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1. BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Obecné

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

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

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

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

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

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

Použité symboly

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

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

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

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

Upozornění: Nebezpečná zóna. Nebezpečí zachycení. Nedostatečná pozornost 
může mít za následek zranění. 
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BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Mechanické prvky

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

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

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

Elektrické prvky

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

Instalace musí být řádně uzemněna.

Vodiče přívodních kabelů musí odpovídat požadovanému proudu a napětí.

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

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

Hydraulické prvky

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

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

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

Pneumatické prvky

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

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

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

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

V případě popálení:

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

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

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

Materiály

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

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

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

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

Zajistěte dostatečné odvětrání pracoviště. Zabraňte dlouhodobému vdechování 
uvolňovaných výparů.

Prohlášení o emisi hluku

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

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

Předpokládané použití

Zařízení je určeno k použití za následujících podmínek:

• Aplikace tavných lepidel při teplotě do 180 °C (356 °F). Ohledně 
provozu při vyšších pracovních teplotách se obraťte na oddělení 
technické podpory Meler.

• Používání zařízení spolu s doplňkovým příslušenstvím Meler.

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

• Používání zařízení v nevýbušném nebo chemicky neagresivním 
prostředí.

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

Nedovolené způsoby použití

Zařízení se nikdy nesmí používat za následujících okolností:

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

• Používání v prostředí, kde je zapotřebí čištění tryskajícími vodními 
paprsky.

• Používání k ohřevu nebo tavení potravin.

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

• Používání nebo manipulace bez odpovídajících bezpečnostně ochranných 
prostředků.

• Používání bez náležitého proškolení o použití zařízení a o všech 
potřebných bezpečnostních opatřeních.

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

V této příručce najdete informace o instalaci, použití a údržbě navíjecího a 
odvíjecího zařízení s válcovací hlavou.

Fotografie a obrázky uvedené v této příručce se vztahují k zařízení s válcovací 
plochou 850 mm, kde textilní formáty určené k lepení jdou zleva doprava. 
Zařízení je navrženo pro aplikaci tavných lepidel typu PUR na textilní formáty 
dodávané v rolích o průměru až 550 mm, o šířce 900 mm a maximální 
hmotnosti 120 kg. 

Zařízení je tvořeno pevným rámem, na kterém je usazena celá sestava, 
navíjecí, unášecí a vodicí válce, kontrola napnutí, chlazení, válcovací hlava, 
elektrická skříň, ovládací skříň a pneumatická skříň. Všechny tyto jednotlivé 
prvky jsou popsány níže. 

Součástí sestavy je rovněž zařízení na tavení lepidla a pomocné tavné zařízení 
na čištění válcovací hlavy; obě tato zařízení mají svou samostatnou příručku. 

Vzhledem k existenci různých modelů tohoto zařízení se může stát, že 
fotografie použité v této příručce se nebudou s vaším modelem přesně 
shodovat. 

Identifikace tavicího zařízení

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

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

Power supply/Alimentación

Serial No./Nº SerieRef.
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.

Outputs/Salidas Date/Fechaw
w

w
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ÚVOD

Režimy provozu

Laminovací válec se může používat v následujících režimech:

Automatický režim_Spuštění zařízení. Do pohybu se uvede pouze po 
stisknutí tlačítka START. Toto zařízení využívá dva rozdílné pracovní 
cykly:

• Cyklus nepřetržitého nanášení. Lepidlo se nanáší kompletně na 
celou roli.

• Cyklus nanášení po metrech. Lepidlo se nanáší po délce, kterou 
předem nastaví obsluha. 

Manuální režim_ Na ovládacím panelu je možné individuálně aktivovat 
jednotlivé pohyblivé části zařízení a provést tak jeho seřízení nebo 
údržbu.

Režim čištění_Aktivuje pomocné tavné zařízení, které pumpuje čisticí 
materiál přímo na válcovací hlavu, a odstraňuje z ní veškeré lepidlo. 
Využívá se, pokud zařízení nebude používáno. 

Režim navíjení/odvíjení rolí_Je zapotřebí při navíjení materiálu 
(podkladu) na role či jeho odvíjení z rolí. 
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Popis součástí

22

1. Infračervené boční ochranné zábrany.
2. Vodicí stůl a napojení pásů (podklad).
3. Systém ovládání napnutí pásu (odvíjení).
4. Hlavní rám.
5. Vstupní kalandr.
6. Systém ovládání napnutí pásu (převíjení).
7. Zábrana ochlazeného vzduchu.
8. Vodicí válce pásu.
9. Ovládací panel.
10. Elektrická skříň s chlazením.
11. Nouzové tlačítko.
12. Detektor napojení pásu.
13. Odvíjecí válec.
14. Detektory průměru.

15. Válcovací hlava.
16. Chladicí válec.
17. Systém řezání.
18. Přední bezpečnostní dveře.
19. UV lampa  
20. Převíjecí válec.
21. Tiskárny.
22. Hlavní spínač (na boku elektrické skříně).
23. Pistole stlačeného vzduchu.
24. Zvon na odsávání plynů.
25. Chladicí systém. 
26. Pneumatická skříň. 
27. Pomocné tavné zařízení. 
28. Čtečka čárových kódů.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 24

8 9 10

21 1

27
26
25

23

7

28
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Hlavní rám

Hlavní konstrukce se skládá z pevného rámu, je oporou pro vertikální lavici a 
jsou na něm namontované veškeré součásti zařízení vyjma zařízení na tavení 
lepidla. Rám má pět vyrovnávacích nožiček a otvory v opěrných deskách, které 
slouží k ukotvení celé sestavy k zemi.

Ovládací panel

Ovládací panel se skládá z displeje HMI pro volbu pracovních režimů, 
programování zařízení a vizualizaci alarmů, provozních tlačítek zařízení START 
(MARCHA), RESET A STOP (PARA), tlačítko pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ a kartu 
pro ovládání a nastavování teplot hlavy.

Ovládací panel
1. . Panel HMI
2. Hřibové tlačítko NOUZOVÝ STOP
3. Tlačítko STOP (PARO)
4. Tlačítko RESET
5. Tlačítko START (MARCHA)

Karta pro ovládání teploty
6. Tlačítko vlevo/vpravo pro volbu kanálu senzoru
7. Tlačítko nahoru/dolu pro změnu teplot 
8. LED kontrolky teplota hlavy (centrální část) 
9. LED kontrolka teplota OK a povolení čerpadla
10. Požadovaná teplota
11. Reálná teplota
12. Zapínání ON/OFF 
13. Funkce pohotovostní režim
14. Nastavení času

9

10 11 12 13 14

345 267

8

1
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Pneumatická skříň

Skříň v zadní části zařízení obsahuje pneumatický rozdělovač, tlakový spínač, 
elektroventily a regulátory tlaku vzduchu na válci vstupního kalandru a na 
válcích válcovací hlavy. Z této skříně je tlakový vzduch rozdělován na různé 
pneumatické pohony zařízení, do pistolí na upevnění trnů a do pomocného 
tavného čisticího zařízení. 

Chladicí zábrana má nezávislý přívod vzduchu, protože je náročná na spotřebu 
velmi vysokého průtoku vzduchu. Vedle skříně je přívod vzduchu a manometr 
pro regulaci celkového tlaku v okruhu.

Vzduch přiváděný do zařízení musí být suchý, nelubrikovaný a filtrovaný při 
tlaku nejméně 6 barů.

4

3

2

1

1. Regulátor tlaku válce přiváděcího kalandru.

2. Regulátor tlaku válců nanášecí hlavy.

3. Manometr válců nanášecí hlavy.

4. Manometr válce přiváděcího kalandru.

5. Přívod vzduchu závory pro ochlazování.

6. Připojovací místo hlavní vzduchové přípojky.  

7. Regulátor, manometr a filtr hlavního připojovacího místa pro vzduch.

8. Přívod vzduchu z regulátoru (7).

5 6 7

8
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Odvíjecí a převíjecí trny

Dva odnímatelné a roztažitelné trny namontované na ložiscích umožňují navíjení na 
role a odvíjení z rolí. Jsou poháněny jednotlivými převodovými motory a mají ručně 
nastavitelný doraz pro zarovnání role.

Dva senzory, které kontrolují průměr jednotlivých rolí, pomáhají nastavit rychlost 
celého systému a udržovat pás napnutý. 

Pro vyjmutí trnu pro uchycení role je zapotřebí posunout do strany boční upínací 
dorazy a následně pak posunout samotný trn směrem nahoru.

Indukční detektory na každém konci zajišťují, aby trn při navíjení a odvíjení rolí byl 
vždy ve správné poloze.

Pro aktivaci nastavení trnu na držáku rolí se boční tryskou pomocí pneumatické 
pistole zařízení přivádí stlačený vzduch. 

Stačí tuto trysku stisknout a tlak vzduchu na trnu se sníží a přitom se uvolní držák 
rolí.

Vstupní a napojovací vodicí stůl

Pro správné vyrovnání pásu před vstupním kalandrem je zařízení vybaveno 
ručně nastavitelným systémem pro vedení pásu. Tento systém slouží jako 
podpůrný stůl, který umožňuje napojit lepicí páskou konec jednoho pásu a 
začátek dalšího pásu anebo pomocí dummy, což umožňuje plné využití materiálu 
určeného k potažení lepidlem. Má čtyři ruční úchyty, které drží pásy, a tím tento 
proces obsluze usnadňují.

Má rovněž detektor konce role. Když je detekován konec pásu, stroj se zastaví a 
obsluha může provést napojení pásu dalšího. 

3

2

4

5

6

1. Napínací válec 

2. Přiváděcí stůl

3. Boční vodítka

4. Upínadla

5. Upevňovací knoflíky

6. Opěrný a vodicí válec

7. Detektor konce role

1

2

71
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Vstupní kalandr (odvíjení)

Está compuesta por un rodillo inferior siliconado y motorizado y un rodillo 
superior entre los que transcurre la banda. El rodillo superior es accionado 
por un cilindro neumático y presiona la banda sobre el rodillo inferior, que 
al girar produce el arrastre del material y en consecuencia el desbobinado 
paulatino de la banda hacia el cabezal de laminación.

Delante de la calandra una mesa con dos guías de ajuste manual ayudan a 
alinear correctamente el sustrato (opcional).

1 2 3 4 5

1. Horní vodicí stůl (volitelný).

2. Vodítko přítlačného válce.

3. Pneumatický válec.

4. Přítlačný válec.

5. Hnací válec se silikonovým povlakem.

6. Převodový motor hnacího válce.

6

Podpůrné válce a vedení pásu 

Todo el recorrido del sustrato dispone de diversos rodillos de apoyo y guiado, 
con el fin de que el desbobinado, la aplicación del adhesivo y el bobinado de la 
banda se hagan de forma correcta. Estos rodillos disponen de topes laterales 
regulables manualmente que se adaptan al ancho de la bobina a emplear.

1. Opěrný a vodicí válec.

2. Boční dorazy

1 2 2
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1. Elektrická přípojka hadice pro lepidlo.

2. Přípojka hadice pro lepidlo.

3. Opěrné válce pásu (podkladového materiálu).

4. Filtr vstřikovacího ventilu.

5. Nanášecí hlava.

6. Snímač napojení pásu.

7. Topná tělesa a snímače teploty nanášecí hlavy.

8. Hubice pro nanášení lepidla.

9. Nastavitelné mechanické dorazy.

10. Připojovací blok pomocné hadice pro čištění.

11. Elektrická přípojka pomocné hadice pro čištění.

12. Záchytná vana pro lepidlo.

13. Vodicí kluzná lišta nanášecí hlavy.

14. Rám nanášecí hlavy.

15. Přípojka hadice pro čištění nanášecí hlavy.

16. Válce pro přibližování nanášecí hlavy k podkladovému 
materiálu.

17. Elektromagnetický ventil ovládající vstřikovač.

18. Ventil pro vstřikování lepidla.

19. Průtokoměr (volitelný).

Umístění součástí válcovací hlavy

19

18

17

16

7

8

9

1

14

2 3 4

6

13

5

12 11

10

15

19
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Válcovací hlava

Válcovací hlava slouží k nanášení lepidla na podklad. Je namontována na 
vodicích ližinách a pomocí dvou dvojčinných pneumatických válců s koncovým 
dorazem je posouvána směrem k pásu. Podklad opírající se o válečky se 
pohybuje kolmo k hlavě (zdola nahoru). Konečné nastavení pozice pro 
nanášení se provede seřízením dvou mechanických dorazů.

Hlava má pneumaticky ovládaný ventil, který vstřikuje dodávané lepidlo 
přes hadičku připojenou k hlavnímu tavnému zařízení. Hadička a ventil 
mají odpory pro udržení pracovní teploty a jsou řízeny teplotními sondami 
naprogramovanými z hlavního tavného zařízení. Teploty v různých místech 
hlavy jsou naprogramovány a řízeny ze samotného navíječe.

Dále má druhou hadičku, která je přímo připojena k pomocnému tavnému 
zařízení a slouží ke vstřikování čisticího materiálu a vyčištění od PUR lepidla, 
jakmile dojde k odstavení stroje, čímž se zabrání zanesení a poškození hlavy.

Šířka pro nanášení lepidla na podklad je pevná, avšak může se nastavit na 
požadovaný rozměr tím, že se vymění vnitřní deska.

Senzory napojení pásu

V blízkosti plochy pro nanášení lepidla a oblasti řezu jsou dva senzory, které 
dokáží zachytit napojení materiálu. Dávají zařízení pokyny k provádění té které 
operace v závislosti na zvoleném programu. 

Cílem těchto programů je maximální využití materiálu, na který je lepidlo 
nanášeno. Pro více informací čtěte kapitolu „4. Použití“.

UV lampa

Stisknutím tlačítka SVĚTLO UV (LUZ UV) na displeji HMI ovládacího panelu se 
zapne nebo vypne ultrafialové světlo, které dopadá na podklad po celé jeho 
šířce a umožní sledovat, zda je lepidlo nanášeno správně.

Vzduchová zábrana pro chlazení lepidla

Aby bylo lepidlo co nejrychleji po nanesení ochlazeno, prochází pás skrze 
zábranu se suchým a nelubrikovaným vzduchem, která funguje pouze v 
automatickém režimu a za chodu.

Operátor ji může zapnout a vypnout z displeje HMI na ovládacím panelu.

1. Chladicí váleček. 

2. Zábrana ochlazeného vzduchu.

3. UV lampa.

2 31
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Chladicí váleček

Při průchodu vzduchovou clonou prochází pás přes váleček chlazený 
temperovanou vodou, která ochlazuje lepidlo a pás před jejich navinutím. Pro 
připojení k externímu okruhu chlazení vody slouží otočný spoj v zadní části 
zařízení.

Voda je ochlazována pomocí nezávislého chladicího agregátu umístěného 
v zadní části navíječe. Pro obsluhu tohoto zařízení si přečtěte jeho vlastní 
příručku.

Systém ovládání napnutí pásu

Dva válečky s fotobuňkou pro navíjení role, kterou lze naprogramovat z 
ovládacího panelu zařízení, provádějí kontrolu napnutí pásu po celé jeho dráze 
a ovládají rychlost motorů při odvíjení a převíjení tak, aby bylo udržováno a 
zajištěno konstantní napnutí pásu po celé jeho dráze.

2 3

1

1. Chladicí agregát.

2. Chladicí váleček. 

3. Otočný spoj.

1 2
1. Zesilovač pro fotobuňku navíjení.

2. Váleček ovládání napnutí pásu. 
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Systém řezání pásu

Před konečným navinutím se nachází systém řezání pásu tvořený přítlačnou 
patkou pásu, řezací matricí a otočným nožem, jež jsou ovládané pneumaticky.

Systém pracuje podle pracovního režimu a zvoleného programu. V kapitole ‚4. 
Použití‘ najdete další informace.

V tomto systému je také stůl, který umožňuje obsluze napojit konec pásu 
pomocí dummy. 

Výstražný maják se čtyřmi barvami

• TRVALE ČERVENÁ: Je-li aktivována nouzová situace stroje.

• BLIKAJÍCÍ ŽLUTÁ: Došlo k poplachu nebo k chybě.

• TRVALE BÍLÁ: Teplota v navíječi a v tavném zařízení je OK, lze uvést do 
chodu (zelené tlačítko START/MARCHA).

• TRVALE ZELENÁ: Zařízení je v provozu (a splňuje k tomu všechny 
podmínky).

1. Řezací matrice.

2. Přítlačná patka pásu. 

3. Řezací nůž.

4. Napojovací stůl.

1

2

3

4
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Další světelné indikátory

• Zelené světelné tlačítko START/MARCHA (ovládací panel). Pokud stroj 
má všechny podmínky potřebné pro uvedení do chodu, indikátor svítí 
přerušovaně. 

Pokud je stroj v chodu, tento indikátor je ve stavu ON (svítí trvale).

Pokud stroj nemá podmínky pro uvedení do chodu, je ve stavu OFF 
(vypnuto).

• Modré světelné tlačítko RESET (ovládací panel). Běžně je ve stavu OFF 
(vypnuto).

Pokud se na tomto stroji aktivuje nouzová situace, indikátor svítí 
přerušovaně.

Do stavu OFF přejde pouze po vynulování všech nouzových stavů a jeho 
stisknutí.

• Bílý světelný indikátor (elektrická skříň). Pokud je zařízení připojeno 
na externí napájení a hlavní vypínač je sepnutý, kontrolka je ve stavu ON 
(trvale).

Pokud je hlavní vypínač otevřený nebo pokud zařízení nemá externí 
napájení, kontrolka je ve stavu OFF.

Situace bezpečnostních systémů

Bezpečnostní dveře

Čtvery bezpečnostní dveře slouží k ochraně před náhodným vstupem do 
pracovního prostoru a aktivují nouzový řetězec stroje, který způsobí jeho 
zastavení v případě, že obsluha některé z nich otevře. Po nouzovém zastavení 
musí být stroj resetován pomocí tlačítka RESET, aby mohl být znovu uveden do 
provozu v některém z pracovních režimů.
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Infračervené ochranné zábrany

Dvoje bezpečnostní zábrany slouží k ochraně před náhodným vstupem do 
prostor navíjení a odvíjení rolí a aktivují nouzový řetězec stroje, který způsobí 
jeho zastavení v případě, že obsluha do některé z nich zasáhne. Po nouzovém 
zastavení musí být stroj resetován pomocí tlačítka RESET, aby mohl být znovu 
uveden do provozu v některém z pracovních režimů.

Nouzové hřibové tlačítko

Jsou dvě, jedno z nich se nachází na hlavním ovládacím panelu a druhé 
tlačítko je na levém sloupku rámu v prostoru odvíjení. Stisknutím kteréhokoli z 
nich se celé zařízení zastaví a rozsvítí se červené světlo na výstražném majáku. 
Po nouzovém zastavení musí být stroj resetován pomocí tlačítka RESET, aby 
mohl být znovu uveden do provozu v některém z pracovních režimů.
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3. INSTALACE
Upozornění: Navíjecí stroj s válcovací hlavou je zařízení vybavené současnými 
technologiemi a představuje určitá předvídatelná rizika. Z tohoto důvodu 
povolte, aby manipulaci, instalaci nebo opravy na těchto zařízeních prováděli 
výhradně povolané osoby s náležitým proškolením a zkušenostmi.

Úvodem

Zařízení je dodáváno se všemi prvky potřebnými pro jeho instalaci. Některé 
součásti však musí být dodány samotným uživatelem v závislosti na prostorové 
dispozici a zapojení daného zařízení:

• Kotvicí šrouby.

• Vzduchové potrubí a připojení k síti stlačeného vzduchu.

• Volitelně systém odvzdušňování.

Požadavky na instalaci

Před instalací tohoto zařízení je nutné zajistit, aby vyhrazený prostor 
umožňoval umístění, zapojení a používání celého systému, a to včetně hlavního 
tavného zařízení a pomocného tavného zařízení. Stejně tak musíme prověřit, 
zda přípojky elektřiny a vzduchu vyhovují požadavkům na zapojení zařízení.
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Spotřeba elektrické energie

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I když je zařízení 
vypnuté, je na vstupních svorkách napětí, což může být nebezpečné při interní 
manipulaci se zařízením. 

Při instalaci zařízení musíme pamatovat na celkovou spotřebu zařízení, a to 
včetně spotřeby odporů válcovací hlavy.

Před zapojením zkontrolujte, zda hodnota elektrického napětí, ke kterému se 
bude zařízení připojovat, odpovídá údajům na typovém štítku zařízení.

Zapojte a zkontrolujte, zda zařízení je náležitě uzemněno.

Zařízení musí být nainstalováno s uzamykatelným vypínačem napětí, který 
izoluje zařízení od přívodního zdroje. Musí být chráněno proti přetížení a zkratu 
pomocí odpovídajícího magnetotermického spínače a musí být nainstalován 
proudový chránič jako prostředek osobní ochrany pracovníků.

Stlačený vzduch

K instalaci zařízení je zapotřebí mít k dispozici síť suchého stlačeného a 
nelubrikovaného vzduchu s tlakem maximálně 6 barů. 
 
Jsou zde tři regulátory, jejichž funkcí je:

1.  Regulovat celkový tlak vstupního vzduchu na 6 barů. Rovněž reguluje tlak 
ventilů pro vstřikování lepidla, tlakových pistolí pro upínací trny a přívodů 
vzduchu do hlavního i pomocného tavného zařízení. 

2.  Regulovat tlak vzduchu na válcích pro přibližování podkladu k válcovací 
hlavě, a to na 4 bary.

3.  Regulovat tlak v okruhu válce kalandru odvíjení, a to na asi 3 bary. 

Vedle pneumatické regulace vzduchu pro různé válce má každý válec svůj 
vlastní regulátor průtoku. 
 
Spotřeba vzduchu záleží na dráze, kterou jednotlivé válce urazí, a potažmo 
na nanášení lepidla. Proto je tedy zapotřebí v každém případě tuto spotřebu 
odhadnout. 

Kromě toho vzduchová zábrana systému pro ochlazování lepidla na výstupu 
z válcovací hlavy vyžaduje vzhledem k vysoké spotřebě vzduchu svůj vlastní 
přívod nezávislý na celém zařízení. 

2 3

1



MA-5153-CZE  NAVÍJEČ EWS 900 FHINSTALACE

3-3

Další faktory 

Při instalaci zařízení je třeba vzít v úvahu i další skutečnosti praktické povahy:

• Udržujte přední část a obě strany zcela čisté, nezakryté a mimo oblasti, 
kudy projíždí obsluha či materiál, aby z kontrolního stanoviště byl 
snadný výhled na celé navíjecí zařízení.

• Uspořádejte ovládací panel tak, aby byla snadno zobrazena ovládací 
karta, na které jsou zobrazeny teploty a případné signály alarmů, 
displej s jednotlivými stavy stroje a výstražný světelný maják.

• Pokuste se co nejvíce zamezit používání zbytečně dlouhých hadic, které 
vedou ke zvýšené spotřebě elektrické energie a k poklesu výkonu.

• Zařízení neinstalujte v blízkosti silných zdrojů tepla, chladu nebo 
vlhkosti, které by mohly narušit jeho provoz.

• Vyvarujte se vibracím zařízení.

• Pro údržbu usnadněte přístup do zadní části zařízení a tavných zařízení.

Rozbalení

Před zahájením montáže zařízení je nutné sundat jej z palety a prověřit, zda 
není případně poškozené nebo poničené. 

Jakoukoli závadu, i na vnějším obalu, sdělte zástupci firmy Meler nebo na 
adresu sídla společnosti.

Upozornění: Rám má čtyři šrouby s okem pro zdvihání celé sestavy. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o zařízení velkých rozměrů, je nutno učinit vhodná 
opatření pro jeho bezpečnou vykládku a vybalení. 

Upevnění zařízení

Umístěte zařízení na jeho správné místo, které musí být zcela v rovině. Pro 
vyrovnání malých nerovností podlahy má základna pět nastavitelných nožiček 
v rozmezí až 100 mm. Otáčením nožiček ve směru hodin se základna zdvihá a 
otáčením v opačném směru se snižuje. Po dosažení roviny upevněte zařízení 
na podlahu pomocí příslušných kotvicích prvků.

Upozornění: Ujistěte se, že podlaha, na kterou se bude lavice upevňovat, je v 
rovině, není vystavena vibracím a unese hmotnost zařízení.  
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Připojení elektrického napájení

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepozornost může mít 
za následek poranění nebo smrt.

Zařízení je dodáváno pro připojení k elektrické síti podle jeho výkonu:

• 3~380/400 + N + PE 50 Hz

• 8 kW na fázi.

Dále je nezbytné správné uzemnění.

Protáhněte napájecí kabel dolní částí elektrické skříně a připojte vodiče ke 
konektoru. Ostatní součásti zařízení jsou napájeny ze samotné skříně.

Podrobnější informace naleznete v elektrických schématech uvedených v této 
příručce.

Pneumatické připojení

Před zapojením pneumatického připojení do zařízení se ujistěte, že regulátory 
tlaku jsou zcela uzavřeny. Za tímto účelem otáčejte kohoutem regulátorů 
umístěných v pneumatické skříni proti směru hodinových ručiček až na doraz.

Připojte rozvod vzduchu v továrně (maximum 6 barů) na vstup do zařízení 
pomocí hadice o vnějším průměru 8 mm. Zařízení je k tomu vybaveno 
rychloupínací spojkou.

Pusťte vzduch ze sítě a otáčejte regulátory tlaku ve směru hodinových ručiček. 
Rychlost jednotlivých pneumatických válců se může zvýšit nebo snížit pomocí 
příslušných regulátorů průtoku.

Připojení hadic

Zařízení je vybaveno hadicí zapojenou na válcovací hlavu a vedoucí z externího 
tavného zařízení. Toto externí tavné zařízení dostává signál k čerpání lepidla, 
když to vyžaduje ovládání navíječe.

Kromě toho druhá hadice zapojená na válcovací hlavu dodává prostředek na 
čištění lepidla, a to z druhého pomocného zařízení při zapnutí režimu ČIŠTĚNÍ. 

Upozornění: Při připojování zařízení ověřte, zda připojené napájení 
nepřekračuje maximální přípustný výkon.

Bezpečnostní opatření:

• K identifikaci každé hadice proveďte elektrické zapojení do konektoru 
se stejným číslem, jako je jeho číslo použité na výstupu.

• Používejte přednostně spojovací prvky o 90°, abyste minimalizovali 
prostor, který hadice obsadí. Přímé spojky obvykle vytvářejí zakřivení s 
velmi malými průměry, což může způsobit prasklinu uvnitř hadice.

• Elektrické připojení hadice provádějte při vypnutém zařízení. V 
opačném případě může dojít k závadě na elektrickém připojení a na 
displeji tavného zařízení se mohou zobrazovat hlášení poplachu.

Další informace o tavných zařízeních naleznete v příslušném návodu k 
obsluze.
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Nastavení parametrů

Jakmile zařízení i jeho součásti jsou nainstalovány, je zapotřebí nastavit 
pracovní parametry vhodné pro konkrétní zamýšlené použití.

Zařízení tento úkon maximálně usnadňuje a dovoluje obsluze změnit pouze ty 
parametry, které je pro dané použití potřeba měnit. 

V kapitole „4. POUŽITÍ“ jsou podrobně uvedeny pracovní režimy stroje a jejich 
konfigurace.

Ruční nastavení polohy

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze za žádných okolností provádět 
nastavování, pokud je zařízení v pracovním režimu.

Pro správné nastavení a zarovnání doporučujeme, aby byl podklad navléknutý. 
V kapitole „4. POUŽITÍ“ jsou podrobně uvedeny pracovní režimy stroje a jejich 
konfigurace.

Nastavení polohy bočních dorazů pásu

Válce pro uchycení rolí i vodicí válce pásu mají ručně nastavitelné boční dorazy 
umožňující řádné zarovnání podkladu.

Je důležité, aby všechny byly správně zarovnány, a umožňovaly tak správné 
odvíjení, nanášení a převíjení, aniž by přitom docházelo k bočnímu posunu 
pásu.

Doporučuje se, aby dorazy nezůstávaly příliš natěsno vůči šířce pásu, ale aby 
dovolovaly jeho průchod s nepatrnou vůlí.

Nastavení polohy bočních vodicích lišt stolu pro napojování pásu 

Stůl pro napojování má dvě boční vodicí ližiny s ručním nastavením. Je 
důležité, aby vnitřní vodítko bylo řádně srovnané a zarovnané vůči ostatním 
bočním dorazům. Vnější vodítko lze nastavit po navinutí pásu.
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Nastavení polohy bočních vodicích lišt horního stolu (volitelné) 

Horní stůl má dvě boční vodicí ližiny s ručním nastavením. Je důležité, 
aby vnitřní vodítko bylo řádně srovnané a zarovnané vůči ostatním bočním 
dorazům. Vnější vodítko lze nastavit po navinutí pásu.

Nastavení posuvu válcovací hlavy

Aby bylo možné regulovat tlak, kterým válcovací hlava působí na podklad v 
průběhu nanášení, musí pracovat oba mechanické dorazy. Oba dorazy mají 
milimetrové pravítko, aby mohly být nastaveny na stejný rozměr.
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4. POUŽITÍ
V této části je uveden způsob použití navíječe a válcovací hlavy. I když je jeho 
provoz jednoduchý, nesmí být používán osobami, které nejsou obeznámeny s 
jeho obsluhou. 

Upozornění: Nevhodné použití může způsobit škody na samotném zařízení 
nebo přivodit zranění osobám, které ho obsluhují, případně může mít za 
následek smrt.

Obecné informace

Zařízení na tavení hotmeltového lepidla mívá tři velké skupiny strojních 
součástí s ovládáním teploty: tavná jednotka, přepravní hadice a nanášecí 
systém. V tomto případě má tavná jednotka svůj vlastní ovládací panel, ze 
kterého se ovládají teploty na hadici, která přepravuje lepidlo, na průtokoměru 
a na vstřikovacím ventilu hlavy. Navíječ společně s válcovací hlavou má svůj 
ovládací panel, kterým se ovládají zbývající funkce zařízení.

Tavná zařízení a hadice

Celá sestava strojního zařízení je vybavena dvěma tavnými zařízeními. Jedno 
je hlavní a slouží k tavení a dodávání lepidla pomocí hadice až do válcovací 
hlavy, druhé slouží k tavení a dodávání čisticího materiálu pomocí jiné hadice 
směrem do hlavy v případě delších odstávek. Pokud se toto čištění neprovádí, 
může dojít k zatuhnutí lepidla a k následnému nevratnému poškození hlavy.

Upozornění: Před doplněním zásobníku hlavního tavného zařízení se ujistěte, 
že doplňované lepidlo je stejného typu jako stávající. Míchání lepidel různých 
typů může vést k poškození tavných zařízení.

Pro správné nastavení a uvedení to provozu těchto zařízení společně s jejich 
hadicemi je nutné prostudovat jejich příslušné návody k obsluze.

Spuštění zařízení

Před uvedením zařízení do provozu je potřeba prověřit, zda je jednotka správně 
nainstalovaná a zda jsou zapojeny všechny vstupy a výstupy a příslušenství. 
Rovněž je třeba prověřit, zda je na zařízení připraveno lepidlo, jež má být 
použito, a zda jsou nastaveny pracovní parametry.

Začátek spouštění:

1. Otočte hlavním vypínačem do polohy ON.

 Pokud byla ovládací karta při posledním odpojování zařízení vypnutá, 
při novém startu bude vypnutá i nadále (zobrazení času).

 Pokud byla ovládací karta při posledním odpojování zařízení zapnutá, 
při novém startu se karta znovu zapne.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

4-2

POUŽITÍ

2. Stiskněte tlačítko ON/OFF na ovládací kartě, abyste ji zapnuli, pokud 
dosud zapnutá nebyla.

 Na panelu HMI budou zobrazeny možnosti hlavního menu a karta pro 
ovládání teploty bude na obou displejích zobrazovat hodnoty výchozí a 
skutečné teploty v zóně 1 na válcovací hlavě. 

 LED kontrolky (zelené) na ovládání ohřevu hlavy se rozsvítí a hlava se 
začne zahřívat.

 Po dosažení požadované hodnoty teploty −3 °C, se aktivuje 
programovatelné časové zpoždění až do doby, než může být spuštěno 
čerpadlo tavného zařízení (aktivace elektroventilů na hlavě) a dojde k 
zapojení hlavního stroje, a to za předpokladu, že ostatní součásti rovněž 
dosáhly zadané teploty −3 °C.

 Pokud dojde k odpojení systému: 

 - stisknutím vypínacího tlačítka nebo tlačítka pohotovostního režimu, 

 - odpojením napájení nebo externí aktivací pohotovostního režimu, 

 - po obnovení funkce systému se aktivuje prodleva pouze tehdy, 

 poklesla-li mezitím teplota zásobníku o více než 20 °C pod nastavenou 
hodnotu 

3.  U zařízení s pístovým čerpadlem zkontrolujte, zda manometr zařízení 
ukazuje správný tlak. Hodnoty nižší než 0,5 mohou vyvolat chaotický 
pohyb čerpadla.

 Jakmile jsou všechny teploty v pořádku, můžete pokračovat v práci 
s zařízením z různých možností ovládacího panelu HMI. Viz kapitola 
PROVOZNÍ REŽIMY v této kapitole.

Zobrazení na tavicím zařízení

Tavicí zařízení mají ovládací panel vybavený dvěma displeji se třemi prvky, 
z nichž každý má 7 segmentů a umožňují zobrazit hodnotu teploty (nastavená 
hodnota a skutečná teplota), programovatelné parametry a alarmy.

Jsou vybaveny kontrolkami ukazujícími ohřev jednotlivých prvků:

Funkce kontrolky Ohřev prvku Stav prvku
trvalé zapnutí stálé nízká teplota

pomalé blikání eventuální (v závislosti na 
parametrech PID) teplota se blíží nastavené hodnotě

rychlé blikání programování či zobrazení změna nastavené hodnoty
vypnuté nezahřívá se teplota dosažena
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Zahrnují rovněž kontrolky programování připojení / odpojení zařízení 
a připojení / odpojení funkce pohotovostního režimu:

Zobrazení teploty jednotlivých součástí

Po vybrání dané součásti pomocí kurzorů lze zobrazit teplotu těchto 
jednotlivých součástí.

Tiskněte šipky nahoru–dolů, dokud se vám nezobrazí požadovaná součást.

Po 10 s zobrazení přejde zpět k výchozí součásti (zóna 1 válcovací hlava).

Chcete-li udržet dané zobrazení natrvalo, je potřeba prodloužit stisknutí šipky 
nahoru–dolů na vybrané součásti po dobu 2 s.

Sekvence zobrazení válcovací hlavy je tato:

Zóna 1 <—> Zóna 2 <—> Zóna 3  <—> Zóna 4

Chcete-li ukončit trvalé zobrazení dané součásti, stačí stisknout libovolnou 
šipku vlevo–vpravo.

Zóny ovládání teplot na válcovací hlavě

Karta pro ovládání teploty ovládá a programuje různé teplotní zóny na válcovací 
hlavě. Rozložení těchto zón na hlavě znázorňuje následující schéma. Je důležité 
mít toto schéma na paměti při výběru a programování jednotlivých nastavení pro 
ovládání teploty.

Zahřívání a ovládání teploty vstřikovacího ventilu válcovací hlavy a průtokoměru se 
provádí z hlavního tavného zařízení.

Zahřívání a ovládání teploty vstřikovacího ventilu čisticího materiálu se provádí z 
pomocného tavného zařízení.

Pro jejich správnou konfiguraci si přečtěte příručky k oběma zařízením.

Funkce kontrolky On/off Pohotovostní režim

trvalé zapnutí vypnuté zařízení aktivovaná funkce

pomalé blikání program s deaktivací pro daný den program s aktivací pro daný den

rychlé blikání programový režim aktivace / 
deaktivace

programový režim aktivace / 
deaktivace

vypnuté zařízení v chodu funkce deaktivována

obě kontrolky blikají časování v případě, že zásobník dosáhl nastavené teploty

Zóna 3
Aplikátor 1

Zóna 2
Hadice 1

Zóna 1
Zásobníku

Hubice pro nanášení lepidla

Zóna 4
Hadice 2 Bočnice stroje
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Zobrazení výstrah

Tavicí zařízení uživatele informují v případě poškození jednotky. Upozornění se 
zobrazuje na displeji ovládacího panelu.

Jakmile se zobrazí výstraha, musí řídicí systém uskutečnit některé kroky 
k ochraně jednotky. K obnovení funkce zařízení stačí opravit poruchu.

Aktivace funkce pohotovostního režimu nevyvolává žádnou výstrahu.

V případě poruchy sondy, zachová systém ohřev všech prvků s výjimkou těch, 
v nichž došlo k závadě.

Při přehřátí se okamžitě odpojí ohřev porouchané části. Pokud závada 
přetrvává i po uplynutí několika minut, odpojí se ohřev všech částí a také se 
odpojí výkonová relé. Karta bude ukazovat výstrahu až do okamžiku jejího 
opravení. V tom okamžiku se znovu zapnou všechna výkonová relé a systém 
obnoví normální ohřev.

Nastavení teplot 

Tavicí zařízení jsou v továrně nastavena na následující výchozí hodnoty:

• Nastavená teplota (Zónas 1, 2 ,3 y 4): 140 ºC

• 150 ºC hadice a 160 ºC aplikátory

• Zobrazení ve °C

• Hodnota přehřátí: 20 °C

• Hodnota pohotovostního režimu: 40%

• Délka prodlevy: 10 min

• Časové naprogramování: ZAP: 

Pro nastavení teplot jednotlivých prvků je třeba použít obecný postup, který se 
popisuje níže.

1. 1. Pomocí šipek ‚vlevo-vpravo‘ vyberte prvek, jehož hodnota se má 
změnit.  Příslušná kontrolka bude rychle blikat Seleccionar con la 
flecha ‘vlevo-vpravo’ el elemento al que se va a modificar el valor. El 
led correspondiente lucirá con intermitencia rápida.

Kód Příčina                                                              
Kroky

Ohřev Čerpadlo Signál hl. stroj

Err 000 závada sondy Zóna 1 vyp pouze Zóna 1 vyp vyp

Err 001 závada sondy Zóna 2 vyp pouze Zóna 2 vyp vyp

Err 002 závada sondy Zóna 3 vyp pouze Zóna 3 vyp vyp

Err 003 závada sondy Zóna 4 vyp pouze Zóna 4 vyp vyp

Err 100 přehřátí Zona 1 vyp všechny prvky vyp vyp

Err 101 přehřátí Zona 2 vyp všechny prvky vyp vyp

Err 102 přehřátí Zona 3 vyp všechny prvky vyp vyp

Err 103 přehřátí Zona 4 vyp všechny prvky vyp vyp
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2. 2. Pomocí šipek ‚nahoru-dolů‘ umístěných pod displejem zvolte 
požadovanou hodnotu nastavené teploty. Při hodnotě nižší než 40°C 
přechází hodnota teploty na ‚OFF‘ (Vypnuto) a ohřev daného prvku se 
přeruší (pouze hadice a aplikátory).

3. Po uplynutí deseti sekund přestane kontrolka blikat, změněný údaj se 
zaznamená a zobrazí se nastavená teplota nádrže.

Tento jednoduchý postup je třeba opakovat u každého z prvků, jehož 
nastavenou teplotu chcete změnit.

Nastavení parametrů karty pro ovládání teplot

Tyto funkce jsou přístupné ze zvláštního menu. Pro vstup do tohoto menu 
stiskněte zároveň tlačítko se symbolem ‚hodin‘ a šipku dolů. 

Pro výběr funkce, kterou chcete nastavit, stiskněte šipku ‘doprava’ a 
procházejte jednotlivými funkcemi. Jakmile je funkce vybrána, hodnotu 
změníme pomocí tlačítek ‘nahoru’ a ‘dolů’ Při dalším stisknutí šipky ‘doprava’ 
se údaj uloží a přejde k další funkci. 

Zvláštní menu můžete kdykoli ukončit stisknutím šipky ‘vlevo’. 
Salir Avanzar

Modificar valor

Modificar valor

Funkce Symbol na displeji Továrně nastavená 
výchozí hodnota

Výběr jednotky pro zobrazení teploty ºC - ºF ºC

Nastavení nadměrné teploty 20 ºC

Nastavení teploty pro režim STANDBY 40%

Čas zpoždění pro spouštění čerpadla F 10 minut

Aktivace a deaktivace alarmu nízké hladiny v nádrži n OFF (bez funkce)

Nastavení času pro přechod z režimu ON do režimu STANDBY S-1 OFF

Nastavení času pro přechod z režimu STANDBY do režimu OFF S-2 OFF

Nastavení hesla pro ochranu parametrů PAS 000

Zobrazení celkové doby provozu t 00000

Nastavení dílčího počítadla výměna filtru tP 1000
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Programovací postup 

1. Stiskněte současně tlačítko se symbolem hodin a šipku dolů a poté 
uvolněte tlačítko dolů – vstoupíte tak do zvláštního menu.

 Na displeji se zobrazí výběr jednotky pro zobrazování teploty.

2. Pomocí šipky ‘nahoru–dolů’ zvolte požadovanou hodnotu.

3. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejděte na další obrazovku, kde je zobrazen 
symbol pro přehřátí. 

4. Pomocí šipky ‘nahoru–dolů’ zvolte požadovanou hodnotu (mezi 10 a 25).

 Zobrazená hodnota odpovídá zvýšení skutečné teploty oproti povolené 
žádané teplotě, aniž by se aktivovalo varovné hlášení.

5. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejděte na další obrazovku, kde je zobrazen symbol 
pro provoz STANDBY. 

6. Pomocí šipky ‘nahoru–dolů’ zvolte požadovanou hodnotu (mezi 25 a 55).

 Zobrazená hodnota odpovídá procentu snížení skutečné teploty oproti 
povolené žádané teplotě, která bude touto funkcí aktivována.

7. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejděte na další obrazovku, kde je zobrazena 
hodnota doby zpoždění.

 

8. Pomocí šipky ‘nahoru–dolů’ zvolte požadovanou hodnotu (mezi 0 a 60).

9. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejdeme na další obrazovku, kde je zobrazeno 
zapnutí/vypnutí detektoru hladiny.
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10. Pomocí šipky ‘nahoru–dolů’ zvolíme požadovanou hodnotu (ON/OFF). 
Při nastavení hodnoty na OFF nereaguje ani vizualizace na displeji, 
ani zapnutí externího signálu. Při nastavení hodnoty na ON a pokud 
hladina hotmeltu klesne, zobrazí se na displeji varovné hlášení (n - - -) 
a aktivuje se kontakt s externím signálem.

11. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejdeme na další obrazovku. 

12. Pomocí šipky ‘nahoru–dolů’ zvolíme požadovanou hodnotu (viz 
‘Načasování přechodu z režimu ON – Standby – OFF’). 

13. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejdeme na další obrazovku. 

 
 

14. Pomocí šipky ‘nahoru–dolů’ zvolíme požadovanou hodnotu (viz 
‘Načasování přechodu z režimu ON – Standby – OFF’).

15. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejdeme na další obrazovku. 

16. Pomocí šipky ‘nahoru–dolů’ zvolíme požadovanou hodnotu (viz ‘Heslo pro 
přístup do programování parametrů’).

17. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejdeme na další obrazovku.

 

 U této funkce se jedná o počítadlo, které zaznamenává celkovou 
provozní dobu zařízení, tj. s aktivovanou provozní teplotou OK.

 Je to vzestupný čítač a jeho hodnota nemůže být změněna.

 Maximální počet hodin je t99999 a poté se počítadlo znovu vrací na 
hodnotu t00000 a pokračuje dál v počítání.
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18. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejdeme na další obrazovku. 

19. Pomocí šipky ‘nahoru–dolů’ zvolíme požadovanou hodnotu (viz ‘Počítadlo 
pro upozornění na výměnu filtru lepidla’). 

20. Pomocí šipky ‘vpravo’ se vrátíme k počátečnímu parametru.  

Zvláštní menu můžete ukončit v jakémkoli parametru pomocí šipky ‘vlevo’ a 
následně se znovu zobrazí teploty v nádrži.

Pro uložení jakéhokoli parametru do paměti je vždy nutné přejít na následující 
parametr pomocí šipky ‘vpravo’.
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Načasování přechodu z režimu ON – Standby – OFF

Tato funkce umožňuje naprogramovat automatický přechod z režimu ON do 
režimu Standby po určité době nečinnosti (S-1) a z režimu STANDBY do režimu 
OFF po další době čekání (S-2) bez pokračování v činnosti.

Aby bylo možné tuto funkci správně naprogramovat a obsluhovat, musí 
být tavné zařízení připojeno k hlavnímu zařízení v externím pohotovostním 
konektoru CN4 ovládací karty. Prostřednictvím tohoto kontaktu bude hlavní 
zařízení signalizovat po sobě následujícími signály (ne méně než 500 ms), že 
probíhá výroba. Pokud první naprogramovaná doba uplyne bez činnosti (S-1), 
zařízení přejde do režimu STANDBY. Pokud zařízení zůstane v tomto stavu bez 
stisknutí tlačítka ‘pohotovostní režim Standby’ během druhé naprogramované 
doby (S-2), zařízení se přejde do režimu OFF.

Chcete-li zařízení znovu zapnout do režimu ON, je nutné stisknout tlačítko 
‘ON/OFF’ na ovládací kartě. Naprogramovaná doba S-1 se začne znovu 
odpočítávat v okamžiku, kdy tavné zařízení dosáhne provozní teploty.

S-1 S-2 Funkčnost

dIS dIS Externí vstup Standby (CN4) je odpojen (vypnuto). Tavné zařízení lze 
tlačítkem přepnout do režimu STANDBY.

OFF OFF
Externí vstup Standby (CN4) funguje jako obvykle.

• Kontakt ZAVŘENÝ: Zařízení v režimu STANDBY.
• Kontakt OTEVŘENÝ: Zařízení v režimu ON.

V rozmezí 001 až 999 
(minut) OFF nebo 000

LExterní vstup Standby (CN4) funguje jako detekce nečinnosti.
Pokud dojde k nečinnosti, po uplynutí času naprogramovaného v S-1 
tavné zařízení přejde z režimu ON do režimu OFF.
Neprochází přes režim STANDBY, protože S-2 je OFF nebo 000.

V rozmezí 001 až 999 
(minut)

V rozmezí 001 až 999 
(minut)

Vstup Standby (CN4) funguje jako detekce nečinnosti.
Pokud dojde k nečinnosti, po uplynutí času naprogramovaného v S-1 
tavné zařízení přejde z režimu ON do režimu STANDBY.
Pokud dojde k nečinnosti, po uplynutí času naprogramovaného v S-2 
tavné zařízení přejde z režimu STANDBY do režimu OFF.

Režim  ON Režim  STANDBY OFF

Kus Kus Kus Kus Kus Kus

Výroba v hlavním zařízení

S-1 S-2
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Heslo pro přístup do programování parametrů

Je možné nastavit heslo pro zabránění přístupu neoprávněným uživatelům k 
určitým programovým funkcím zařízení.

Ve zvláštním menu je možné nastavit hodnotu v rozmezí 000 (vypnuto) až 999. 
Pokud se hodnota hesla liší od hodnoty 000, zařízení je chráněno tak, aby 
programování funkcí bylo následující:

• BEZ hesla.

- Ovládání tlačítky ‘ON/OFF’ a ‘Standby’.
– Zobrazování skutečných pracovních teplot.

• S heslem.

- Změna žádaných hodnot teploty.
– Časové nastavování zařízení.
– Stanovení parametrů tavného zařízení.

Pokud je zařízení chráněno pomocí hesla a pokusíte se získat přístup k 
chráněným funkcím, zařízení zobrazí na displejích ‘PAS 000’.

Zadejte heslo pomocí šipek ‘nahoru’ a ‘dolů’.

Po zobrazení hesla stiskněte šipku ‘vpravo’.

Jestliže stisknete tlačítko ‘doleva’, zařízení přejde do stejného provozního 
režimu jako před zobrazením výzvy k zadání hesla.

Je-li heslo nesprávné, zařízení nebude mít přístup k požadovanému menu a 
bude ve stejném provozním režimu jako před zobrazením hlášení ‘PAS 000’. 
Neukáže se žádná zpráva upozorňující na nesprávné zadání hesla.

Pokud je heslo správné, zařízení přejde k požadovanému menu a nastavení 
nebo vizualizace parametrů bude možná.

Počítadlo celkového počtu provozních hodin zařízení

U této funkce se jedná o počítadlo, které zaznamenává celkovou provozní dobu 
zařízení, tj. s aktivovanou provozní teplotou OK.

Je to vzestupný čítač a jeho hodnota nemůže být změněna.

Maximální počet hodin je t99999 a poté se počítadlo znovu vrací na hodnotu 
t00000 a pokračuje dál v počítání.
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Počítadlo pro upozornění na výměnu filtru lepidla

U této funkce se jedná o odpočítávadlo, které zaznamenává celkovou provozní 
dobu zařízení, tj. s aktivovanou provozní teplotou OK, a to od tP1000 hodin do 
tP0000 hodin.

Po dosažení této hodnoty se na displeji zobrazí zpráva ‘FIL tEr’, která 
upozorňuje, že musí být čištěn a/nebo vyměněn filtr lepidla v zařízení.

Po stisknutí libovolného tlačítka zpráva zmizí a počítadlo se opět vrátí na 1 
000 hodin. Zařízení bude ve stejném provozním režimu jako dříve, tj. před 
zobrazením zprávy.

U této funkce lze tlačítky ‘nahoru’ a ‘dolů’ měnit tuto hodnotu tak, aby se 
hlášení pro čištění filtru přizpůsobilo specifickým potřebám použití tavného 
zařízení.

Jakmile je tato hodnota zvolena, stisknutím šipky ‘vpravo’ se nové datum uloží 
a varování ‘FIL tEr’ se aktivuje po uplynutí nového naprogramovaného času.
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Naprogramování hodin

Tavicí zařízení jsou vybavena programovatelným systémem připojení 
a odpojení zařízení a aktivace a deaktivace pohotovostního režimu.

Před programováním těchto funkcí je třeba zadat do ovládání údaje o dni 
a hodině, s nimiž se bude pracovat při provádění těchto programů.

Nastavení aktuálního data a času

1. Stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Na displeji se zobrazí ‚0‘, což signalizuje aktuální program času a data.  

2. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin.  

 Na levém displeji se zobrazí hodiny společně s tečkou, což znamená, že 
tuto hodnotu lze měnit, zatímco na druhém displeji se zobrazí minuty.

3. Pomocí šipky nahoru-dolů u displeje zvolte požadovanou hodnotu.

4. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Nyní se tečka zobrazí na pravém displeji.

5. Pomocí šipky nahoru-dolů u displeje zvolte požadovanou hodnotu. 

6. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Zobrazí se číslo označující den v týdnu (1 – pondělí / 7 – neděle).

7. Pomocí šipky nahoru-dolů u displeje zvolte požadovanou hodnotu.  

8. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin.  

 Znovu se zobrazí zvolený program ‚0‘.

9. Stisknutím jakéhokoli tlačítka šipky nahoru-dolů pro výběr prvku 
z tohoto programovacího režimu odejdete a vrátíte se do zobrazení 
teploty zásobníku. 
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Programování aktivace / deaktivace zařízení

Na každý den v týdnu, od pondělí (1) do neděle (7), lze naprogramovat jeden 
čas aktivace a jeden čas deaktivace.

Hodiny se zadávají v přírůstcích po 15 minutách, takže z 10.0 (10 h a 0 min) se 
přejde k 10.1 (10 h a 15 min), 10.2 (10 h a 30 min) a 10.3 (10 h a 45 min). 

1. Stiskněte tlačítko se symbolem hodin.

 Na displeji se zobrazí ‚0‘, což signalizuje aktuální program času a data. 

2. Pomocí šipky nahoru-dolů u displeje vyberte požadovanou hodnotu dne 
od pondělí (1) do neděle (7).  

3. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Zobrazí se dvě hodiny, na každém displeji jedna. Na levém displeji se 
zobrazuje čas spuštění, zatímco na pravém displeji se zobrazuje čas 
ukončení.

4. Blikající tečka u počátečního času znamená, že tuto hodnotu je možno 
upravovat. Pomocí šipky nahoru-dolů u displeje zvolte požadovanou 
hodnotu. 

5. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Tečka se přesune na čas ukončení.

6. Pomocí šipek nahoru-dolů zvolte požadovanou hodnotu. 

7. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Znovu se zobrazí zvolený program. Pomocí šipek nahoru–dolů lze 
vybrat další programy. 

8. Stisknutím jakéhokoli tlačítka šipky nahoru–dolů pro výběr prvku 
z tohoto programovacího režimu odejdete a vrátíte se do zobrazení 
teploty zásobníku. 

Vždy, když existuje naprogramovaná hodina odpojení zařízení pro daný den, 
bliká zelená kontrolka tlačítka ‚ON/OFF‘. 
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Potlačení programu aktivace / deaktivace zařízení

Naprogramovanou aktivaci / deaktivaci zařízení je možno potlačit i bez 
nutnosti zrušit program pro dny v týdnu. Takto se zachovají naprogramované 
údaje, ale program zároveň zařízení neovlivňuje. 

1. Stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Na displeji se zobrazí ‚0‘, což signalizuje aktuální program času a data.

2. Pomocí šipky nahoru-dolů přejděte na volbu posledního dne v týdnu (7). 

 Na displeji se zobrazí indikace ‚ON/OFF‘ v závislosti na aktuálním 
stavu.

3. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin.

 Stav se po každém stisknutí změní.

4.  Stisknutím jakéhokoli tlačítka šipky nahoru-dolů pro výběr prvku 
z tohoto programovacího režimu odejdete a vrátíte se do zobrazení 
teploty zásobníku.

 

Programování aktivace / deaktivace pohotovostního režimu zařízení

Na každý den v týdnu, od pondělí (1) do neděle (7), lze naprogramovat jeden 
čas aktivace a jeden čas deaktivace.

Hodiny se zadávají v přírůstcích po 15 minutách, takže z 10.0 (10 h a 0 min) se 
přejde k 10.1 (10 h a 15 min), 10.2 (10 h a 30 min) a 10.3 (10 h a 45 min). 

1.  Stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Na displeji se zobrazí ‚0‘, což signalizuje aktuální program času a data.

 

2.  Stiskněte tlačítko funkce pohotovostního režimu.

 Zobrazí se ‚1‘, což značí první den v programování funkce 
pohotovostního režimu.

 [Za předpokladu, že aktuální datum a čas je pro oba programy 
společný, nezobrazí se v této nabídce hodnota ‚0‘]. 

3.  Pomocí šipky nahoru-dolů u displeje vyberte požadovanou hodnotu dne 
od pondělí (1) do neděle (7).
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4. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Zobrazí se dvě hodiny, na každém displeji jedna. Na levém displeji se 
zobrazuje čas spuštění, zatímco na pravém displeji se zobrazuje čas 
ukončení. 

5. Blikající tečka u počátečního času znamená, že tuto hodnotu je možno 
upravovat. 

 Pomocí šipky nahoru-dolů u displeje zvolte požadovanou hodnotu.

6. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin.

 Tečka se přesune na čas ukončení.

7.  Pomocí šipky nahoru-dolů u displeje zvolte požadovanou hodnotu.

8.  Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Znovu se zobrazí zvolený program. Pomocí šipek nahoru–dolů 
u displeje lze vybrat další programy. 

9. Stisknutím jakéhokoli tlačítka šipky nahoru-dolů pro výběr prvku 
z tohoto programovacího režimu odejdete a vrátíte se do zobrazení 
teploty zásobníku. 

Vždy, když existuje naprogramovaná hodina aktivace pohotovostního režimu 
zařízení pro daný den, bliká zelená kontrolka tlačítka ‚údržba‘.

Potlačení programu pohotovostního režimu zařízení

Naprogramované spuštění pohotovostního režimu zařízení je možno 
potlačit i bez nutnosti zrušit program pro dny v týdnu. Takto se zachovají 
naprogramované údaje, ale program zároveň zařízení neovlivňuje. 

1. Stiskněte tlačítko se symbolem hodin. 

 Na displeji se zobrazí ‚0‘, což signalizuje aktuální program času a data. 

2. Stiskněte tlačítko funkce pohotovostního režimu. 

 Zobrazí se ‚1‘, což značí první den v programování funkce 
pohotovostního režimu. 

3. Pomocí šipky nahoru-dolů přejděte na volbu posledního dne v týdnu (7).

 Na displeji se zobrazí indikace ‚ON/OFF‘ v závislosti na aktuálním 
stavu. 
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4. Znovu stiskněte tlačítko se symbolem hodin.

 Stav se po každém stisknutí změní.

5. Stisknutím jakéhokoli tlačítka šipky nahoru-dolů pro výběr prvku 
z tohoto programovacího režimu odejdete a vrátíte se do zobrazení 
teploty zásobníku.

 

Tlačítka speciálních funkcí

Jednoduchost programování tavicích zařízení omezuje použití tlačítek 
speciálních funkcí pouze na funkci pohotovostního režimu.

Tato manuální funkce umožňuje střídání pracovního a pohotovostního režimu. 
Pomocí zapnutí funkce pohotovostního režimu v okamžicích, kdy se tavicí 
zařízení nevyužívá, lze šetřit energii a zároveň lze také zajistit, že se ohřívané 
prvky systému mohou po návratu do pracovního režimu rychle dostat zpět na 
svou výchozí hodnotu.

Po aktivaci funkce pohotovostního režimu se nastavená hodnota všech 
ohřívaných prvků systému sníží v závislosti na nastaveném parametru (viz 
část ‚Nastavení parametrů tavicího zařízení‘). Například, pokud je nastavená 
teplota zásobníku 160 °C a parametr pohotovostního režimu je nastaven na 30 
(30 %), pak po stisknutí tlačítka pohotovostního režimu poklesne nastavená 
hodnota zásobníku na 112 °C (tj. 70 % z 160 °C).

Tři stávající systémy fungování pohotovostního režimu v tavicích zařízeních 
mají následující protokol priorit:

1.  tlačítko manuálního provozu pohotovostního režimu.

2. externí signál provozu pohotovostního režimu.

3. programování aktivace / deaktivace pohotovostního režimu.

Takže, je-li funkce aktivována jakýmkoli z těchto tří systémů, vždy je ji 
možno deaktivovat manuálním tlačítkem. Naopak, pokud byla aktivace 
provedena manuálním tlačítkem, nelze ji deaktivovat žádným z ostatních dvou 
systémů. Týdenní program nemůže deaktivovat funkci aktivovanou jakýmkoli 
z předchozích dvou systémů.

Pro použití funkce pohotovostního režimu navrhujeme následující kritérium: 

-  je-li doba nepoužívání kratší než 2 hodiny, ponechte v provozu normální 
ohřev tavicího zařízení.

-   je-li doba nepoužívání delší než 2 hodiny a zároveň kratší než 4 hodiny, 
použijte funkci pohotovostního režimu.

-  je-li doba nepoužívání delší než 4 hodiny, použijte jednu z následujících 
možností: zařízení vypněte, pokud nepředpokládáte jeho další použití ve 
zbytku pracovní doby, nebo ho ponechte v pohotovostním režimu, pokud 
očekáváte ve zbytku dne jeho použití. 
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Konfigurace pracovních parametrů navíječe

Základní ovládání navíječe se provádí z dotykového panelu HMI. Tento panel 
zobrazuje na své výchozí obrazovce čtyři provozní režimy zařízení a přístup k 
nastavení parametrů.

Poznámka: Nastavení různých parametrů pro správné nanášení závisí 
především na druhu použitého lepidla, typu podkladového materiálu, šířce 
regulované v nanášecí hlavě, rychlosti nanášení a podmínkách prostředí; tyto 
parametry proto smí programovat nebo měnit pouze odpovídajícím způsobem 
vyškolení pracovníci. Nesprávné naprogramování může způsobit poškození 
zařízení nebo úrazy obsluhy stroje.

Nabídka Všeobecné parametry

Stisknutím položky ‘VŠEOBECNÉ PARAMETRY’ se dostanete k vytváření a 
úpravě pracovních programů a dalších funkcí. Pro vstup do této nabídky je 
nutno zadat uživatele a heslo a na panelu se objeví různé dostupné možnosti.

Poznámka: K některým parametrům nemá uživatel přístup a smí je 
programovat pouze pracovníci oddělení technické podpory společnosti Meler, 
protože jejich změna může způsobit, že zařízení přestane správně fungovat.

Zařízení má tři úrovně přístupu chráněné heslem:

• Úroveň 1: Operátor/0000. Smí upravovat pouze programy nanášení 
lepidla, ale nemůže měnit své přístupové heslo.

• Úroveň 2: Technik/1234: Smí upravovat programy nanášení lepidla a řadu 
proměnných veličin. Smí také měnit přístupové heslo úrovně 1 a 2.

• Úroveň 3: Meler. Smí upravovat programy nanášení lepidla a všechny 
parametry. Smí měnit všechna hesla.

Program umožňuje:

• Nastavit obecné provozní parametry zařízení.
• Naprogramovat datum a čas zařízení.
• Zadat expiraci lepidla. 
• Měnit heslo.

 

Operátor

0000

VŠEOBECNÉ PARAMETRY

AUTOMATICKÝ 

VÝMĚNA ROLÍ

VŠEOBECNÉ PARAMETRY

MANUÁLNÍ 

ČIŠTĚNÍ

EDITOVAT TABULKY

STAV CHYBY JAZYK

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA
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• Měnit směr otáčení motorů odvíjení a převíjení pro přizpůsobení 
orientace povrchu, na který má být nanášeno lepidlo (dovnitř nebo 
ven), na mateřské roli i roli s naneseným lepidlem.

Změna hesla

Stisknutím položky ‘ZMĚNIT HESLO’ se dostaneme k nastavení hesel, která 
umožňují přístup k funkcím nastavení.

Editace tabulek

Stisknutím položky ‘EDITOVAT TABULKY’ se zobrazí řada obrazovek, na 
kterých lze vytvořit nový program nebo editovat různé uložené programy.

Programování poskytuje různé možnosti, které je nutno nastavit, aby zařízení 
pracovalo v automatickém režimu. Systém může uložit různé programy 
přizpůsobené druhům lepidla a podkladového materiálu, které budou použity.

• Editace výrobní zakázky, receptur a programů. Umožňuje spojovat 
různé kódy, které bude následně nutno identifikovat čtečkou čárových 
kódů. Podle těchto kódů nastaví zařízení provozní parametry v 
automatickém režimu.

• Rychlost linky. Lineární rychlost pásu v m/min během nanášení 
lepidla.

• Gramáž. Množství lepidla, které má být naneseno na pás, v g/m2.

• Šířka hlavy. Šířka nanášení lepidla v mm. Tato hodnota závisí na 
vnitřní fólii, na kterou se nasazuje hubice hlavy.

• Hustota. Hustota lepidla nanášeného na pás, v g/cm3.

• Korekce. Korekce přebytku (+) nebo nedostatku (−) gramáže 
nanášeného lepidla na základě výše uvedené hodnoty gramáže.

• Napnutí linky v převíjecí/odvíjecí jednotce. Referenční hodnota napnutí 
pásu během nanášení. Na základě této hodnoty se definují pozdější 
úpravy vysokého a nízkého napětí, které udržují pás v optimálních 
podmínkách napnutí pro nanášení lepidla, pro odvíjení i převíjení.

• Napětí PV bez nanášení. Hodnota nastavení proporcionálního ventilu 
hlavního tavného zařízení, když hlava nenanáší lepidlo na pás. 

• Napětí PV při nanášení. Hodnota nastavení proporcionálního ventilu 
hlavního tavného zařízení, když hlava nanáší lepidlo na pás.

• Porucha minimálního napnutí. Hodnota minimálního napnutí v kg, 
kterou může mít pás, aniž by se zařízení zastavilo.

EDITOVAT TABULKY

ZMĚNIT HESLO

LEPIDLO VYPRŠENÍ 

DATUM A ČAS

HODINY MINUTES

VŠEOBECNÉ PARAMETRY
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• Doba minimálního napnutí. Doba v sekundách, po kterou je dovolena 
nízká hodnota napnutí pásu, než se stroj z tohoto důvodu automaticky 
zastaví.

• Porucha maximálního napnutí. Hodnota maximálního napnutí v kg, 
kterou může mít pás, aniž by se zařízení zastavilo.

• Doba maximálního napnutí. Doba v sekundách, po kterou je 
dovolena vysoká hodnota napnutí pásu, než se stroj z tohoto důvodu 
automaticky zastaví.

Provozní režimy

Z hlavní nabídky se dostanete ke čtyřem provozním režimům navíječe. 

• Automatický režim. Spuštění zařízení. Zařízení se uvede do chodu po 
stisknutí tlačítka START pouze tehdy, když budou v pořádku všechny 
teploty a ve stroji nebude žádný stav poruchy.

Toto zařízení využívá dva rozdílné pracovní cykly:

- Cyklus nepřetržitého nanášení lepidla. Lepidlo se nanáší kompletně 
na celé role.

- Cyklus nanášení lepidla po metrech. Lepidlo se nanáší po délce, 
kterou předem nastaví obsluha.

Důležité: Když se spustí bezpečnostní alarm (po stisknutí tlačítka nouzového 
vypnutí, přerušení zabezpečovacích světelných závor nebo otevření předních 
dvířek), zařízení ukončí probíhající automatický cyklus. Pracovní cyklus není 
možné obnovit do okamžiku, v němž se nacházel, když se spustil alarm.

• Manuální režim. Na ovládacím panelu je možné individuálně aktivovat 
jednotlivé pohyblivé části zařízení pro provedení seřizovacích úkonů nebo 
údržby.

• Výměna rolí. Je potřebný při provádění úkonů zakládání a/nebo vyjímání 
rolí podkladového materiálu.

• Čištění. Aktivuje pomocné tavné zařízení, které pumpuje čisticí materiál 
přímo do nanášecí hlavy a odstraňuje z ní veškeré lepidlo. Využívá se, 
pokud zařízení nebude používáno. 

AUTOMATICKÝ 

VÝMĚNA ROLÍ

MANUÁLNÍ

ČIŠTĚNÍ

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA
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Systém dohledatelnosti hotového výrobku

Zařízení zahrnuje systém pro kontrolu dohledatelnosti hotového výrobku. 
Tento systém zohledňuje následující faktory:

• Čárový kód výrobní zakázky. Podle tohoto kódu zařízení automaticky zvolí 
program nanášení lepidla. Pokud zařízení nenačte tento kód, nespustí se.

• Čárový kód založené role. Pokud zařízení nenačte tento kód nebo pokud 
kód nesouhlasí, nespustí se.

• Čárový kód lepidla. Pokud zařízení nenačte tento kód nebo pokud kód 
nesouhlasí, nespustí se.

• Datum a čas začátku nanášení lepidla.

Tiskárna integrovaná v zařízení vytiskne etiketu s těmito údaji vždy, když bude 
dokončen cyklus nepřetržitého nanášení lepidla nebo nanášení lepidla po 
metrech.

Nabídka Automatický režim

Jakmile je zařízení připraveno – odvíjecí jednotka má založený podkladový 
materiál, tento je zaveden k převíjecí jednotce a pracovní teploty jsou v 
pořádku, může se spustit cyklus nanášení lepidla. 

Spuštění cyklu nepřetržitého nanášení lepidla v automatickém režimu

Pro práci v tomto režimu je nutno postupovat následujícím způsobem: 

1. Zkontrolujte, zda je správně připraven podkladový materiál. Viz bod 
‘Zakládání a vyjímání rolí’. 
 
Také se ujistěte, že okraj válcovací hlava je zcela z čistých zbytků 
lepidla z předchozí aplikace

2. Z hlavní nabídky zvolte ‘AUTOMÁTICO’ (AUTOMATICKÝ). V pravém 
horním rohu obrazovky by se měla zobrazit informace ‘AUTOMÁTICO 
CONTÍNUO’ (NEPŘETRŽITÝ AUTOMATICKÝ). Stisknutím tlačítka se 
přepíná mezi těmito dvěma režimy automatického provozu.

3. Naskenujte čárový kód výrobní zakázky. Tím se zvolí pracovní program, 
s nímž se bude pracovat.

4. Naskenujte čárový kód připravené role.

5. Naskenujte čárový kód lepidla, které bude použito. Pokud oba tyto 
kódy nebudou souhlasit s naprogramovanými kódy, zařízení nebude 
moci pokračovat v procesu a zobrazí odpovídající poruchu.

6. Zkontrolujte, zda se nevyskytují žádné alarmy nebo poruchy a zda je 
pracovní prostor vyklizený.

7. Pokud je vše v pořádku, stiskněte tlačítko ‘START’. Zařízení začne 
pracovat v souladu s parametry uvedenými ve zvoleném programu. 

8. V případě, že bude nutné stroj zastavit, lze to provést řízeně stisknutím 
tlačítka ‘STOP’. Podkladový materiál se zastaví a nanášecí hlava se 
stáhne, přičemž přestane nanášet lepidlo. Pro obnovení provozu 
zařízení znovu stiskněte tlačítko ‘START’.

AUTOMATICKÝ 

NEPŘETRŽITÝ AUTOMATICKÝ
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9. Během provozu zařízení lze nanášení lepidla aktivovat a deaktivovat 
podle přání operátora stisknutím tlačítka ‘Čerpání’. Ostatní funkce 
programu se nezmění a stroj pokračuje v provozu ve stejném režimu.

10. V případě poruchy se navíječ zastaví, nanášecí hlava se stáhne a 
událost se zobrazí na obrazovce. Jakmile je porucha odstraněna, je 
nutno stisknout tlačítko ‘RESET’ pro resetování programu a následně 
tlačítko ‘START’ pro pokračování naprogramovaného nanášení.  
 
V případě kritických poruch (červený výstražný maják) je nutné začít 
znovu od začátku pracovního cyklu. 
 

11. Když se mateřská role blíží ke konci, snímač přiváděcího napojovacího 
stolu detekuje konec podkladového materiálu a zařízení se zastaví.

12. Vyjměte prázdnou dutinku a založte do odvíjecí jednotky novou roli. 
 
 

13. Proveďte napojení obou konců podkladového materiálu na přiváděcím 
stole.

14. Zkontrolujte, zda se nevyskytují žádné alarmy nebo poruchy a zda je 
pracovní prostor vyklizený. 
 
 
 

15. Pokud je všechno v pořádku, stiskněte ‘VÝMĚNA ROLÍ’ a ‘POTVRDIT 
PROVEDENÍ NAPOJENÍ V ODVÍJECÍ JEDNOTCE’, poté stiskněte 
tlačítko ‘START’. Zařízení dokončí nanášení lepidla až k provedenému 
napojení. Následně se nanášecí hlava stáhne a podkladový materiál se 
přesune k řezacímu stolu.

16. Jakmile se dostane do této polohy, tiskárna vytiskne etiketu pro novou 
roli s naneseným lepidlem. 
 
 
 
 

17. Vyjměte napojení a na obrazovce stiskněte ‘POTVRDIT PŘETRŽENÉ 
NAPOJENÍ’, abyste mohli vyjmout roli s naneseným lepidlem.

ČERPÁNÍ OFF

VÝMĚNA ROLÍ

POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V ODVÍJECÍ JEDNOTCE

POTVRDIT PŘETRŽENÉ NAPOJENÍ

VÝMĚNA ROLÍ

POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V ODVÍJECÍ JEDNOTCE

POTVRDIT PŘETRŽENÉ NAPOJENÍ

VÝMĚNA ROLÍ
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18. Založte pomocnou roli a znovu ji napojte na řezacím stole. 

19. Pokud je všechno v pořádku, stiskněte ‘POTVRDIT PROVEDENÍ 
NAPOJENÍ V PŘEVÍJECÍ JEDNOTCE NEPŘETRŽITÉ’ a ‘UMÍSTIT 
PODKLADOVÝ MATERIÁL V NANÁŠECÍ HLAVĚ’. Podkladový materiál 
se bude posouvat zpět, dokud nenajede nanášecí hlava. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Zařízení bude připraveno pro spuštění nového pracovního cyklu. 
 
 
 
 
 
 
 

Spuštění cyklu nanášení lepidla po metrech v automatickém režimu

Pro práci v tomto režimu je nutno postupovat následujícím způsobem: 

1. Zkontrolujte, zda je správně připraven podkladový materiál. Viz bod 
‘Zakládání a vyjímání rolí’. 
 
Také se ujistěte, že okraj válcovací hlava je zcela z čistých zbytků 
lepidla z předchozí aplikace.

2. Z hlavní nabídky zvolte ‘AUTOMATICKÝ’. V pravém horním rohu 
obrazovky by se měla zobrazit informace ‘AUTOMATICKÝ PO 
METRECH’. Stisknutím tlačítka se přepíná mezi těmito dvěma režimy 
automatického provozu.

3. Naskenujte čárový kód výrobní zakázky. Tím se zvolí pracovní program, 
s nímž se bude pracovat.

4. Naskenujte čárový kód připravené role.

5. Naskenujte čárový kód lepidla, které bude použito. Pokud oba tyto 
kódy nebudou souhlasit s naprogramovanými kódy, zařízení nebude 
moci pokračovat v procesu a zobrazí odpovídající poruchu.

6. Na obrazovce zadejte délku podkladového materiálu, na kterou chcete 
nanést lepidlo. 

7. Zkontrolujte, zda se nevyskytují žádné alarmy nebo poruchy a zda je 
pracovní prostor vyklizený.

8. Pokud je vše v pořádku, stiskněte tlačítko ‘START’. Zařízení začne 
pracovat v souladu s parametry uvedenými ve zvoleném programu. 

9. V případě, že bude nutné stroj zastavit, lze to provést řízeně stisknutím 
tlačítka ‘STOP’. Podkladový materiál se zastaví a nanášecí hlava se 
stáhne, přičemž přestane nanášet lepidlo. Pro obnovení provozu 
zařízení znovu stiskněte tlačítko ‘START’.

AUTOMATICKÝ

AUTOMATICKÝ PO METRECH

Počáteční pozice podkladový materiál

podkladový 
materiál

dummy

POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V ODVÍJECÍ JEDNOTCE

POTVRDIT PŘETRŽENÉ NAPOJENÍ

POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V PŘEVÍJECÍ JEDNOTCE NEPŘETRŽITÉ

POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V PŘEVÍJECÍ JEDNOTCE PO METRECH

UMÍSTIT PODKLADOVÝ MATERIÁL V NANÁŠECÍ HLAVĚ

UMÍSTIT PODKLADOVÝ MATERIÁL V PŘEVÍJECÍ JEDNOTCE
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Počáteční pozice podkladový materiál

podkladový 
materiál

dummy

ČERPÁNÍ OFF
10. Během provozu zařízení lze nanášení lepidla aktivovat a deaktivovat 

podle přání operátora stisknutím tlačítka ‘Čerpání’. Ostatní funkce 
programu se nezmění a stroj pokračuje v provozu ve stejném režimu.

11. V případě poruchy se navíječ zastaví, nanášecí hlava se stáhne a 
událost se zobrazí na obrazovce. Jakmile je porucha odstraněna, je 
nutno stisknout tlačítko ‘RESET’ pro resetování programu a následně 
tlačítko ‘START’ pro pokračování naprogramovaného nanášení.  
 
V případě kritických poruch (červený výstražný maják) je nutné začít 
znovu od začátku pracovního cyklu. 
 
 

12. Jakmile se dokončí naprogramovaná délka nanášení lepidla, nanášecí 
hlava se stáhne, podkladový materiál se posune k řezacímu systému a 
pás se automaticky přeřízne. Převíjecí jednotka se dále otáčí, až zcela 
navine pás a umístí se do polohy pro vyjímání.

13. Tiskárna vytiskne etiketu pro novou roli s naneseným lepidlem.

14. Vyjměte roli s naneseným lepidlem. 

15. Založte pomocnou roli a znovu ji napojte na řezacím stole. 

16. Pokud je všechno v pořádku, stiskněte položky ‘VÝMĚNA ROLÍ’ a 
‘POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V PŘEVÍJECÍ JEDNOTCE PO 
METRECH’ a poté ‘UMÍSTIT PODKLADOVÝ MATERIÁL V NANÁŠECÍ 
HLAVĚ’. Podkladový materiál se bude posouvat zpět, dokud nenajede 
nanášecí hlava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Zařízení bude připraveno pro spuštění nového pracovního cyklu.

VÝMĚNA ROLÍ

POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V ODVÍJECÍ JEDNOTCE

POTVRDIT PŘETRŽENÉ NAPOJENÍ

POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V PŘEVÍJECÍ JEDNOTCE NEPŘETRŽITÉ

POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V PŘEVÍJECÍ JEDNOTCE PO METRECH

UMÍSTIT PODKLADOVÝ MATERIÁL V NANÁŠECÍ HLAVĚ

UMÍSTIT PODKLADOVÝ MATERIÁL V PŘEVÍJECÍ JEDNOTCE
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Parametry a informace v automatických režimech

Pracovní obrazovka zobrazuje v těchto režimech následující informace.

• Čerpání. Aktivuje a deaktivuje nanášení lepidla, aniž by se měnily ostatní 
parametry funkce programu. V normálním režimu se objeví ‘ZAP’ a 
zařízení nanáší lepidlo. Po stisknutí tohoto tlačítka zastaví nanášecí hlava 
nanášení, přičemž zachová svou polohu vůči podkladovému materiálu. Po 
opětném stisknutí začne nanášecí hlava opět nanášet lepidlo.

• Program. Zobrazuje probíhající pracovní program. 

• Délka nanášení lepidla. Programuje se délka podkladového materiálu, 
na kterou má být nanášeno lepidlo. Vedlejší pole Adhesivada (Nanesená) 
uvádí délku podkladového materiálu, na kterou již bylo v reálném čase 
naneseno lepidlo.

• Požadovaná rychlost. Zobrazuje naprogramovanou rychlost linky. Ve 
vedlejším poli Skutečná zobrazuje skutečnou rychlost linky.

• Napnutí v odvíjení. Zobrazuje skutečné napnutí pásu v oblasti odvíjení.

• Napnutí v převíjení. Zobrazuje skutečné napnutí pásu v oblasti převíjení.

• RPM (OT/MIN). Zobrazuje otáčky, jakými se otáčí čerpadlo hlavního 
tavného zařízení. Pokud je stroj zastavený, bude v tomto poli nula.

• Gramáž. Zobrazuje se gramáž nanášeného lepidla, která je 
naprogramovaná.

• Stav. Zobrazuje stav stroje. Pokud je v pořádku (OK), může pracovat 
normálně, v opačném případě nebude stroj pracovat v režimu 
AUTOMATICKÝ, dokud nebude vyřešena porucha a stisknuto 
tlačítko RESET.

• Průtok. Zobrazuje průtok lepidla dodávaného hlavním tavným 
zařízením.

• Ultrafialové světlo. Tato funkce aktivuje a deaktivuje ultrafialové světlo, 
které osvětluje podkladový materiál pro kontrolu nanášení lepidla.

• Vzduchová závora. Tato funkce aktivuje a deaktivuje závoru chladného 
vzduchu pro ochlazování lepidla.

Nabídka Manuální režim

Pro přístup na obrazovku, kde lze nezávisle na sobě ovládat každý z 
pohyblivých prvků navíječe za účelem provádění nastavení, odstraňování 
poruch nebo provádění úkonů údržby, zvolte režim ‘MANUÁLNÍ’. 

Upozornění. Při manuálním ovládání různých prvků je nutno učinit preventivní 
opatření. Pouze odborně vyškolený personál může manipulovat se součástmi 
zařízení a seřizovat je. Je třeba brát v úvahu rizika uvedená v kapitole 2. 
BEZPEČNOST.

MANUÁLNÍ
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V manuálním režimu jsou dostupné následující možnosti:

• Motor odvíjecí jednotky. Uvádí do chodu motor odvíjecího válce a 
zastavuje jej. Směr otáčení po spuštění motoru se volí pomocí šipek.

• Motor kalandru. Uvádí do chodu motor přiváděcího kalandru a 
zastavuje jej. Směr otáčení hnacího válce se volí pomocí šipek.

• Motor navíječe. Uvádí do chodu motor navíjecího válce a zastavuje jej. 
Směr otáčení po spuštění motoru se volí pomocí šipek.

• Elektromagnetický ventil válce kalandru. Otevírá (zvedá) nebo zavírá 
(spouští) přiváděcí kalandr ovládáním pneumatického válce horního 
válce kalandru.

• Elektromagnetický ventil válce nanášecí hlavy. Vyvolává posuv 
pneumatických válců nanášecí hlavy vpřed nebo vzad.

• Elektromagnetický ventil aplikátoru lepidla. Aktivuje a deaktivuje 
ventil nanášecí hlavy pro vstřikování lepidla.

• Synchronizovaný posuv. Vyvolává současný chod tří převodových 
motorů stroje vpřed nebo vzad.

• Elektromagnetický ventil chladného vzduchu. Aktivuje a deaktivuje 
závoru vzduchu pro chlazení podkladového materiálu.

• Elektromagnetický ventil přítlačného válce. Otevírá (zvedá) nebo 
zavírá (spouští) přítlačný válec řezacího systému.

• Elektromagnetický ventil pomocného přítlačného válce. Otevírá 
(zvedá) nebo zavírá (spouští) přítlačné válce uchycení pásu před 
řezacím systémem.

• Elektromagnetický ventil řezacího válce. Posouvá vpřed nebo vzad 
válec pohybující řezacím nožem.

• Čištění hlavního tavného zařízení. Aktivuje odvádění čisticího 
materiálu, který je v nanášecí hlavě, a to tak, že čerpá lepidlo z 
hlavního tavného zařízení a ovládá elektromagnetický ventil pro 
vstřikování lepidla. Tuto operaci je nutné provádět, aby se zcela 
odstranily zbytky čisticího materiálu a nebyly naneseny na podkladový 
materiál.

• Odsávací ventilátor. Aktivuje a deaktivuje funkci odsávače vzduchu v 
zařízení.

Nabídka režimu Čištění

Pro vstup do režimu Čištění zvolte ‘ČIŠTĚNÍ’. 

Když bude teplota čisticího tavného zařízení v pořádku, stiskněte možnost 
‘Purga Fusor Limpieza’ (Čištění čisticího tavného zařízení), čímž se začne z 
pomocného tavného zařízení čerpat čisticí materiál do nanášecí hlavy. 

Po dalším stisknutí tlačítka se čerpání zastaví. 

ČIŠTĚNÍ
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Zakládání a vyjímání rolí

Pro přístup k režimům zakládání a vyjímání rolí zvolte na obrazovce hlavní 
nabídky položku ‘VÝMĚNA ROLÍ’.

Zavedení první role

Upozornění. Pro provedení této operace musí být učiněna odpovídající 
preventivní opatření. Pouze odborně vyškolený personál může manipulovat 
se součástmi zařízení a seřizovat je. Je třeba brát v úvahu rizika uvedená v 
kapitole 2. BEZPEČNOST.

Při prvním zavedení role do stroje je nutno postupovat následujícím způsobem.

1. Z nabídky ‘MANUÁLNÍ REŽIM’zvolte ‘MOTOR NAVÍJEČE – ZAČÁTEK’, aby se 
převíjecí trn dostal do své polohy pro vyjmutí.

2. Umístěte na trn dutinku s pomocnou rolí, namontujte jej zpět na převíjecí 
jednotku a nastavte na požadovaný rozměr. 
 

Upozornění. Pomocnou roli je nutno připravit se zohledněním polohy lepeného 
povrchu požadovaného na roli (vnitřní nebo vnější).

3. Pomocnou roli proveďte manuálně obráceným směrem v celém průběhu, 
až se dostanete k přiváděcímu napojovacímu stolu. Pro její uchycení na 
stole použijte upínadla.

4. Pomocí vozíku na dutinky založte do odvíjecí jednotky roli tak, že ji 
nasadíte na její držáky a boční dorazy upravíte na správný rozměr.

 
 
Upozornění. Trn nasaďte do role tehdy, když je tato umístěna na vozíku pro 
dutinky. Roli je nutno zakládat se zohledněním polohy lepeného povrchu 
požadovaného na roli (uvnitř nebo zevně).  
 

5. Na přiváděcím stole spojte lepicí páskou pomocnou roli se začátkem nové 
role a odstraňte upínadla.

6. Zkontrolujte, zda jsou všechny dorazy a boční vodítka v celém průběhu 
správně nastaveny a upevněny a zda na pásu nejsou záhyby, přehyby či 
není pás příliš volný nebo příliš napnutý.

7. Pomocí pneumatických pistolí upevněte odvíjecí a převíjecí trny.

8. Vykliďte pracovní prostor a podržte stisknutou položku 
‘SYNCHRONIZOVANÝ POSUV – POSOUVAT’. Když napojení překročí oblast 
nanášení lepidla, tlačítko pusťte, aby se pás zastavil.

9. Stroj je připraven začít od této polohy pracovat v novém pracovním cyklu.

VÝMĚNA ROLÍ

Počáteční pozice podkladový materiál

podkladový 
materiál

dummy
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Založení nové role

Upozornění. Pro provedení této operace musí být učiněna odpovídající 
preventivní opatření. Pouze odborně vyškolený personál může manipulovat 
se součástmi zařízení a seřizovat je. Je třeba brát v úvahu rizika uvedená v 
kapitole 2. BEZPEČNOST.

Při této operaci je nutno postupovat následujícím způsobem: 

1. Když během pracovního procesu snímač přiváděcího stolu detekuje konec 
podkladového materiálu, zařízení se zastaví. 

2. Odstraňte boční dorazy a vyjměte odvíjecí trn s prázdnou dutinkou.

3. Založte roli do odvíjecí jednotky tak, že ji nasadíte na její držáky a boční 
dorazy nastavíte na správný rozměr.

Upozornění. Trn nasaďte do role tehdy, když je tato umístěna na vozíku pro 
dutinky. Roli je nutno zakládat se zohledněním polohy lepeného povrchu na roli 
(uvnitř nebo zevně). 

4. Na přiváděcím stole spojte lepicí páskou konec podkladového materiálu, 
který zůstává ve stroji, se začátkem nové role. Odstraňte upínadla.

5. Pomocí pneumatické pistole upevněte odvíjecí trn.

6. Na ovládacím panelu stiskněte ‘POTVRDIT PROVEDENÍ NAPOJENÍ V 
ODVÍJECÍ JEDNOTCE’.

7. Naskenujte čárové kódy požadované programem.

8. Zkontrolujte, zda jsou všechny dorazy a boční vodítka v celém průběhu 
správně nastaveny a upevněny a zda na pásu nejsou záhyby, přehyby či není 
pás příliš volný nebo příliš napnutý.

9. Vykliďte pracovní prostor a pro pokračování v pracovním cyklu stiskněte 
tlačítko ‘START’.

Vyjmutí role s naneseným lepidlem

Upozornění. Pro provedení této operace musí být učiněna odpovídající 
preventivní opatření. Pouze odborně vyškolený personál může manipulovat 
se součástmi zařízení a seřizovat je. Je třeba brát v úvahu rizika uvedená v 
kapitole 2. BEZPEČNOST.

Operace vyjímání role s naneseným lepidlem se provádí tak, jak je popsáno 
níže.

1. Když se dokončí proces nanášení lepidla, nanášecí hlava přestane nanášet 
lepidlo a stáhne se. Podkladový materiál se bude dále posouvat, až se konec 
oblasti s naneseným lepidlem dostane do řezacího prostoru. 

2. Řezací systém automaticky odřízne podkladový materiál.

3. Motor převíjení se dále otáčí, až zcela navine podkladový materiál a umístí 
se do polohy pro vyjímání.

4. Povolte boční uzávěry převíjecího trnu a pomocí zakládacího vozíku 
vyjměte roli s naneseným lepidlem.
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5. Uvolněte tlak trnu a vyjměte jej z role.

6. Trn opět namontujte do dutinky s pomocnou rolí, která se použije pro jeho 
spojení s podkladovým materiálem, který je uvnitř stroje. 

7. Trn s pomocnou rolí opět umístěte na držáky převíjecí jednotky. 
Zkontrolujte, zda jsou boční uzávěry ve správné poloze.

Upozornění. EPomocnou roli je nutno zakládat se zohledněním polohy 
lepeného povrchu požadovaného na roli (uvnitř nebo zevně).  

8. Pomocí lepicí pásky spojte pomocnou roli s koncem podkladového 
materiálu, který zůstává na řezacím stole. Jakmile je toto provedeno, 
upevněte trn pro dutinku stlačeným vzduchem, přičemž dbejte na to, aby 
pomocná role nebyla příliš napnutá ani příliš volná. 

9. Zkontrolujte, zda je všechno v pořádku, a stiskněte ‘POTVRDIT 
PROVEDENÍ NAPOJENÍ V PŘEVÍJECÍ JEDNOTCE’.

10. Současným stisknutím položky ‘UMÍSTIT PODKLADOVÝ MATERIÁL V 
NANÁŠECÍ HLAVĚ’ stroj obrátí směr otáčení tak, že bude převíjet pás na 
odvíjecí jednotce, až se napojení dostane do prostoru nanášení lepidla. 
 
 
 
 

11. Stroj je připraven začít od této polohy pracovat v novém pracovním cyklu. 
 
 
 
 

Zobrazení stavů a poruch

Stisknutím položky ‘STAV’ se dostanete na obrazovky, které zobrazují stav 
různých systémů zařízení. Když se spustí poplach, navíječ se zastaví, nanášecí 
hlava se stáhne a není možné se vrátit k automatickému režimu, dokud 
porucha nezmizí nebo nebude odstraněna. 

Všechny alarmy a stavy NOK se zobrazují v červené barvě. Když je stav OK, 
zobrazují se v zelené barvě.

Jakmile je příčina poruchy odstraněna, je nutno stisknout tlačítko ‘RESET’ 
pro resetování programu a následně tlačítko ‘START’ pro pokračování 
naprogramovaného nanášení.

V manuálním režimu je deaktivován pouze prvek zobrazující poruchu, přičemž 
ostatní prvky zařízení je možné manuálně aktivovat.

Stisknutím položky ‘PORUCHY’ lze zobrazit úplný seznam všech vzniklých 
poruch a spuštěných alarmů.

Obrazovka stavu zobrazuje následující základní stavy:

• Teplota nanášecí hlavy. Ukazuje, zda byla dosažena pracovní teplota 
naprogramovaná v řídicím modulu teplot nanášecí hlavy a zda je tato 
připravena k nanášení.

Počáteční pozice podkladový materiál

podkladový 
materiál

dummy

STAV

PORUCHY
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• Teplota hlavního tavného zařízení. Ukazuje, zda byla dosažena 
pracovní teplota naprogramovaná v hlavním tavném zařízení (v 
zásobníku, rozvaděči, hadicích a vstřikovacích ventilech nanášecí 
hlavy) a zda je zařízení připraveno pro spuštění čerpání lepidla.

• Teplota čisticího tavného zařízení. Ukazuje, zda byla dosažena 
pracovní teplota naprogramovaná v pomocném tavném zařízení (v 
zásobníku, rozvaděči, hadicích a vstřikovacích ventilech nanášecí 
hlavy) a zda je zařízení připraveno pro spuštění čerpání čisticího 
materiálu do nanášecí hlavy, když k němu bude vydán odpovídající 
povel z režimu Čištění.

• Motor odvíjecí jednotky. Ukazuje správnou funkci hnacího motoru 
odvíjecího válec.

• Motor kalandru. Ukazuje správnou funkci motoru pohonu pásu 
přiváděcího kalandru.

• Motor převíjecí jednotky. Ukazuje správnou funkci hnacího motoru 
převíjecího válec.

• Čerpání hlavního tavného zařízení. Ukazuje stav čerpadla lepidla 
hlavního tavného zařízení.

• Tlačítko nouzového vypnutí. Ukazuje, zda jsou stisknuta některá 
z tlačítek nouzového vypnutí nebo zda je volič s klíčem elektrické 
rozvodné skříně v poloze ‘údržba’. 

• Závora odvíjecí jednotky. Ukazuje, zda je zabezpečovací infračervená 
závora chránící prostor odvíjení zavřená, nebo otevřená.

• Levá dvířka. Ukazuje, zda jsou dvířka chránící pracovní prostor 
zavřená, nebo otevřená.

• Pravá dvířka. Ukazuje, zda jsou dvířka chránící pracovní prostor 
zavřená, nebo otevřená.

• Závora převíjení. Ukazuje, zda je zabezpečovací infračervená závora 
chránící prostor převíjení zavřená, nebo otevřená.

• Snímaný průměr odvíjecí jednotky. Ukazuje hodnotu průměru 
snímaného snímačem v odvíjecí jednotce.

• Snímaný průměr převíjecí jednotky. Ukazuje hodnotu průměru 
snímaného snímačem v převíjecí jednotce.

Třetí obrazovka zobrazuje stav dalších zařízení navíječe.

• Snímač zatížení odvíjení a převíjení. 

• Válec kalandru.

• Válce nanášecího systému.

• Válce přítlačného a řezacího systému.

Zařízení kromě toho na obrazovce zobrazuje řadu alarmů a hlášení:

• Stroj nemá tlak. Ukazuje, že vzduchový manostat nedetekuje tlak 
přívodního vzduchu ve vedeních, a proto nemůže zařízení pracovat v 
žádném z pracovních režimů.

• Nelze umístit podkladový materiál v nanášecí hlavě. Detektor 
napojení pásů nedetekoval přítomnost napojení a po uplynutí 
programovatelného časového intervalu ukáže poruchu a zařízení se 
zastaví.
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• Chybí naskenovaný čárový kód. Když se provede založení nové 
role, zařízení se nemůže uvést do chodu, dokud nebudou načteny 
odpovídající čárové kódy.

• Porucha čerpání hlavního tavného zařízení. Zařízení nemůže čerpat 
lepidlo do nanášecí hlavy.

• Porucha vyprázdnění nádoby hlavního tavného zařízení. Po prvním 
obdržení tohoto alarmu dovolí zařízení dokončit cyklus nanášení 
lepidla, v němž se nachází. Při opětném stisknutí tlačítka ‘START’ bez 
výměny nádoby s lepidlem se zařízení nespustí.

• Porucha zařízení pro chlazení vody. Zařízení pro chlazení vody 
nedosáhlo naprogramované teploty.

Výstražný maják se čtyřmi barvami

Zařízení je navíc vybaveno světelným majákem na rozvodné skříni, který 
signalizuje následující stavy:

• Trvale červená: Rozsvítí se v případě aktivace stavu nouze, to 
znamená po stisknutí některého z tlačítek nouzového vypnutí nebo při 
aktivaci zabezpečovacích závor.

• Blikající žlutá: Zařízení nemá požadovanou teplotu nebo je nutné 
zařízení resetovat (modrým tlačítkem RESET).

• Trvale bílá: Teplota je v pořádku a zařízení lze spustit (zelené tlačítko 
START).

• Trvale zelená: Zařízení je v provozu a splňuje všechny k tomu 
vyžadované podmínky.
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5. ÚDRŽBA

Upozornění. K provádění údržbářských prací musí být provedena odpovídající 
preventivní opatření. Pouze odborně vyškolený personál může manipulovat 
se součástmi zařízení a seřizovat je. Je třeba brát v úvahu rizika uvedená v 
kapitole 2. BEZPEČNOST.

Chcete-li provádět jakoukoli údržbu, opravu nebo čištění, doporučujeme 
tak učinit se zastaveným strojem a pro snadnější práci provádět tyto úkony 
zatepla. Z tohoto důvodu se doporučuje používat nezbytná ochranná opatření, 
aby nedošlo k popálení.

Pro údržbu hlavního a pomocného tavného zařízení postupujte podle pokynů 
uvedených v jejich vlastních návodech k obsluze.

Následující tabulka stručně shrnuje pokyny pro správnou údržbu zařízení. V 
každém případě si pozorně přečtěte odpovídající oddíly.

Provoz Frekvence Prohlídka

Vnější čištění – denně Čištění zařízení

Odtlakování zařízení – před prováděním údržby a opravy 
hydraulického nebo pneumatického systému Odtlakování zařízení

Čištění hubice hlavy pro 
nanášení lepidla

– podle potřeby (minimálně 1krát)

– při každé změně typu lepidla

– při každém čištění od lepidla uvnitř hlavy 

Údržba hlavy

Čištění hlavy

Vyprázdnění hlavy

Čištění od lepidla uvnitř hlavy – při delších přestávkách Čištění hlavy

Vyprázdnění hlavy
– uvedení do provozu po delších přestávkách

– při každé změně typu lepidla
Vyprázdnění hlavy

Sondy a odpory – podle podmínek použití Údržba elektrických 
komponentů

Vstřikovací ventily – podle podmínek použití
Údržba hlavy

Údržba elektrických 
komponentů

Kontrola maziv – podle podmínek použití Údržba převodových motorů a 
ložisek

Čištění vzduchového filtru
– Vypusťte kondenzační vodu (týdně)

– Vyčistěte filtr (alespoň dvakrát ročně)
Údržba vzduchového filtru
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Čištění zařízení

Aby byla zachována výkonnost zařízení, je nutné udržovat všechny jeho 
součásti čisté, zejména válcovací hlavu a všechna místa průchodu pásu.

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepozornost může mít 
za následek zranění.

Vnější povrch očistěte hadříkem navlhčeným ve vodě. Nepoužívejte hořlavé 
kapaliny nebo rozpouštědla.

Čištění vnějšího povrchu:

•   Používejte čisticí prostředky vhodné na polyamidové materiály.

•   Přípravek nanášejte měkkým hadříkem.

•   Nepoužívejte ostré nástroje nebo škrabáky s ostrými hranami.

Odtlakování zařízení

Pneumatický systém

Při provádění údržbářských prací na pneumatickém systému je nutné 
vypnout tlak v okruhu uzavřením klíče regulátoru vstupního tlaku umístěného 
v zadní části stroje vedle pneumatické skříně, ve které jsou umístěny 
elektromagnetické ventily. 

Pomocí tohoto klíče se vypustí tlak také z pneumatického systému hlavního i 
pomocného tavného zařízení.

Poznámka: Vzduchem chlazený systém je napájen z hlavního okruhu zařízení, 
k němuž je zařízení připojeno, takže v případě potřeby odstranění tlaku musí 
být systém vypuštěn z odpovídajícího regulátoru, který napájí linku.

Pro více informací čtěte kapitolu 8. PNEUMATICKÉ SCHÉMA. 

Hydraulický systém  

Hydraulický tlak ve válcovací hlavě pochází z hlavního tavného zařízení 
prostřednictvím vstřikovacího ventilu lepidla a pomocného tavného zařízení 
přes vstřikovací ventil čisticího materiálu.

Je-li nutné provést údržbu válcovací hlavy, průtokoměru, vstřikovacího ventilu 
nebo přívodních hadic, musí být celý hydraulický systém odtlakován. Za tímto 
účelem odstavte čerpadlo zařízení a odstraňte zbytkový tlak otočením ventilů 
hlavy, a to z menu manuálního režimu navíječe, a dále otevřete odvzdušňovací 
ventil každého tavného zařízení. 

Další informace najdete v příslušných návodech k použití tavných zařízení. 
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Údržba převodových motorů a ložisek

Údržba motorů

Denně, během provozu ověřte, zda nevydávají neobvyklé vibrace nebo zvuky.

V závislosti na pracovních podmínkách, při každých 10 000 hodinách nebo dvou 
letech, zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte radiální těsnění hřídele.

V případě potřeby nebo po 25 000 hodinách vyměňte ložiska.

Údržba převodovek

Převodovky jsou dodávány naplněné syntetickým mazivem pro mazání a 
nevykazují-li vnější znečištění, slouží ‘po dobu životnosti’. Okolní teplota 
0–40 °C s krajními výkyvy −20 °C a +50 °C.

Používejte pouze maziva doporučená výrobcem. Použití jiných typů může 
způsobit předčasné opotřebení nebo poškození převodu.

Zkontrolujte a případně vyměňte těsnění převodovky po každých 12 500 
hodinách provozu.

Údržba ložisek

Všechna ložiska v zařízení jsou samomazací a vyžadují pouze pravidelné 
vizuální kontroly, aby se ověřilo, že nedošlo k žádnému úniku.

Údržba přívodního vzduchového filtru

když navíječ musí být napájen filtrovaným suchým vzduchem, nelubrikovaným, 
je třeba zkontrolovat každý týden, zda regulační filtr přívodu vzduchu je 
nastaven na pracovní tlak 6 barů, odstranit vlhkost, která může přetrvávat v 
nádrži, a dále zkontrolovat, zda vzduchový filtr není znečištěný.

Chcete-li vyprázdnit nádrž, otevřete spodní odvzdušňovací ventil, dokud 
neodteče kondenzovaná voda uvnitř.

Dvakrát za rok a při výměně filtru uzavřete průchod vzduchu, odšroubujte 
nádržku a vyjměte filtr a vyměňte jej za nový.
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Čištění válcovací hlavy

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

Upozornění: Nepoužívejte ostré nástroje nebo škrabáky s ostrými hranami. 

Čištění po jednom cyklu

Na konci každého pracovního cyklu a pro dosažení lepší kvality nanášení se 
doporučuje očistit případné zbytky lepidla ze štěrbiny hlavy. 

Pomocí plastové stěrky odstraňte nánosy ze štěrbiny a z dolního krycího 
plechu hlavy. Poté otřete celou štěrbinu měkkým hadříkem. 

Čištění na konci dne

Na konci každého pracovního dne nebo po každé pracovní směně je důležité 
pečlivě vyčistit případné zbytky lepidla ze štěrbiny hlavy a z nanášecí zóny 
lepidla. 

Pomocí plastové stěrky odstraňte nánosy ze štěrbiny, z dolního krycího plechu 
hlavy a z jakékoli části, na které by mohly být případné zbytky lepidla. Poté 
otřete celou štěrbinu a nanášecí zónu měkkým hadříkem. 

Nakonec měkkým hadříkem naneste na štěrbinu hlavy vysokoteplotní mazivo. 

Čištění po delších odstávkách

Upozornění: Je nutné zcela vyčistit vnitřek válcovací hlavy od lepidla při každé 
delší odstávce zařízení. V opačném případě může lepidlo v kontaktu s vlhkostí 
prostředí ztuhnout a způsobit vážné poškození hlavy.

Prostřednictvím volby čištění – vyprázdnění tavného zařízení ‘PURZENÉ 
ČIŠTĚNÍ FUSORU’ v menu čištění ‘ČIŠTĚNÍ’ spusťte pomocné tavné zařízení, 
které vstřikuje čisticí materiál do hlavy, aby tak odstranil zbytky lepidla uvnitř.

Opatrně vložte měřidlo do hubice na hlavě pro nanášení lepidla, abyste 
odstranili veškeré nečistoty, které zde mohou zůstat.

Až budou všechny stopy po lepidle uvnitř hlavy zcela odstraněny, zastavte 
proces vstřikování čisticího materiálu.

Vyčistěte zbytky pracovního lepidla ze sběrného zásobníku lepidla.

2

ČIŠTĚNÍ

1

PURZENÉ ČIŠTĚNÍ FUSORU
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Vyprázdnění válcovací hlavy

Upozornění: Po delší odstávce a před novým zahájením nanášení lepidla na 
pás se musí odstranit veškerý čisticí materiál z vnitřku hlavy. Tato operace 
musí být provedena, pokud všechny součásti a tavná zařízení dosáhly 
požadované pracovní teploty. V opačném případě může dojít k vážnému 
poškození hlavy.

Prostřednictvím volby čištění – vyprázdnění hlavního tavného zařízení 
‘PURZENÉ HLAVNÍ FUSORU’ v menu ‘MANUÁLNÍ’ režimu spusťte hlavní tavné 
zařízení, které vstřikuje čisticí materiál do hlavy, aby tak odstranil zbytky 
lepidla uvnitř.

Opatrně vložte měřidlo do hubice na hlavě pro nanášení lepidla, abyste 
odstranili veškeré nečistoty, které zde mohou zůstat.

Až budou všechny stopy po čisticím materiálu uvnitř hlavy zcela odstraněny, 
zastavte proces vyprazdňování a dbejte, aby se čisticí materiál nedostal na 
podklad.

Vyčistěte zbytky pracovního lepidla ze sběrného zásobníku lepidla.

Údržba hlavy

Prohlídka hlavy

Následující kontroly musí být provedeny nejméně jednou za šest měsíců.

1.  Zkontrolujte hydraulické hadice u hlavy a v případě potřeby je znovu 
utáhněte.

 K zajištění spoje hadice–hlava přidržte jedním klíčem spoj hadice–hlava 
hydraulické přípojky a druhým klíčem dotáhněte převlečnou matici 
hadice. Je to velmi důležité, aby nedošlo k úniku lepidel mezi oběma 
součástmi.

Upozornění: Aby nedošlo k poškození závitů, musí být opětovné utažení hadice 
provedeno za tepla.

2.  Sejměte upevňovací šrouby a zadní kryty hlavy. 

3.  Zkontrolujte všechny kabely a elektrická připojení, zda nejsou 
opotřebené nebo jinak poškozené. Ujistěte se, že všechny svorky, 
upevnění a spoje jsou provedeny správně. 

4.  Namontujte zpět zadní kryty hlavy.

5. Zkontrolujte upevnění elektroventilů a pneumatických spojů.

Upozornění: Vibrační cykly a zahřívání/ochlazování mohou způsobit uvolnění 
spojů a následné poškození zařízení a/nebo úraz obsluhy elektrickým výbojem.

2

MANUÁLNÍ

1

PURZENÉ HLAVNÍ FUSORU
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Filtr lepidla na vstřikovacím ventilu

Upozornění: Tento úkon musí být na zařízení prováděn za tepla. Učiňte 
příslušná ochranná opatření. Je třeba brát v úvahu rizika uvedená v kapitole 
‘2. BEZPEČNOST’.

Po každých 1 000 pracovních hodinách se musí rozebrat, vyčistit a v případě 
potřeby vyměnit filtr lepidla na vstřikovacím ventilu.

1. Vypusťte tlak z hydraulického okruhu.

2. Odšroubujte uzávěr a odstraňte filtr, který je na horní straně ventilu.

3. Vyčistěte filtr, abyste odstranili všechny nečistoty. Zlikvidujte jej a 
vyměňte jej, pokud je poškozen.

4. V případě poškození vyměňte těsnění.

5. Nasaďte filtr a znovu našroubujte uzávěr. 
 
 
 
 
 
 

Elektrické komponenty

Odpor hlavy

Pokud se hlava nezahřívá správně, musí být zkontrolována hodnota jejího 
odporu. Pomocí multimetru změřte hodnotu odporů v ohmech. K provedení 
tohoto úkonu není nutné odpory demontovat.

Je-li hodnota správná, problém není v hlavě. V opačném případě vyměňte 
postižený odpor.

Pro více informací čtěte kapitolu 7. ELEKTRICKÁ SCHÉMATA.

Snímače teploty hlavy

Válcovací hlava je rozdělena do tří nezávislých zahřívacích zón se sondou v každé 
z nich pro kontrolu teploty a zahřívání po celé délce pomocí odporů.

Pokud karta pro ovládání teploty zařízení ukazuje na displeji poškozenou sondu, 
zkontrolujte hodnotu jejího odporu. Sonda měří teplotu pomocí odporového 
snímače, kde se odpor mění podle teploty, takže při měření odporu lze zjistit 
teplotu dané součásti.

Pomocí multimetru lze změřit hodnotu v ohmech na každé sondě. Aby bylo 
možné provést toto měření, není nutné odpory na hlavě demontovat.

V elektrické skříni sejměte z hlavy konektor. Zkontrolujte hodnotu v ohmech na 
konektoru. Typická hodnota snímače Pt100 je 100 Ω při 0 °C.
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Odpor se může měřit při pokojové teplotě (10 až 20 °C) a získané hodnoty jsou 
od 105 do 110 Ω. Pokud se sonda zahřívá, získáme vyšší hodnoty. Pokud je sonda 
poškozená, získáme hodnotu ‘nekonečno’.

Zkontrolujte stav všech sond. Je-li hodnota správná, problém není v sondě hlavy. 
V opačném případě vyměňte postiženou sondu.

Pro více informací čtěte kapitolu 7. ELEKTRICKÁ SCHÉMATA.

Odpory vstřikovacího ventilu a průtokoměru

K ohřívání těchto dvou součástí dochází už na hlavním tavném zařízení. 
Příslušná chyba se ukáže na kartě pro ovládání teplot tohoto zařízení. Více 
informací najdete v příručce k hlavnímu tavnému zařízení.

Pokud se nezahřívají správně, je třeba zkontrolovat hodnotu jejich odporu. 
Pomocí multimetru změřte hodnotu odporu v ohmech. K tomuto úkonu není 
nutné odpor demontovat. Měření lze provést od konektoru vstřikovacího 
ventilu nebo se dostat přímo k odporu po sejmutí zadního krytu injektoru.

Je-li hodnota správná, problém není ve ventilu. V opačném případě vyměňte 
postižený odpor.

Teplotní sondy vstřikovacího ventilu a průtokoměru

K ovládání teploty těchto součástí dochází už na hlavním tavném zařízení. 
Příslušná chyba se ukáže na kartě pro ovládání teplot tohoto zařízení. Více 
informací najdete v příručce k hlavnímu tavnému zařízení.

Pokud karta pro ovládání teploty tavného zařízení ukazuje na displeji 
poškozenou sondu, zkontrolujte hodnotu jejího odporu. Sonda měří teplotu 
pomocí odporového snímače, kde se odpor mění podle teploty, takže při 
měření odporu lze zjistit teplotu dané součásti.

Pomocí multimetru lze změřit hodnotu v ohmech na každé sondě. Aby bylo 
možné provést toto měření, není nutné odpory na hlavě demontovat.

Sejměte konektor vstřikovacího ventilu nebo jděte přímo k sondě po sejmutí 
zadního krytu injektoru. Zkontrolujte hodnotu v ohmech na konektoru. Typická 
hodnota snímače Pt100 je 100 Ω při 0 °C.

Odpor se může měřit při pokojové teplotě (10 až 20 °C) a získané hodnoty jsou 
od 105 do 110 Ω. Pokud se sonda zahřívá, získáme vyšší hodnoty. Pokud je 
sonda poškozená, získáme hodnotu ‘nekonečno’.

Je-li hodnota správná, problém není v sondě ventilu. V opačném případě 
vyměňte v hlavě vadnou sondu.
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Na této stránce není žádný text.
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6. TECHNICKÉ PARAMETRY

Obecné

Navíječ EWS 900 FH

Celkové rozměry (délka × šířka × výška) 4 855 mm × 2 030 mm × 2 690 mm

Přibližná hmotnost 3 800 kg

Maximální šíře nanášení 900 mm

Maximální šíře role 900 mm

Maximální průměr role 550 mm

Maximální hmotnost role 120 kg

Minimální pracovní rychlost 2 m/min

Maximální pracovní rychlost 10 m/min

Počet hadic 2 (M3/4 UNF) – 1 na lepidlo – 1 na čištění

Rozsah teplot 40 až 200 °C (100 až 392 °F)

Ovládání teploty Pt-100

Maximální pracovní tlak (při 6 barech) 80 barů (1 160 psi)

Teplota prostředí 0 až 40 °C

Požadavky na elektrickou síť 3~380/400 + N + PE 50 Hz

Maximální výkon  
(bez hlavního tavného zařízení) 8 kW na fázi
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Rozměry

  

MATERIAL/MATERIAL

TRATAMIENTO/
TREATMENT

VALIDADO/COMFIRMDIBUJADO/DESIGN

NOMBRE/NAME

FECHA/DATE

TITULO/TITLEESCALA/SCALE

REFERENCIA/
REFERENCE

SUS. A/
REPLACES

CATEGORIA/
RATE

DENOMINACION/DENOMINATION

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

R.L.M.

07/03/2018 07/03/2018
R.M.R.

 117000040

BOBINADORA-DESBOBINADORA 900MM SIMOLDES
1 de 1 

 
                         

Este plano es propiedad exclusiva de MELER GLUING SOLUTIONS Todos los derechos reservados. 
This drawing is owned sole of MELER GLUING SOLUTIONS All rights reserved.
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ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

Na této stránce není žádný text.
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8. PNEUMATICKÉ SCHÉMA
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PNEUMATICKÉ SCHÉMA

Na této stránce není žádný text.
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9. SEZNAM NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ

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

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

Jako vizuální nápověda slouží obecné nákresy dílů očíslované pro jejich lepší 
identifikaci v seznamu.

V seznamech naleznete katalogové číslo a přesný název náhradního dílu. 
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SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

A. Válcovací hlava

Č. Kat. č. Popis

1 150041890                         ODPOR 200 W

2 150040140 SONDA APLIKÁTOR MICROPRECISION PT.100

3 R0006946                            ODPOR 250W 10×50 230 V (KRAJNÍ) 

4 150093630 SADA TĚSNĚNÍ VÁLCOVACÍ HLAVA

5 150041900 SPOJKA 90° M-3/4"

6 10100052 ZÁTKA FILTR ČERPADLA S TĚSNĚNÍM

7 12330094 SÍŤKA FILTRU HLAVA LCR

8 150041920 TĚSNICÍ KROUŽEK 16×2 ZÁTKA 3/4"

9 150027960 ZÁTKA VNITŘNÍ ŠESTIHRAN 3/4" 

10 12310001 ODPOR 100W

11 150041940 TĚSNĚNÍ 28 × 2,5

12 150090330 TĚSNĚNÍ 34,47 × 1,78

13 10100058 ZÁTKA 1/8" S TĚSNĚNÍM

14 110100090 KOMPLETNÍ FILTR

15 12330092 FILTR HLAVA LCR

16 150026320 TĚSNĚNÍ OPORY BLOKU HYDRAULICKÝCH VÝSTUPŮ

17 150090340 LÍMCOVÉ TĚSNĚNÍ Ø 6

18 150046830 SESTAVA VENTILU HLAVY REGULOVATELNÉ
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B. Navíječ

Č. Kat. č. Popis

1 150119850 NAVÍJECÍ BUŇKA

2 150119830 FOTOBUŇKA PRO DETEKCI KONCE/NAPOJENÍ

3 150121260         DRŽÁK ROZTAŽITELNÝ ČEP SL100/F0/IV30 (VNĚJŠÍ)

3 150121270         DRŽÁK ROZTAŽITELNÝ ČEP SL100/F1/IV30 (MOTOR)

4 150121280         PNEUMATICKÝ ROZTAŽITELNÝ ČEP Ø 70 × 1 000               

2

1

3

4
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C. Elektrické skříně

Č. Kat. č. Popis

1 150113680 VÝKONOVÁ KARTA 6 VÝSTUPŮ

2 150119880 DOTYKOVÝ DISPLEJ SIMATIC HMI

3 150024710 SONDOVÁ KARTA

4 150119870 OVLÁDACÍ KARTA

5 150119890 ZESILOVAČ NAVÍJECÍ BUŇKY

1 3

4 2

5
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Na této stránce není žádný text.
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El fabricante, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
 Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
 E-31160 Orkoien, Navarra - Spain
 — A Focke Group Company —

declara que la máquina, Tipo: 
 Modelo: 
 Número de serie: 

cumple todas las disposiciones aplicables a la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas, 

y que el objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización 
pertinente de la Unión:

• Directiva 2014/30/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética.

• Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.

En referencia a las normas armonizadas: 

• EN ISO 12100:2010. Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y 
reducción del riesgo.

• EN ISO 13732-1:2008. Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación de la respuesta humana al 
contacto con superficies. Parte 1: Superficies calientes.

• EN ISO 13849-1:2015. Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. 
Parte 1: Principios generales para el diseño.

• EN ISO 14120:2015. Seguridad de las máquinas. Requisitos generales para el diseño y construcción de 
resguardos fijos y móviles.

• EN 60204-1:2006. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.
• EN 61000-6-2:2005. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en 

entornos industriales.
• EN 61000-6-4:2007. Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión 

en entornos industriales.
• EN 50581:2012. Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto a 

la restricción de sustancias peligrosas.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

La persona facultada para la recopilación del expediente técnico es el propio fabricante establecido en la 
dirección arriba indicada en esta declación.

Firmado en Orkoien, a fecha: 

Javier Aranguren
Director General

Declaración original





ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
 Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
 E-31160 Orkoien, Navarra - Spain
 — A Focke Group Company —

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

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

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

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

Odkaz na použité harmonizované normy: 

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

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

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

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

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

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

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

ohledem na omezení nebezpečných látek.

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce.

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

Podepsána v Orkoien, v den:  

V0118
Javier Aranguren
Generální Ředitel

Překlad



Pro více informací kontaktujte svého nejbližšího delegaci Focke Meler:

Focke Meler Gluing Solutions, S. A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Španělsko
Telefon: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company
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