późniejszego spalania.

Ponadto przy mieszaniu klejów mogą zachodzić między nimi reakcje powodujące 
degenerację, a co za tym idzie problemy z wyrzutem w kierunku pompy. 

Dlatego też zaleca się, aby osady czyścić każdorazowo przy okazji:

• zmiany na inny typ kleju termotopliwego.

• powstania we wnętrzu zbyt dużej ilości spalonego materiału.

Zmiana typu kleju.

1.  Zużyć możliwie największą ilość kleju.

 W przypadku konieczności usunięcia kleju bez jego zużycia 
należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 
„Opróżnianie zbiornika”.

2.  Wyczyścić pozostałości kleju termotopliwego we wnętrzu zbiornika.

Ostrzeżenie: Korzystać z odpowiednich środków ochrony do wysokich temperatur. 
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3.  Dodać odpowiedni typ i ilość nowego kleju, poczekać na stopienie 
i przepompować co najmniej jeden pełny zbiornik przez układ 
(węże i aplikatory).

Czyszczenie spalonego kleju

1.  Bezpośrednio opróżnić zbiornik (patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika”), 
aby zapobiec przedostawaniu się spalonego materiału przez obieg pompy.

2.  Wyczyścić pozostałości kleju i spalonego materiału we wnętrzu 
zbiornika. Nie używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić 
powłokę wewnętrzną.  

Ostrzeżenie: Korzystać z odpowiednich środków ochrony do wysokich temperatur. 

3.  Dodać odpowiedni typ i ilość kleju i poczekać na stopienie.

4.  Wymontować wkład filtra i go wyczyścić, w razie konieczności 
(patrz punkt „Konserwacja filtra”).

5.  Ponownie zamontować filtr bez wkładu.

6.  Przepompować co najmniej jeden zbiornik przez wyjście rozdzielacza 
oznaczone numerem 1.

7.  Wymontować filtr i przymocować do niego odpowiedni wkład. 
Ponownie zamontować go w rozdzielaczu.

8.  Ponownie napełnić zbiornik klejem, poczekać na stopienie i wznowić 
normalną eksploatację.

Ostrzeżenie: W przypadku pracy z filtrem lub innym elementem poddawanym 
działaniu ciśnienia należy zawsze najpierw zdekompresować układ 
(patrz odpowiedni punkt)

Opróżnianie zbiornika

Podczas normalnych czynności konserwacyjnych zaleca się, a czasami konieczne jest, 
aby zbiornik opróżniać bezpośrednio bez przepuszczania kleju przez układ pompy.

W przypadku modelu Micron 5 zbiornik nie posiada rynny do wlewania, więc, 
aby usunąć klej należy odczekać aż ostygnie i oddzielić go od ścian zbiornika, 
co ułatwi jego usunięcie.

Termostat bezpieczeństwa

W przypadku wystąpienia błędu w termostacie, który można resetować. 
Zdemontować obudowę zbiornika wraz z pokrywą i odsunąć szafę sterowniczą. 
Kiedy będzie widać termostat, należy nacisnąć przycisk, aby go zresetować.

Ostrzeżenie: Korzystać z odpowiednich środków ochrony do wysokich temperatur.

1
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Zdjąć urządzenie z podstawy

Aby zapewnić dokładniejszą konserwację sprzętu, konieczne jest usunięcie 
go z miejsca eksploatacji, aby umożliwić bardziej komfortowe i łatwiejsze 
przeprowadzanie czynności.

W tym celu urządzenie należy zdjąć z podstawy, postępując według 
poniższych instrukcji: 

1.  Użyć wyłącznika na drzwiach szafy sterowniczej obok regulatora 
ciśnienia, aby wyłączyć maszynę. 

2.  Zdekompresować układ. 

3.  Odłączyć węże podłączone do wyjść rozdzielacza — zarówno 
elektryczne, jak i hydraulicznie. 

4. Odłączyć zasilanie wejściowe i połączenie z masą. 

5.  Podnieść maszynę, aby zdjąć ją z podstawy.
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6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niniejszy rozdział stanowi podstawową pomoc w rozwiązywaniu prostych problemów 
bez ingerencji personelu technicznego Meler. 

Bardzo ważne jest, aby zawsze przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych 
w niniejszej instrukcji obsługi. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować 
obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny lub całej instalacji.

Ostrzeżenie: Wytapiacz jest wyposażony w najnowszą technologię, która jednak wiąże 
się z określonymi zagrożeniami, które można przewidzieć. W związku z tym do obsługi, 
montażu i naprawy tego urządzenia należy dopuszczać jedynie odpowiednio przeszkolony 
i doświadczony personel.

Każdy zaobserwowany problem jest związany z którymś punktem z wybranego rozdziału. 
Proces rozwiązywania problemów opisano w tabeli z następującymi czterema kolumnami: 

•  Potencjalne przyczyny

• Weryfikacja do przeprowadzenia

•  Przydatne spostrzeżenia

•  Działania

Działanie tego systemu jest proste. Należy znaleźć punkt w danym rozdziale, 
w którym omówiono zaobserwowany problem. Zaczynając od kolumny z lewej strony, 
należy prześledzić przyczyny problemu w pionie. Po znalezieniu danej przyczyny i po 
wykonaniu kontroli należy przeprowadzić odpowiednie działania korygujące, mając na 
uwadze komentarze.

Jeśli przyczyna nie zostanie znaleziona, należy przejść do następnego problemu.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, korzystając z informacji zawartych w niniejszym 
rozdziale, należy skontaktować się z regionalnym Centrum Pomocy Technicznej lub 
bezpośrednio z siedzibą główną firmy Meler.
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Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Nieprawidłowe 
działanie zasilania 
urządzenia.

Sprawdzić napięcie między 
fazami i przewodem 
neutralnym na głównym 
zacisku. Sprawdzić napięcie 
na złączu CN4 (płyta zasilania).

Napięcia będą się różnić 
w zależności od zasilania.

Sprawdzić oprzewodowanie.
Sprawdzić zasilanie sieci.
Sprawdzić elektryczny 
przewód zasilania.

Nieprawidłowe 
działanie przełącznika.

Sprawdzić ciągłość 
na przełączniku (2S1).

Zwolnić przewody przed kontrolą. 
Jeśli jest ciągłość, oznacza to, 
że przełącznik działa poprawnie.

Wymienić przełącznik.

Uszkodzony termostat. Sprawdzić ciągłość w 2S2.1.
Zwolnić przewody przed kontrolą. 
Jeśli jest ciągłość, oznacza to, 
że termostat działa poprawnie.

Wymienić termostat.

Nieprawidłowe 
działanie płyty 
zasilania.

Sprawdzić napięcie 
na złączu CN8.

Wykonać obejście styków CN8. 
Jeśli napięcie wynosi 230 V, 
płyta działa poprawnie.

Wymienić płytę zasilania.

Bezpiecznik 
płyty sterowania 
uszkodzony.

Sprawdzić ciągłość 
na bezpieczniku (F1).

Najpierw sprawdzić, czy do płyty 
sterowania jest doprowadzone 
napięcie 230 V (CN8).

Wymienić bezpiecznik.

Nieprawidłowe 
działanie płyty 
sterowania.

Sprawdzić napięcie 
na złączu CN9.

Bezpiecznik działa i do płyty 
sterowania doprowadzone jest 
napięcie 230 V.

Wymienić płytę sterowania.

Wytapiacz

Urządzenie się nie uruchamia

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Zwarcie w zbiorniku. Odłączyć złącze CN6 
od płyty zasilania.

W przypadku wystąpienia 
zwarcia w zbiorniku układ się 
załączy. Ponownie podłączyć 
CN6 i odłączyć przewody (2 i 4) 
od listwy zaciskowej zbiornika.

Sprawdzić oprzewodowanie, 
niektóre przewody 
można obejść.
Wymienić zbiornik.

W kolektorze doszło 
do zwarcia.

Odłączyć złącze CN6 
od płyty zasilania

W przypadku wystąpienia 
zwarcia w rozdzielaczu układ 
się załączy. Ponownie podłączyć 
CN6 i odłączyć przewody (1 i 3) 
od listwy zaciskowej kolektora.

Sprawdzić oprzewodowanie, 
niektóre przewody można 
obejść, uszkodzone... 
Wymienić elementy grzejne 
rozdzielacza.

Zwarcie między 
wężem a aplikatorem 
(wyjście 1–6).

Odłączać złącza węży, jeden 
po drugim, dopóki urządzenie 
się nie załączy.

Później trzeba będzie sprawdzić, 
czy do zwarcia doszło na wężu, 
czy na aplikatorze.

Zmienić rezystancję węża 
lub aplikatora.

Nieprawidłowe działanie polegające na zwarciu w urządzeniu

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Nieprawidłowe działanie 
zasilania urządzenia.

Sprawdzić napięcie między 
fazami a przewodem 
neutralnym. Sprawdzić 
napięcie na złączu CN4 (płyta 
zasilania).

Napięcia będą się różnić 
w zależności od zasilania.

Sprawdzić oprzewodowanie.
Sprawdzić sieć elektryczną.
Sprawdzić elektryczny 
przewód zasilania.

Zbiornik

Zbiornik nie grzeje
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Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Nieprawidłowe działanie 
kabla taśmowego.

Sprawdzić kabel 
taśmowy (CN3).

Sprawdzić połączenia 
pomiędzy przewodem i płytą. Sprawdzić kabel taśmowy.

Spalony bezpiecznik 
zbiornika.

Sprawdzić ciągłość 
bezpiecznika (F01).

Odłączyć bezpiecznik, 
aby sprawdzić go przy 
wyłączonym układzie.

Wymienić bezpiecznik.

Uszkodzona płyta 
zasilania.

Sprawdzić napięcie złącza 
CN6 (styki 2 i 4).

Jeśli napięcie wynosi ok. 
230 V a DL2 jest wł., wówczas 
jest w porządku.

Sprawdzić oprzewodowanie — 
może być źle ułożone.
Wymienić płytę.

Uszkodzony przewód 
zasilania zbiornika.

Sprawdzić napięcie złącza 
CN6 (styki 2 i 4) i na listwie 
zaciskowej zbiornika.

Jeśli napięcie na złączu 
wynosi ok. 230 V, a na 
ceramicznej listwie 
zaciskowej nie, wówczas 
przewód jest uszkodzony.

Sprawdzić połączenia ze złączem 
i listwą zaciskową.
Wymienić przewód.

Zwarty lub spalony 
element grzejny.

Sprawdzić napięcie na listwie 
zaciskowej.

Jeśli napięcie wynosi 230 V, 
wówczas jest poprawne. Wymienić zbiornik.

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Nieprawidłowe działanie 
płyty zasilania.

Sprawdzić płytę zasilania 
(styki 2 i 4 na złączu CN6).

Kontrolka LED (DL2) 
nie zaświeca się. Wymienić płytę zasilania.

Nieprawidłowe działanie 
płyty sterowania. Sprawdzić płytę sterowania. Kontrolka LED (DL2) 

nie gaśnie się. Wymienić płytę sterowania.

Zbiornik nie przestaje grzać

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Nieprawidłowe działanie 
czujnika temperatury.

Sprawdzić rezystancję 
czujnika (Pt-100 lub Ni-120) 
za pomocą multimetra.

Sprawdzić złącze CN1 
(płyta czujników) i stan dwóch 
górnych przewodów.

Wymienić złącze.
Wymienić czujnik.

Źle ustawiony czujnik. Sprawdzić położenie czujnika 
wewnątrz obudowy.

Czujnik należy ustawić 
w dolnej części.

Wprowadzić czujnik do 
dolnej części.

Awaria płyty czujników. Opcja ostatniej awarii. Najpierw sprawdzić czujniki, 
złącza i przewody. Wymienić płytę czujników.

Wahania temperatury w zbiorniku

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Nieprawidłowe działanie 
zasilania urządzenia.

Sprawdzić napięcie między 
fazami a przewodem 
neutralnym. Sprawdzić 
napięcie na złączu CN4.

Napięcia będą się różnić 
w zależności od zasilania.

Sprawdzić oprzewodowanie.
Sprawdzić zasilanie sieci.
Sprawdzić elektryczny 
przewód zasilania.

Nieprawidłowe działanie 
kabla taśmowego.

Sprawdzić kabel 
taśmowy (CN3).

Sprawdzić połączenia 
pomiędzy przewodem i płytą. Sprawdzić kabel taśmowy.

Spalony bezpiecznik 
kolektora.

Sprawdzić ciągłość 
bezpiecznika 
(F02 w złączu CN6).

Odłączyć bezpiecznik, 
aby sprawdzić go przy 
wyłączonym układzie.

Wymienić bezpiecznik.

Kolektor

Kolektor nie grzeje
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Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Uszkodzona płyta 
zasilania.

Sprawdzić napięcie na złączu 
CN6 (styki 1 i 3).

Jeśli napięcie wynosi ok. 
230 V a DL1 jest włączone, 
wówczas jest w porządku.

Sprawdzić oprzewodowanie 
złącza, położenie.
Wymienić płytę.

Uszkodzony przewód 
zasilania zbiornika.

Sprawdzić napięcie na złączu 
CN6 (styki 1 i 3) i na listwie 
zaciskowej kolektora.

Jeśli napięcie wynosi ok. 
230 V na złączu, ale nie 
listwie zaciskowej, wówczas 
przewód jest uszkodzony.

Sprawdzić połączenia między 
złączem i listwą zaciskową.
Wymienić przewód.

Uszkodzenie polegające 
na zwarciu wkładu 
kolektora.

Sprawdzić napięcie na 
listwie zaciskowej.

Napięcie powinno wynosić 
ok. 230 V. Wymienić elementy grzejne.

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Nieprawidłowe działanie 
płyty zasilania. Sprawdzić płytę zasilania. Kontrolka LED (DL1) nie 

zaświeca się. Wymienić płytę zasilania.

Nieprawidłowe działanie 
płyty sterowania. Sprawdzić płytę sterowania. Kontrolka LED (DL1) nie 

gaśnie. Wymienić płytę sterowania.

Kolektor nie przestaje grzać

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Nieprawidłowe działanie 
czujnika temperatury.

Sprawdzić rezystancję 
czujnika (Pt-100 lub Ni-120) 
za pomocą multimetra.

Sprawdzić złącze CN1 
(płyta czujników) i stan 
dwóch dolnych przewodów.

Wymienić złącze.
Wymienić czujnik.

Źle ustawiony czujnik. Sprawdzić położenie czujnika 
wewnątrz obudowy.

Czujnik należy ustawić 
w dolnej części.

Wprowadzić czujnik do 
dolnej części.

Awaria płyty czujników. Opcja ostatniej awarii. Najpierw sprawdzić czujniki, 
złącza i przewody. Wymienić płytę czujników.

Wahania temperatury w kolektorze

Pompa

Regulator ciśnienia nie pokazuje ciśnienia (wał się nie rusza)

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Brak ciśnienia powietrza. Sprawdzić ciśnienie na 
regulatorze i ciśnienie sieci.

W przypadku braku ciśnienia 
manometr będzie wskazywać 
zero barów.

Wymienić regulator ciśnienia.

Temperatura wszystkich 
elementów nie jest 
poprawna.

Sprawdzić elementy. Przesunąć wszystkie menu 
w płycie sterowania.

Naprawić uszkodzony element 
(patrz poprzednie akapity).

Zasilacz (5V3) jest 
uszkodzony.

Sprawdzić napięcie 
wyjściowe. Napięcie musi wynosić 24 V DC Wymienić zasilacz.

Płyta zasilania jest 
uszkodzona.

Sprawdzić, czy temperatura 
jest poprawna, a styk (CN1) 
jest zwarty.

Jeśli do przekaźnika 8K6 
doprowadzone jest napięcie, 
płyta zasilania działa 
poprawnie.

Wymienić płytę zasilania.

Przekaźnik (8K6) jest 
uszkodzony.

Sprawdzić, czy do 
przekaźnika dociera 
napięcie 24 V DC.

Jeśli do zaworu 
elektromagnetycznego (8Y3) 
dopływa napięcie, wówczas 
przekaźnik działa poprawnie.

Wymienić przekaźnik.
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Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Brak kleju w zbiorniku. Sprawdzić poziom kleju 
termotopliwego w zbiorniku.

Wał pompy rusza się szybko 
w obu kierunkach.

Ponownie napełnić 
zbiornik klejem.

Suchy filtr zbiornika. Sprawdzić filtr i wyczyścić 
dno zbiornika.

Dno zbiornika 
zanieczyszczone. Wymienić lub wyczyścić filtr.

Nieprawidłowe 
działanie wału.

Sprawdzić, czy klej 
wraca przez pierścienie 
uszczelniające typu „o” 
FOI do zbiornika. 
(układ pod ciśnieniem).

Szybkie pompowanie ale bez 
ciągłego wydawania kleju. Wymienić wał.

Nieprawidłowe działanie 
zaworu dolotowego.

Sprawdzić, czy w obrębie 
zaworu nie występują 
pęcherzyki powietrza 
na skutek powrotu kleju 
(układ pod ciśnieniem).

Szybkie pompowanie 
w jednym kierunku ale bez 
ciągłego wydawania kleju.

Wymienić zawór dolotowy.

Nieprawidłowe działanie 
zaworu redukcji ciśnienia.

Sprawdzić, czy klej wraca 
przez zawór (układ 
pod ciśnieniem).

Szybkie pompowanie w obu 
kierunkach ale bez ciągłego 
wydawania kleju.

Wymienić zawór redukcji ciśnienia.

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Zawór 
elektromagnetyczny (8Y3) 
jest uszkodzony.

Sprawdzić, czy do zaworu 
elektromagnetycznego 
dopływa napięcie (24 V DC).

Jeśli do zaworu 
elektromagnetycznego dociera 
napięcie, ale nie ma przepływu 
powietrza, wówczas zawór 
elektromagnetyczny jest 
uszkodzony.

Wymienić zawór 
elektromagnetyczny.

Zabezpieczający styk 
sterowania nie jest zwarty.

Sprawdzić, czy w maszynie 
głównej oba styki są zwarte.

Problem nie leży po stronie 
urządzenia Meler.

Wymienić odpowiedni element 
w maszynie głównej.

Wał się nie porusza (ciśnienie na manometrze)

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Wał nie zmienia 
zwrotu pompy.

Połączenie kielichowe jest 
źle ustawione.

Połączenie kielichowe 
musi być umieszczone 
na końcu wału.

Zmienione położenie 
połączenia kielichowego.

Wał nie zmienia 
zwrotu pompy.

Zawór różnicowy lub 
pozycjonujący jest 
uszkodzony.

Najpierw wymienić 
zawór pozycjonujący. Wymienić zawór lub zawory.

Wyciek powietrza. Ustawić ciśnienie na 6 barów. Każdy element może 
mieć nieszczelność Wymienić łączniki, zawory...

Wał zablokowany. Należy spróbować ręcznie 
poruszyć wał.

Należy spróbować poruszyć 
wał, kiedy jest ciepły. Wymienić wał.

Kompletny zespół 
pneumatyczny.

Odłączyć zespół 
pneumatyczny.

Zespół pneumatyczny 
nie rusza się.

Wymienić kompletny zespół 
pneumatyczny.

Niewydajne pompowanie 
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Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Wyciek z wału pompy.
Wygenerować ciśnienie 
w układzie (wytapiacz + wąż + 
aplikator).

Zużyte łożyska ślizgowe. Wymienić cały wał.

Usunąć nieszczelności 
zaworu. 

Wygenerować ciśnienie 
w układzie (wytapiacz + wąż + 
aplikator).

Otwór kolektora jest 
pełen kleju. Wymienić zawór upustowy.

Wyciek z korka kolektora.
Wygenerować ciśnienie 
w układzie (wytapiacz + wąż + 
aplikator).

Kapanie pod kolektorem.

Wymienić pierścień uszczelniający 
typu „o“ korka i ponownie 
go założyć. Gwint może być 
uszkodzony.

Wycieki pomiędzy pompą 
i zbiornikiem.

Wygenerować ciśnienie 
w układzie (wytapiacz + wąż + 
aplikator).

Kapanie na pompie. Wymieć pierścienie uszczelniające 
typu „o“ w obu częściach.

Wycieki ze złączki węża.
Wygenerować ciśnienie 
w układzie (wytapiacz + wąż + 
aplikator).

Kapanie z zewnętrznej 
części kolektora.

Wymienić pierścień uszczelniający 
typu „o“ złączki i ponownie 
go założyć. Gwint może być 
uszkodzony.

Wyciek kleju

Czujnik poziomu

Urządzenie nie wskazuje braku kleju

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Na płycie nie aktywuje się 
ostrzeżenie o braku kleju.

Sprawdzić parametr w menu 
konfiguracyjnym.

Jeśli użytkownik nie wie, 
jak otworzyć to menu, należy 
skontaktować się z Centrum 
Serwisowym firmy Meler.

Zmienić parametr w menu.

Spalony klej na czujniku 
poziomu.

Otworzyć pokrywę 
i sprawdzić, czy nie ma 
spalonego kleju.

Wyczyścić czujnik poziomu.

Zła czułość na czujniku 
poziomu wzmacniacza.

Czujnik poziomu (6B2) 
zawsze zasila sygnał. 
Dioda LED wzmacniacza 
ma kolor żółty.

Na wzmacniaczu jest 
pokrętło obrotowe do 
manipulacji czułością.

Wyregulować wzmacniacz, dopóki 
dioda LED nie zapali się na zielono.

Czujnik poziom jest 
uszkodzony.

Wzmacniacz ma zawsze 
ten sam kolor (żółty). Wymienić czujnik.

Urządzenie nie sygnalizuje, że zbiornik jest wypełniony klejem

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Zła czułość na czujniku 
poziomu wzmacniacza.

Czujnik poziomu (6B2) nigdy 
nie zasila sygnału. Dioda LED 
wzmacniacza ma kolor zielony.

Na wzmacniaczu jest 
pokrętło obrotowe do 
manipulacji czułością.

Wyregulować wzmacniacz, dopóki 
dioda LED nie zapali się na żółto.

Wyjście z logo Siemens 
jest zawsze zamknięte.

Sprawdzić ciągłość na 
wyjściu Q4.

Jeśli dioda LED wzmacniacza 
ma kolor zielony i występuje 
ciągłość, wówczas logo jest 
uszkodzone.

Wymienić logo Siemens.

Czujnik poziom jest 
uszkodzony.

Wzmacniacz ma zawsze ten 
sam kolor (zielony). Wymienić czujnik.
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Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Uszkodzony wąż. Wymienić wąż na 
inny działający. Zmienić kanał węża. Zmienić wąż.

Wtyki i oprzewodowanie 
uszkodzone.

Sprawdzić napięcie pomiędzy 
płytą a złączem wyjścia węża 
(przy podłączonym wężu).

Złącze CN* (przewód 
czarny — neutralny, przewód 
niebieski — wąż M*). ( 1 )

Zmienić złącza.

Kabel taśmowy źle 
umieszczony.

Przyjrzeć się złączu kabla 
taśmowego.

Kabel taśmowy podłączony 
poprawnie, jeśli świeci się 
czerwona kontrolka LED 
(DL15).

Prawidłowo podłączyć 
kabel taśmowy.

Bezpiecznik płyty 
zasilania uszkodzony.

Sprawdzić ciągłość 
bezpiecznika. ( 2 )

Ciągłość sprawdzać przy 
wyłączonym urządzeniu. Wymienić bezpiecznik.

Uszkodzona płyta 
zasilania.

Sprawdzić napięcie na 
wyjściu płyty (z podłączonym 
wężem).

Złącze płyty CN* (przewód 
czarny — neutralny, 
przewód niebieski — wąż 
M*). Bezpiecznik wykazuje 
ciągłość. Kontrolka LED DL* 
nie gaśnie. ( 3 )

Wymienić płytę zasilania.

Wąż

Wąż nie grzeje

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Uszkodzona płyta 
zasilania. Sprawdzić płytę zasilania. Zielona kontrolka LED DL* 

jest cały czas zgaszona. ( 4 ) Wymienić płytę zasilania.

Uszkodzona płyta 
sterowania. -- Zielona kontrolka LED DL* 

ciągle się świeci. ( 4 ) Wymienić płytę sterowania.

Wąż nie przestaje grzać

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Nieprawidłowe 
działanie czujnika 
temperatury węża.

Wymienić wąż na inny 
działający. Zmienić kanał węża. Zmienić wąż.

Oprzewodowanie 
czujnika.

Sprawdzić złącze płyty 
czujników i węża.

Złącze płyty czujników CN* 
(czarno-zielony przewód). ( 5 ) Wymienić złącze.

Awaria płyty czujników. Opcja ostatniej awarii. Najpierw sprawdzić czujniki, 
złącza i przewody. Wymienić płytę czujnika.

Wahania temperatury w wężu

Uwa-
ga Wąż 1 Wąż 2 Wąż 3 Wąż 4 Wąż 5 Wąż 6

(1) CN9/M1 CN9/M2 CN10/M3 CN10/M4 CN11/M5 CN11/M6

(2) F04 F05 F06 F07 F08 F09

(3) CN9/M1/DL3 CN9/M2/DL5 CN10/M3/DL7 CN10/M4/DL9 CN11/M5/DL11 CN11/M6/DL13

(4) DL3 DL5 DL7 DL9 DL11 DL13

(5) CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS, S.A.

6-8

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Uszkodzony aplikator. Wymienić aplikator 
na inny działający. Zmienić kanał aplikatora. Zmienić aplikator.

Uszkodzony wąż. Wymienić wąż 
na inny działający. Zmienić kanał węża. Zmienić wąż.

Wtyki i oprzewodowanie 
uszkodzone.

Sprawdzić napięcie pomiędzy 
płytą a wyjściem aplikatora 
(przy podłączonym wężu).

Złącze CN* (przewód 
czarny — neutralny, przewód 
czerwony — aplikator P*). ( 1 )

Zmienić złącza.

Kabel taśmowy 
źle umieszczony.

Przyjrzeć się złączu 
kabla taśmowego.

Kabel taśmowy podłączony 
poprawnie, jeśli świeci 
się czerwona kontrolka 
LED (DL15).

Prawidłowo podłączyć 
kabel taśmowy.

Bezpiecznik płyty 
zasilania uszkodzony.

Sprawdzić ciągłość 
bezpiecznika. ( 2 )

Ciągłość sprawdzać przy 
wyłączonym urządzeniu. Wymienić bezpiecznik.

Uszkodzona płyta 
zasilania.

Sprawdzić napięcie na 
wyjściu płyty (z podłączonym 
wężem).

Złącze płyty CN* (czarny 
przewód — neutralny 
i czerwony przewód — 
aplikator P*). Bezpiecznik 
wykazuje ciągłość. Kontrolka 
LED DL* nie gaśnie. ( 3 )

Wymienić płytę zasilania.

Aplikator

Aplikator nie grzeje

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Uszkodzona płyta 
zasilania. Sprawdzić płytę zasilania. Zielona kontrolka LED DL* 

jest cały czas zgaszona. ( 4 ) Wymienić płytę zasilania.

Uszkodzona płyta 
sterowania. -- Zielona kontrolka LED DL* 

ciągle się świeci. ( 4 ) Wymienić płytę sterowania.

Aplikator nie przestaje grzać

Przyczyny Kontrola Komentarze Działania

Awaria czujnika 
temperatury aplikatora.

Wymienić aplikator na inny 
działający. Zmienić kanał aplikatora. Zmienić aplikator.

Oprzewodowanie 
czujnika.

Sprawdzić złącze płyty 
czujników i aplikatora.

Złącze płyty czujników CN* 
(czarno-niebieski przewód). ( 5 ) Wymienić złącze.

Awaria płyty czujników. Opcja ostatniej awarii. Najpierw sprawdzić czujniki, 
złącza i przewody. Wymienić płytę czujnika.

Wahania temperatury w aplikatorze

Uwa-
ga Aplikator 1 Aplikator 2 Aplikator 3 Aplikator 4 Aplikator 5 Aplikator 6

(1) CN9/P1 CN9/P2 CN10/P3 CN10/P4 CN11/P5 CN11/P6

(2) F04 F05 F06 F07 F08 F09

(3) CN9/P1/DL4 CN9/P2/DL6 CN10/P3/DL8 CN10/P4/DL10 CN11/P5/DL12 CN11/P6/DL14

(4) DL4 DL6 DL7 DL10 DL12 DL14

(5) CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7
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DL3

DL4

DL12
DL11

DL6

DL5

DL7

DL10
F7

DL8

DL14

DL13

F6

F4F5

DL9

F1
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F7

F8

CN4

CN6

CN9

CN10

CN11

CN8

CN2 CN7

CN1

CN5

DL1
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SCHEMAT PŁYTY ZASILANIA

CN9, CN10 i CN11

Aplikator

Wspólny

Wąż

Kanał 2, 4 lub 6

Kanał 1, 3 lub 5

4
3
2
1 Rozdzielacz

Zbiornik

CN6
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SCHEMAT PŁYTY STEROWANIA SCHEMAT PŁYTY CZUJNIKÓW

CN9

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN1

Rozdzielacz

Zbiornik

CN2, CN3, CN4, CN5, CN6,CN7

Aplikator

Wąż

CN6

CN5

CN11

CN4

CN9

CN3

F1
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7. PARAMETRY TECHNICZNE

Informacje ogólne

Micron 5 TPD

Pojemność zbiornika 5,15 litra

Tempo pompowania 29,3 kg/h pompa 7cc/skokowa (*)

Tempo wytapiania 9,0 kg/h (*)

Liczba wyjść 6 (gwint 9/16)

Zakres temperatur 40 do 200°C (100 do 392°F)

Sterowanie temperaturą RTD ±0,5°C (±1°F) — Ni-120

Maks. ciśnienie robocze (przy 6 barach) 81,6 bara (1183 psi)

Maks. moc instalacji (przy napięciu 230 V)  7 100W (4 wyjścia)

Wymagania elektryczne 3N ~ 400/230 V 50 Hz + PE

Temperatura na stanowisku pracy 0 do 40°C

Masa 37,5 kg (puste)

(*) W standardowych warunkach

Wymiary
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PARAMETRY TECHNICZNE
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MONTAŻ URZĄDZENIA Micron 5 TPD

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

571
381

24
9

33
4

92

49



INSTRUKCJA WYTAPIACZA KLEJU MICRON 5 TPD MA-5134-POLRYSUNKI ELEKTRYCZNE

8-1

8. RYSUNKI ELEKTRYCZNE
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RYSUNKI ELEKTRYCZNE

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.



INSTRUKCJA WYTAPIACZA KLEJU MICRON 5 TPD MA-5134-POLSCHEMAT PNEUMATYCZNY

9-1

9. SCHEMAT PNEUMATYCZNY

Lista podzespołów

Pompa 7 cm3/skokowa

- 1 Filtr wlotowy (tarcza filtrująca)

- 2 Zawór elektromagnetyczny 3/2 (24 V DC 2W)

- 3 Regulator ciśnienia 1–8 barów

- 4 Manometr 0–10 barów

- 5 Zawór pneumatyczny 5/2

- 6 Zawór różnicowy 

- 7 Dwukomorowy siłownik pneumatyczny dwustronnego działania

  Ø 50 × 50 (pompa 7 cm3/skokowa)

- 8 Filtr na gnieździe wylotowym

- 9 Zawór upustowy ciśnienia
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SCHEMAT PNEUMATYCZNY

Złącze pneumatyczne do POMPY 7 cm3/skokowej

Lista de piezas
TÍTULOCTDNº DE PIEZAELE

RACOR T B9 6/4 : 2209002 NQ13300203401
REFUERZO TUBO 6/423305003102
TUBO POLIURETANO 4/6: 1025U0601 1R.553
TUBO Ø6x118 MM 90º ZB13300106004

INSTRUCCION DE MONTAJE

MICRON
DENOMINACION/DENOMINATION

TITULO/TITLENº DE HOJAS

1 DE 9
FECHA/DATE

6/06/07

REFERENCIA/REFERENCE

IM0004
EDICION

NEUMATICA CILINDRO PEQUEÑO

2

A VALVULA 
DESPRESURIZADO

ENTRADA AIRE 6 BAR

MANOMETRO

REGULADOR

CRUPO NEUMATICO

TUBO 35 MM

TUBO 770 MM

TUBO 400 MM

TUBO 700 MM

TUBO 380 MM

4

3A

2

1

2
Introducir refuerzo en tubo poliuretano

INSTALACION NEUMATICA PARA EL GRUPO PEQUEÑO

79

WLOT POWIETRZA 6 barów

DO ZAWORU UPUSTOWEGO CIŚNIENIA

REGULATOR CIŚNIENIA

MANOMETR

ZESPÓŁ PNEUMATYCZNY
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Schemat pneumatyczny do POMPY 7 cm3/skokowej

G
R

U
P

O
 7

cc
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SCHEMAT PNEUMATYCZNY

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.
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10. LISTA CZĘŚCI ZAPASOWYCH
W niniejszym rozdziale znajduje się lista części zapasowych urządzeń z serii Micron, 
dzięki której będzie można je szybko i pewnie wybrać.

Części zamienne grupuje się naturalnie, w taki sam sposób, jak te, które znajdują 
się w wytapiaczach.

Aby móc łatwiej zidentyfikować części na liście, dołączono rysunki części wraz z ich 
numerami. Aby uzyskać więcej informacji na temat zawartości części zamiennych, 
należy kliknąć jej numer.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

10-2

LISTA CZĘŚCI ZAPASOWYCH

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.
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E

F

G

B

D

C

A
GRUPA 

ZBIORNIKA

GRUPA 
ELEKTRONICZNE GRUPA 

ROZDZIELACZA

GRUPA 
POMPY

ZESPÓŁ PNEUMATYCZNY

GRUPA ELEKTRYCZNE

GRUPA PODSTAWY
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LISTA CZĘŚCI ZAPASOWYCH

A. ZESPÓŁ ZBIORNIKA

Nr Ref. Opis

1 150119780 Kompletny zespół zbiornika Micron 5 230 V

2 150119790 Zbiornik Micron 5 230 V AL-GR DC

3 150113370 Kratka zbiornika Micron 5–10 L

4 150113380 Wlot zbiornika Micron 5

5 150113410 Płaszcz izolacyjny zbiornika Micron 5

6 150113440 Płaszcz izolacyjny wlot zbiornika Micron 5

7 10100070 Filtr płaski zbiornika

7 10100085 Filtr płaski zbiornika, ekstragruby

8 10100071 Siatka filtra płaskiego zbiornika

8 10100086 Sito filtra płaskiego zbiornika, ekstragrube

9 150110140 Czujnik pojemnościowy poziomu

10 10030007 Listwa przyłączeniowa prądu

11 150114500 Termostat zabezpieczający, do 200°C

12 150114540 Czujnik Ni120

11

7

8

5

2

6

4

12

3

10

1

9
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B. ZESPÓŁ ROZDZIELACZA

Nr Ref. Opis

1 150026350 Element grzejny 300 W

2 10120032 Pierścień uszczelniający typu „o“ rozdzielacza 
zbiornika

3 150113210 Zespół filtra rozdzielacza 

3.1 150114390 Głowica filtra z odpowietrzaczem

3.2 150029250 Siatka filtra 50

3.3 150029260 Pierścień uszczelniający typu „o“ 23 × 3

3.4 150116050 Pierścień uszczelniający typu „o“ 29,87 × 1,78

3.5 150113260 Zestaw zespołu filtra pierścieni uszczelniających 
typu „o”

4 150021820 Zespół zaworu kompensacyjnego

4.1 150021830 Zespół nurnika/tłoka zaworu kompensacyjnego

4.2 10100096 Sprężyna zaworu kompensacyjnego

5 150022110 Korek zaworu kompensacyjnego z pierścieniem 
uszczelniającym typu „o“

6 150024750 Zespół zaworu redukcji ciśnienia

6.1 150024760 Pierścienie uszczelniające typu „o“ zaworu 
upustowego ciśnienia

7 10100082 Korek pompy z pierścieniem uszczelniającym 
typu „o“

7.1 10100083 Pierścień uszczelniający typu „o“ pompy

8 150114540 Czujnik Ni120

9 150119770 Przetwornik ciśnienia hydraulicznego

6

5

6.1

7

7.1

3.3

4.2

4

4.1

3.2

1

2

3.4

8

3.1 3

3.5

9
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LISTA CZĘŚCI ZAPASOWYCH

Nr Ref. Opis

1 150113550 korpus pompy 7cc z łącznikami

2 10100011 Wał pompy 7cc

3 150113570 Zestaw pierścień uszczelniający typu „o“ 
rozdzielacza/pompy/zbiornika

4 150113530 Zestaw tulei prowadzącej pompy 7cc

5 150020590 Krótkie złącze kulowe do aktywatora wału pompy

6 150113580 Wspornik mocowania pompy  7cc

7 150024970 Mocowanie zaworu wlotowego pompy Micron 7cc

C. ZESPÓŁ POMPY

5

1

7

4

2

3

6
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D. ZESPÓŁ PNEUMATYCZNY 7cc

Nr Ref. Opis

1 150113610 Zespół pneumatyczny z filtrem 7cc

2 150113650 Tłumik płaski 1/4’

3 150114480 Manometr

4 10110031 Regulator ciśnienia

5 150113690 Zestaw przyłączeniowy do zespołu pompy 7cc bez VP

6 150020490 Zawór różnicowy z pierścieniem uszczelniającym typu „o“

7 150020500 Zawór regulacyjny z pierścieniem uszczelniającym typu „o“

8 150060120  Zawór elektromagnetyczny wlotowy (24 V DC)

9 150060130 Złącze 2P+T 15 × 15

10 150020580 Zestaw pierścienia uszczelniającego typu o siłownika 
pneumatycznego 7cc

1
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7
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS
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LISTA CZĘŚCI ZAPASOWYCH

E. ZESPÓŁ PODSTAWY

Nr Ref. Opis

1 150113280 Osłona drzwi szafy sterowniczej Micron

2 150113290 Zespół osłony drzwi szafy sterowniczej bez kontrolki 
ostrzegawczej

3 150113300 Zespół obudowy zbiornika Micron 5

4 150113330 Zespół pokrywy zbiornika Micron 5

1

2

4

3



INSTRUKCJA WYTAPIACZA KLEJU MICRON 5 TPD MA-5134-POLLISTA CZĘŚCI ZAPASOWYCH

10-9

F. ZESPÓŁ ELEKTRONICZNY

Nr Ref. Opis

1 150113660 Płyta sterowania Micron

2 150119760  Wyświetlacz czujnika ciśnienia

3 150113680 Płyta zasilania Micron, 6 wyjść

4 150024710 Płyta czujników Pt100/Ni120 Micron

5 150110970 Bezpiecznik 0,315 A 5 × 20

43

5

1

2



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS
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LISTA CZĘŚCI ZAPASOWYCH

G. ZESPÓŁ ELEKTRYCZNY

Nr Ref. Opis

1 10010300 Bezpiecznik topliwy 6,3 A 5 × 20

2 150028860 Bezpiecznik topliwy 6,3 A 6 × 32

3 150021540 Bezpiecznik topliwy 16 A 10 × 38

4 150114450 Zespół kabla taśmowego pomiędzy płytą sterowania a płytą zasilania

5 150024740 Zespół przewodu między płytą sterowania a płytą zasilania

6 150114460 Przewód zasilający między płytą zasilania a zasilaczem DC Micron 5-10-20

7 150020720 Złącze żeńskie 12-stykowe (obudowa podstawy)

8 150114470 Włącznik główny

5

8

4

6

1

2

3
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