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1. BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
Obecné
Zde uvedené informace se vztahují nejen k obvyklému použití stroje, ale i na
jakýkoli v něm provedený zásah, ať už z důvodu preventivní údržby, nebo oprav
či výměn opotřebovaných součástek.
Je velmi důležité dodržovat za všech okolností zásady obsažené v této
příručce. V opačném případě může dojít ke zranění osob anebo závadám na
stroji či ostatních částech instalace.
Před začátkem práce se strojem si důkladně prostudujte tuto příručku
a v případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naši technickou službu.
Jsme vám k dispozici ve věci jakéhokoli případného vysvětlení.
Uchovávejte příručky v dobrém stavu a v dosahu osob, jež mají na starost
obsluhu a údržbu stroje.
Zajistěte také materiál potřebný z bezpečnostního hlediska: vhodné oblečení
a obuv, ochranné rukavice a brýle.
Za všech okolností dodržujte rovněž místní pravidla v oblasti předcházení
vzniku rizik a bezpečnostní řád.

Použité symboly
Symboly použité na tavicích strojích, jichž se týká tato příručka, upozorňují
na druhy hrozících rizik. Nerespektování výstražných symbolů může mít za
následek zranění osob anebo škody na stroji či dalším vybavení.
Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedostatečná pozornost
může mít za následek zranění nebo smrt.
Upozornění: Horká zóna s vysokými teplotami. Nebezpečí popálení. Používat
tepelnou ochranu.
Upozornění: Systém pod tlakem. Nebezpečí popálení či vymrštění předmětů.
Používat tepelnou ochranu a brýle.
Upozornění: Důležitá informace pro správné používání systému. Může se týkat
jednoho či více z výše uvedených nebezpečí, takže je třeba jej brát v úvahu pro
předcházení vzniku škod.

Upozornění: Nebezpečná zóna. Nebezpečí zachycení. Nedostatečná pozornost
může mít za následek zranění.
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Mechanické prvky
Instalace lepicího systému vyžaduje použití pohyblivých částí, které mohou
způsobit škody. Správné použití a zachování bezpečnostních zábran u zařízení
v chodu; předchází možnému nebezpečí zachycení pohyblivými mechanickými
prvky.
Nepoužívat stroj v případě, že bezpečnostní prvky nejsou na svém místě nebo
nejsou správně nainstalovány.
V případě údržby či opravy zastavit pomocí hlavního vypínače pohyblivé části.

Elektrické prvky
Systém funguje na třífázový proud 3N ~ 400 V 50/60 Hz, s určitým příkonem.
Nikdy nemanipulujte zařízením při připojeném přívodu elektřiny – může dojít
k silnému elektrickému výboji.
Instalace musí být řádně uzemněna.
Vodiče přívodních kabelů musí odpovídat požadovanému proudu a napětí.
Pravidelně kontrolujte kabely, zda na nich nejsou stlačená či poškozená místa
nebo trhliny.
Přesto, že systém vyhovuje požadavkům elektromagnetické kompatibility,
nedoporučuje se v jeho blízkosti používat prvky s vysokým vyzařováním, např.
mobilní telefony či svářečky.

Hydraulické prvky
Jelikož jde o tlakový systém, je třeba dodržovat základní pravidla bezpečnosti
platná pro zařízení tohoto typu.
V každém případě a před zahájením jakékoli manipulace je třeba se přesvědčit,
zda je lepidlový okruh zcela prostý tlaku. Vysoké riziko vymrštění horkých
předmětů s následným nebezpečím popálení.
Dodržujte maximální opatrnost s ohledem na možný zbytkový tlak v hadicích
po vychladnutí lepidla. Po opětovném zahřátí a při otevřených výstupních 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.
Pro správnou funkci a výkon systému používejte vždy originální součástky nebo
náhradní díly Meler.

Prohlášení o hlukových emisích
Vážená emisní hladina akustického tlaku A (LpA) zařízení během provozu
nepřekračuje v žádném případě 70 dB (A).
Maximální vážená hladina akustického tlaku C (LpCpeak) a vážená hladina
akustického výkonu A (LWA) nepřekračují uvedené hodnoty, takže nepředstavují žádné významné zvláštní riziko.
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Předpokládané použití
Zařízení je určeno k použití za následujících podmínek:
•

Aplikace tavných lepidel při teplotě do 200 °C (396 °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 tomto návodu naleznete informace o montáži, použití a údržbě tavicích
zařízení lepidla řady „micron“ od společnosti „Meler“.
Řada „micron“ zahrnuje soubor tavicích zařízení lepidla o objemu 5, 10, 20 s
35 litrů.
Většina fotografií a obrázků uvedených v tomto návodu se týká tavicího zařízení
o objemu 5 litrů. Při zpracování tohoto návodu byl použit tento model jako
referenční zařízení, jelikož jeho hlavní charakteristiky jsou s výjimkou objemu
nádrže a připojovacích vývodů shodné s ostatními modely řady „micron“.
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Popis
Zařízení pro tavení lepidla „micron“ jsou navržena k použití s hadicemi a
aplikátory „meler“ v systémech pracujících s tavnými lepidly. Díky svým
různým variantám – housenka, spirálové nanášení nebo rozprašování –
pokrývají širokou škálu možných způsobů použití jako velmi všestranná volba
na všech trzích, kde společnost působí.

Provozní režimy
Tavicí zařízení řady ‘micron’ lze využívat způsoby, které jsou popsány níže:
Pracovní režim_Součástí tavicího zařízení na lepidla jsou horké
části, které se zahřívají na teplotu uvedenou na displeji a volenou
podle potřeby. Čerpadlo je aktivováno a vyčkává na povel k uvedení do
činnosti. V takovém okamžiku dochází k otevření jednoho nebo více
aplikátorů.
Pohotovostní režim_Tavicí zařízení je v klidovém stavu, přičemž teplota
součástí zařízení se udržuje na (programovatelné) hodnotě, která je
nižší než předvolba. Čerpadlo je deaktivováno.
Režim výstrahy_Tavicí zařízení detekuje poruchu a informuje o tom
uživatele. Čerpadlo je deaktivováno.
Klidový režim_Tavicí zařízení je vypnuté, topná tělesa se neohřívají
a čerpadlo není aktivní. Napájení elektrických součástí a součástí na
stlačený vzduch je však nadále aktivní.

Identifikace tavicího zařízení
Až si budete objednávat náhradní díly, nebo když si budete chtít vyžádat
podporu od naší technické služby, budete muset uvést model a referenční
údaje svého tavicího zařízení.
Tyto údaje a další technické informace naleznete na identifikačním štítku,
který se nachází na boční straně základny tavicího zařízení.
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Základní součásti zařízení
1. Přední ovládací karta
2. Vstupní dvířka k elektrickým a pneumatickým částem
3. Kryt vstupu do nádrže
4. Regulátor tlaku vzduchu v čerpadle
5. Tlakoměr k měření tlaku vzduchu
6. Identifikační štítek s typovými údaji
7. Hlavní vypínač
8. Rozdělovač výstupních otvorů hadic (až 6 hydraulických přípojek)
9. Elektrické připojení hadice–aplikátor
10. Přípojka stlačeného vzduchu (max. 6 bar)
11. Soubor čisticího filtru

1

2

3

11
5 47

8

10 9
6
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Součásti ovládací karty
1. Kontrolka LED nádrže
2. Kontrolka LED aplikátorů
3. Požadovaná teplota
4. Skutečná teplota
5. Svítí ZAPNUTO/VYPNUTO
6. Funkce pohotovostní režim
7. Ukazatel teploty LED v pořádku, povolený chod čerpadla
8. Hodinové programování
9. Pravé/levé tlačítko volby kanálu
10. Horní/spodní tlačítko pro změnu teploty
11. Kontrolka LED hadic

3

4
5

6

7

8

1
11

2
9

10
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Konfigurace řady MICRON

MICRON

5

2

M01

200

BP

7

400N

V

B0

VP0

proportional pressure system VP0: without VP / VP1 with VP
low level warning light B0: no warning light / B1: with warning
cover model V: standard / CG: automatic feeder
power supply voltage** 400N: 3x400+N+T / 400: 3x400+T
pump flow* 7: 7cc / 19cc: 19 cc
type of pump BP: piston
maximum temperature 200: 200°C / 230: 230°C
temperature sensor type M01: Pt100 / N01: Ni120
no. electric outputs 2/4/6
tank capacity 5: 5kg / 10: 10kg / 20: 20kg / 35: 35kg
MICRON series

* K zařízení ‘micron’ 35 je možné připojit pouze nádrž o objemu 19 cm3.
** K zařízení ‘micron’ 35 je možné připojit pouze 3 x 400+N+T.
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Volitelné příslušenství řady MICRON
Pokud součástí dodávky zařízení byly některé z vybraných volitelných
možností, bude potřebné zvlášť dokoupit následující příslušenství:

Volitelné napájecí napětí 400 N nebo 400
Transformátor pro 5, 10, 20 l je třeba objednat zvlášť.
Zařízení ‘micron’ 35 neumožňuje připojení ‘400’ k 3x400+T.

Volitelný podavač granulátu
Podavač granulátu je třeba objednat zvlášť a je shodný pro zařízení 5, 10, 20 a
35 l.

Volitelné výstražné světlo nízké hladiny
Výstražné světlo se objednává samostatně a je třeba si vybrat buď výstražné
bezbarvé (bílé) světlo nízké hladiny nebo výstražné světlo nízké hladiny (bílé
barvy) a kontrolku správné teploty (zelená barva). Obě dvě jsou pro všechny
stroje stejné.

Volitelné proporcionální tlakové zařízení
Zařízení VP s proporcionálním ventilem je třeba objednat samostatně a je
stejné pro všechny stroje.

Volitelná výbava
Pro lepší funkčnost tavicích zařízení je možné do nich zařadit následující
volitelné prvky:
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•

Systém sledování nízké hladiny roztaveného lepidla. Lze jej
namontovat na všechny stroje.

•

Adaptérová deska pro předcházející modely Pro přizpůsobení zařízení
ST, předcházejících modelů řady „micron“ 4, 8 a 16 a stávajících
modelů 5, 10 a 20 l.

•

4 kola Jen pro zařízení 20 a 35 l.
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3. INSTALACE
Upozornění: Tavicí zařízení jsou vybavena moderními technologiemi a existují
u nich určitá předvídatelná rizika. Proto je třeba, aby jejich obsluhu, instalaci
nebo opravy prováděly výhradně proškolené osoby s dostatečnou praxí.

Úvod
Tavicí zařízení „Micron“ se dodává se všemi prvky potřebnými pro jeho instalaci.
Některé součástky však musí zajistit samotný uživatel s ohledem na umístění
přípojek při konkrétní instalaci:
•

Kotvicí šrouby tavicího zařízení.

•

Elektrický napájecí kabel.

•

Pneumatický přívod a připojení k rozvodu stlačeného vzduchu.

•

Vícežilový kabel pro externí ovládání.

•

Volitelně také systém odsávání plynů.

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

C

D

Volný prostor

B

A
E
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Popis

A

DÉLKA ZAŘÍZENÍ

B

ŠÍŘKA ZAŘÍZENÍ

C

VÝŠKA ZAŘÍZENÍ

D

VÝŠKA ZAŘÍZENÍ S OTEVŘENÝM VÍKEM

E

ŠÍŘKA ZAŘÍZENÍ S OTEVŘENOU ELEKTRICKOU SKŘÍNÍ

Rozměry
5L
10L
20L
35L
5L
10L
20L
35L
5L
10L
20L
35L
5L
10L
20L
35L
5L
10L
20L
35L

588 mm
671 mm
671 mm
742 mm
339 mm
339 mm
383 mm
435 mm
481 mm
481 mm
526 mm
673 mm
628 mm
760 mm
875 mm
1067 mm
838 mm
921 mm
921 mm
992 mm

Příkon
Při instalaci zařízení „Micron“ je třeba brát v úvahu celkový příkon celé
instalace, včetně použité hadice a aplikátoru.
Před připojením ověřte, že napětí přípojky odpovídá údajům na typovém štítku
tavicího zařízení.
Připojte a ověřte, že je uzemnění instalace dostatečně kvalitní.

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I při vypnutém zařízení
je na přívodních vodičích přítomno napětí, což může vést k nebezpečí při
zásazích uvnitř zařízení.
Tavicí zařízení „Micron“ je třeba instalovat s odpojovacím vypínačem
umožňujícím zablokování, který oddělí tavicí zařízení od zdroje napájení. Je
třeba zajistit ochranu osob pomocí proudového chrániče.
Hodnoty těchto ochranných prvků jsou uvedeny v části „Elektrická přípojka“.

Stlačený vzduch
V místě instalace tavicího zařízení „Micron“ (verze s pístovým čerpadlem) je
nutný přívod suchého stlačeného vzduchu bez přimazávání s maximálním
tlakem 6 bar.
Interní pneumatický systém tavicích zařízení je schopný pracovat při
minimálním tlaku 0,5 bar. Tlak nižší než tato hodnota bude mít za následek
přerušovaný a nepravidelný chod.
Spotřeba stlačeného vzduchu závisí na pohybu pístu čerpadla, a tento pohyb
pak na spotřebě lepidla při aplikaci. Proto je spotřebu třeba odhadnout.
Obecně lze říci, že maximální spotřeba dosahuje 40–50 l/min při tlaku 6 bar
a maximálních otáčkách čerpadla.

3-2

INSTALACE

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

Další faktory
Při instalaci tavicího zařízení „Micron“ je třeba zohlednit i na další praktické
otázky:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Zabránit vibracím tavicího zařízení.

•

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

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

Obsah balení
Přepravní obal tavicího zařízení „B4“ může obsahovat příslušenství objednané
v rámci stejné objednávky. V opačném případě je s tavicím zařízením
standardně dodáváno následující:
•

Návod k použití

•

Záruční list

•

Šroubení pro připojení hadic

•

Konektor pro vnější ovládací prvky (umístěné a kartách).

Upevnění zařízení
Při montáži tavicích zařízení řady „micron“ nejprve namontujte základnu na
požadované místo pomocí vyznačených otvorů pro šrouby M8.
Součástí tavicích zařízení řady „micron“ je jako příslušenství montážní základová deska pro snadnou montáž zařízení, která je kompatibilní s modely dřívějších řad „micron“ 4, 8, 16 a zařízeními ST. Při montáži umístěte tuto základní
desku na lože stroje. Vyznačte a vyvrtejte čtyři otvory pro šrouby M8 pro
upevnění základní desky. Takto provedené otvory mohou být opatřeny závitem
nebo průchodkou podle lože, do kterého má být zařízení upevněno.
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Upozornění: Zajistěte, aby lože, na které bude připevněna základní deska, byla
vyrovnána, nevibrovala a byla schopna unést zařízení včetně plné nádrže. Jakmile bude základní deska připevněna na lože, namontujte na ni tavicí zařízení.

Přípojka elektrického napájení
Tavicí zařízení řady „micron“ je navrženo pro připojení k napájecí síti dvěma
různými možnými způsoby v závislosti na spotřebě energie:
•

1 fáze 230 V, stříd. s nulovým vodičem

•

3 fáze 230 V, stříd. bez nulového vodiče

•

3 fáze 400 V, stříd. s nulovým vodičem

Ve všech případech se vyžaduje řádné uzemnění.
Hodnoty spotřeby energie tavicího zařízení a konfigurace výstupů odpovídají
údajům uvedeným v přiložené tabulce. Vzhledem k přípojce, která zajišťuje
vysoký příkon, doporučuje společnost „Meler“„ připojit 3 fáze 400 VAC s
nulovým vodičem.
Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedbalost může způsobit
zranění nebo smrt.
ZAŘÍZENÍ

micron 5

micron 10

micron 20

micron 35

No. VÝSTUPŮ

1 FÁZE

3 FÁZE

230 VAC

230 VAC Δ

400 VAC Y

2

20.87 A

13.73 A

10.00 A

4

31.30 A

18.45 A

10.87 A

6

41.74 A

27.49 A

16.09 A

2

25.22 A

17.86 A

14.35 A

4

35.65 A

21.91 A

14.35 A

6

46.09 A

27.49 A

16.09 A

2

27.39 A

19.96 A

16.52 A

4

37.83 A

23.89 A

16.52 A

6

48.26 A

28.24 A

16.52 A

2

33.91 A

24.55 A

16.09 A

4

44.35 A

29.35 A

21.30 A

6

54.78 A

37.27 A

26.52 A

Otevřete dveře elektrické skříně do maximální polohy. Protáhněte napájecí
kabel (max.Ø 14,5 mm) přes kabelové průchodky Pg16 a upevněte jej. Dbejte
při tom, aby byl kabel řádně zajištěn.
Připojte každou žílu napájecího kabelu k odpovídajícímu místu na vstupu
konektoru napájecí karty.
Hodnoty spotřeby každého zařízení naleznete na stejném identifikačním štítku.
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L3 N PE
LN~230V 50/60Hz + PE

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

SIN NEUTRO

L1 L2 L3 PE
3~230V 50/60Hz + PE

Pneumatické připojení
Před připojením přívodu stlačeného vzduchu je třeba se přesvědčit, že
regulátor tlaku je zcela zavřený. Za tím účelem je třeba otočit proti směru
hodinových ručiček ovladačem regulátoru umístěným na spodní straně
zařízení vedle manometru.
Připojte zařízení k rozvodu stlačeného vzduchu (max. 6 bar) pomocí pružné
hadice s vnějším průměrem 6 mm. Zařízení je za tím účelem vybaveno
rychlospojkou.
Otrevřete přívod vzduchu z rozvodu a otočte regulátorem tlaku po směru
hodinových ručiček. Funkci čerpadla lze ověřit už při tlaku 1 bar.
Dokud tavicí zařízení a připojené hadice s aplikátory nedosáhnou pracovní
teploty, nebude čerpadlo fungovat a manometr bude ukazovat tlak 0 bar.
Po ověření správné funkce čerpadla je možné nastavit požadovaný pracovní
tlak.
Tlakoměr obsahuje stupnice pneumatického i hydraulického tlaku, přičemž
poměr mezi nimi je přibližně 1: 13,6.
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Připojení hadice a aplikátoru
Tavicí zařízení řady ‘micron’ obsahují standardní díly ‘meler’. Na tato zařízení
může být napojena celá řada ‘klasických’, ‘kompaktních’ nebo ‘ručních’ hadic
a aplikátorů.
Na tato tavicí zařízení ‘micron’ o objemu 5, 10, 20 a 35 l je možné napojit až
šest výstupů hadic – aplikátorů.
Upozornění: Při připojování výstupů hadice s aplikátorem ověřte, zda připojený
příkon nepřesahuje maximální povolený příkon na každý výstup.

1
2

5

3
4

6

Tavicí zařízení řady ‘micron’ je vybaveno hydraulickým rozdělovačem se 6
možnými výstupy podle toho, jaká připojení použijete. Hadice připojte na
rozdělovač řádně podle čísel na obrázku.
Pozor:
•

Za účelem identifikace každé hadice s aplikátorem je třeba je
elektricky připojit k příslušnému číslu výstupu.

•

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

•

Uschovejte si šroubovací krytku, která se sejme z přípojky při
připojování hadice. Mohou být v budoucnu potřeba, pokud dojde
k odstranění některé z hadic.

•

Elektrické připojení hadice s aplikátorem provádějte při vypnutém
zařízení. Při nedodržení této zásady může dojít k elektrickým
závadám na připojení a k zobrazení výstražných zpráv na displeji
tavicí jednotky.

Definování parametrů
Po instalaci tavicího zařízení a jeho součástí je třeba nastavit pracovní parametry pro
konkrétní plánovanou aplikaci.
Tavicí zařízení „Micron“ tento krok do značné míry zjednodušuje tím, že
umožňuje obsluze upravit pouze ty parametry, které je bezprostředně potřeba
změnit při dané aplikaci.
Z různých parametrů je nutné definovat jmenovité hodnoty teploty každého
z připojených prvků a informační hodnotu pro přehřátí. V pokročilých
systémech je rovněž třeba nastavit i další parametry (týdenní programy
zapínání a vypínání, nebo hodnota teploty v pohotovostním režimu), ale pro
běžnou práci naprosto stačí využít výchozí tovární hodnoty.
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Nastavení pracovních teplot
Tavicí zařízení má z výroby nastaveny následující výchozí teploty:
•

160 °C v nádrži a distributor.

•

150 ºC hadice a 160 ºC aplikátory.

V následující části se popisuje obecný postup úpravy výchozí teploty
libovolného prvku.
1. Pomocí šipek vyberte prvek, jehož hodnota se má změnit.
Příslušná kontrolka bude rychle blikat.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů umístěných pod displejem zvolte
požadovanou hodnotu nastavené teploty.
3. Po uplynutí deseti sekund přestane kontrolka blikat, změněný údaj se
zaznamená a zobrazí se nastavená teplota nádrže.

Tento jednoduchý postup je třeba zopakovat pro každý z prvků osazených na
tavicím zařízení

Volba hodnoty přehřátí
1. Pro vstup do zvláštní nabídky současně stiskněte klávesy se symbolem
hodin a šipku směrem dolů umístěnou pod displejem.
Na displeji se zobrazí výběr jednotky pro zobrazení teploty (°C nebo °F).
2. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejděte na další obrazovku, kde je zobrazen
symbol pro přehřátí.
3. 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.
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4. Pomocí šipky ‘vpravo’ přejděte na další obrazovku.
5. Zvláštní menu můžete ukončit v jakémkoli parametru pomocí šipky
‘vlevo’ a následně se znovu zobrazí teploty v nádrži.
Všechny hodnoty speciální nabídky se uloží do paměti.

Zachovat zobrazení prvku
Ve výchozím stavu jsou jako hlavní zobrazeny teploty nádrže. Je ale možné zachovat po neomezeně dlouhou dobu rovněž zobrazení teploty jakéhokoli prvku
za účelem jeho analýzy nebo řízení.
1. Pomocí šipek vyberte prvek, který chcete zobrazit trvale.
Příslušná kontrolka bude rychle blikat.
2. Držte šipku na příslušném prvku stisknutou po dobu dvou sekund.
3. Na displeji se trvale zobrazí vybraný prvek.
4. K návratu do výchozího zobrazení (nádrž) stačí znovu stisknout šipky
nahoru-dolů.

Externí vstupy a výstupy
2 Sekundy

Vstupní a výstupní signály tavicí jednotky (I/O) umožňují jednoduchou přímou
komunikaci s hlavním strojem.
Pro komunikaci s hlavním strojem lze použít následující signály:
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•

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

•

Externí pohotovostní režim_řídicí vstup pohotovostního režimu
prostřednictvím kontaktu bez napětí. Při uzavřeném kontaktu se spustí
funkce pohotovostního režimu, při otevřeném kontaktu se vypne.

•

Nízká hladina_beznapěťový výstup pro kontakt, který informuje hlavní
stroj (nebo výstražné světlo) o tom, že hladina tekutého lepidla v nádrži
poklesla na zvolenou dolní hranici (volitelná funkce).

•

Deaktivace výstupů_vstupy řídící deaktivaci každého výstupu pro hadici
– aplikátor pomocí beznapěťového kontaktu. Je-li kontakt uzavřen,
zůstává výstup aktivní (výstup je zapnutý), je-li kontakt otevřený, výstup
se deaktivuje (výstup je vypnutý).
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Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedostatečná pozornost
může mít za následek zranění nebo smrt.

Teplota ok
1. Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel
o průřezu 0,5 mm2.
Na průchodu plechem ve spodní částí zařízení vedle vstupu
elektrického napájení osaďte průchodku Pg13,5.
2. Odšroubujte šest šroubů, přidržujících desku s přípojeními a jističem
na levé straně zařízení. Protáhněte signálový kabel (Ø 12.5 mm)
průchodkou Pg13.5 a upevněte ho do vnitřního kotvení. Zároveň je třeba
dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce řídicí karty, na níž je třeba ho
připojit (CN1).
3. Vytáhněte konektor z karty a připojte dvě žíly kabelu do příslušných
svorek na konektoru:

3
4

3

kontakt NO

4

kontakt NO

4. Znovu připojte konektor na kartu.
5. Ověřte, že je kabel dobře připojen a na průchodu rozvaděčem mu
nehrozí nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli náhodné poškození.

Upozornění: Připojte k napětí 24 V (stříd. či stejnosm). Pokud bude připojeno
napětí 230 V, nesmí být odběr menší než 50 mA.

Externí pohotovostní režim
1. Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel
o průřezu 0,5 mm2.
Na průchodu plechem ve spodní částí zařízení vedle vstupu
elektrického napájení osaďte průchodku Pg13,5.
2. Odšroubujte šest šroubů, přidržujících desku s přípojeními a jističem
na levé straně zařízení. Protáhněte signálový kabel (Ø 12,5 mm)
průchodkou Pg13,5 a upevněte ho do vnitřního kotvení. Zároveň je třeba
dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce řídicí karty, na níž je třeba ho
připojit (CN4).
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3. Vytáhněte konektor z karty a připojte dvě žíly kabelu do příslušných
svorek na konektoru:

kontakt NO
				
kontakt NO

4. Znovu připojte konektor na kartu

5. Ověřte, že je kabel dobře připojen a na průchodu rozvaděčem mu
nehrozí nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli náhodné poškození.

Nízká úroveň (volitelné)
1. Pokud bude připojen pouze tento signál, použijte dvoužilový kabel
o průřezu 0,5 mm2.
Na průchodu plechem ve spodní částí zařízení vedle vstupu
elektrického napájení osaďte průchodku Pg13,5.
2. Odšroubujte šest šroubů, přidržujících desku s přípojeními a jističem
na levé straně zařízení. Protáhněte signálový kabel (Ø 12.5 mm)
průchodkou Pg13.5 a upevněte ho do vnitřního kotvení. Zároveň je třeba
dbát na to, aby kabel dosáhl až ke svorce řídicí karty, na níž je třeba ho
připojit (CN1).
3. Vytáhněte konektor z karty a připojte dvě žíly kabelu do příslušných
svorek na konektoru:

1
2

1

kontakt NO

2

kontakt NO

4. Znovu připojte konektor na kartu.
5. Ověřte, že je kabel dobře připojen a na průchodu rozvaděčem mu
nehrozí nebezpečí zachycení, proříznutí či jakékoli náhodné poškození.

Upozornění: Připojte k napětí 24 V (stříd. či stejnosm). Pokud bude připojeno
napětí 230 V, nesmí být odběr menší než 50 mA.
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Deaktivace výstupů
1. Pokud má být připojen jen tento signál, použijte k tomu kabel se sedmi
žilami o průřezu nejméně 0,22 mm2.
Kabelovou průchodku Pg13.5 umístěte do krytu konektorů zařízení
vedle vstupu pro napájecí vedení.

2. Otevřete dveře elektrické skříně do maximální polohy. Protáhněte
signální kabel (max.Ø 12,5 mm) průchodkou Pg13.5 a připevněte jej k
vnitřnímu ukotvení. Dbejte přitom na to, aby byl kabel natažen až ke
konektoru ovládací karty, kde bude připojen. (CN 5).
3. Vytáhněte konektor z karty a připojte sedm žil kabelu k odpovídajícím
svorkám konektorů:
		 1

společný napěťový výstup (+)

		 2

vstup pro deaktivaci výstupu 1

		 3

vstup pro deaktivaci výstupu 2

		 4

vstup pro deaktivaci výstupu 3

		 5

vstup pro deaktivaci výstupu 4

		 6

vstup pro deaktivaci výstupu 5

		 7

vstup pro deaktivaci výstupu 6

		 8

ponechejte volný

8 7 6 5 4 3 2 1

4. Znovu připojte konektor ke kartě.
5. Ověřte, zda je kabel správně připojen a že jeho trasa vedená
elektrickou skříní vylučuje nebezpečí jeho zachycení, přeříznutí nebo
jakéhokoli náhodného poškození.
Pomocí malých vypínačů umístěných nad konektorem je možné si vybrat, které
kanály chcete ovládat zvenčí. 1 až 6 ovládají každý z kanálů tak, že vypínače v
poloze „ZAPNUTO“ indikují ohřev zařízením bez vnějšího ovládání.
Je-li vypínač v poloze „VYPNUTO“, příslušný kanál se nezahřívá, pokud není
aktivován zvenčí pomocí beznapěťového kontaktu mezi kolíkem 1 (společný) a
kolíkem, který odpovídá kanálu.
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Na této stránce není žádný text.
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4. POUŽITÍ
Tato část se zabývá způsobem použití tavicího zařízení. Přesto, že je jeho
fungování velmi jednoduché, nesmí ho obsluhovat neproškolené osoby.
Upozornění: Nesprávné použití může vést k poškození samotného zařízení
nebo zranění či dokonce smrti jeho obsluhy.

Obecné informace
V každé instalaci tavného zařízení existují tři hlavní skupiny prvků pro řízení
teploty: v tavném zařízení, v dopravních hadicích a v aplikačních pistolích.
Všechny se ovládají na čelním panelu tavného zařízení.
První velkou skupinou je sestava zásobník–rozvod–čerpadlo. Tvoří vzájemně
propojený celek a mají společné ovládání i nastavenou hodnotu teploty. Pokud
tedy naprogramujeme výchozí hodnotu teploty pro zásobník například na
170 °C, přijmou rozvody a čerpadlo stejnou hodnotu.
Do druhé skupiny spadají hadice. Na čelním panelu jsou označeny čísly 1
a 6 a obrázkem příslušné hadice. Každá z nich má svou vlastní nastavenou
hodnotu.
Třetí skupinu tvoří aplikátory. Na čelním panelu jsou označeny čísly 1 a 6
a obrázkem příslušného aplikátoru. Každý z nich má svou vlastní nastavenou
hodnotu.
Čísla se kanálům hadicím a pistolím přidělují automaticky, podle kanálu,
k němuž jsou připojeny pomocí konektoru v zadní části tavicího zařízení.
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Plnění nádrže
Jako volitelným zařízením může být nádrž vybavena plovákovým detektorem
nízké hladiny, který upozorní na to, že hladina roztaveného lepidla klesla na
třetinu svého objemu.
Jednotka zpracuje toto oznámení jako vnější signál a v případě, že je připojena,
aktivuje odpovídající zařízení.
Upozornění: Před doplněním zásobníku se přesvědčte, že doplňované lepidlo
je stejného typu, jako lepidlo stávající. Smíšení lepidel různých typů může vést
k poškození tavicího zařízení.
Upozornění: Nepřeplňujte nádrž nad úroveň plnicího otvoru.
Při doplňování zásobníku:
1. Otevřete víko zásobníku.
2. K doplňování lepidla do nádrže používejte lopatku nebo naběračku.
Nádrž plňte maximálně na úroveň 1 cm pod plnicím otvorem. Víko musí
jít normálně zavřít.

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

3. Po doplnění zavřete víko.

Modely

Kapacita

micron5

5.15 l

5.15 kg

micron10

9.7 l

9.7 kg

micron20

19.7 l

19.7 kg

micron35

37.4 l

37.4 kg

* což odpovídá 4 kg při hustotě 1 g/cm3

Spuštění tavicího zařízení
Před spuštěním tavicího zařízení je třeba ověřit, zda je jednotka správně
instalována a jsou připojeny všechny vstupy, výstupy a příslušenství.
Rovněž je třeba ověřit, zda je v zařízení naplněno správné lepidlo a jsou
naprogramovány pracovní parametry.
Spuštění:
1. Jističem zapněte tavicí zařízení.
Pokud byla provedena karta, která byla naposledy vypnuta, zůstane vypnutá a
znovu započítána (ukazatel času).
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Pokud byla karta při posledním zrušení zapalování, po spuštění spuštění
zapne.
2. Pokud není zapnuta, není možné zapnout / vypnout ji zapněte.
Ve výchozím nastavení jsou základními údaji nastavené hodnoty (set point)
a skutečné teploty hodnoty zásobníku.
Zelená kontrolka řízení zahřívání zásobníku (i připojených hadic a aplikátorů)
se rozsvítí a začne zahřívání.

Jakmile dosáhne zásobník hodnoty o 3 °C nižší než je nastavená teplota,
aktivuje se časovaná programovatelná prodleva, po jejímž uplynutí se může
rozběhnout čerpadlo (aktivace elektromagnetického ventilu, nebo otáčení
motoru) a připojení k hlavnímu stroji. To vše platí za předpokladu, že i ostatní
prvky dosáhnou teploty o 3°C nižší, než je jejich předvolená hodnota.
Zatímco systém odpočítává prodlevu, kontrolky aktivace čerpadla a připojení
k hlavnímu stroji blikají. Jakmile uplyne nastavený čas, rozsvítí se trvale.
Pokud po uplynutí této doby některý z prvků nedosáhne předvolenou hodnotu
-3 °C, kontrolky zhasnou.
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.

Zobrazení na tavicím zařízení
Tavicí zařízení řady „B4“ 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

nízká teplota

rychlé blikání

stálé
eventuální (v závislosti na parametrech PID)
programování či zobrazení

vypnuté

nezahřívá se

teplota dosažena

pomalé blikání

teplota se blíží nastavené hodnotě
změna nastavené hodnoty

aktivaci čerpadla a signál připojení hlavního stroje.
Zahrnují rovněž kontrolky programování připojení / odpojení zařízení
a připojení / odpojení funkce pohotovostního režimu:
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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
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
vlevo–vpravo na vybrané součásti po dobu 2 s.
Sekvence zobrazení válcovací hlavy je tato:
distributor<—zásobník<—hadice1<—aplikátor1<—…<—hadice6<—aplikátor6
distributor—>zásobník—>hadice1—>aplikátor1—>…—>hadice6—>aplikátor6

Pro odchod z trvalého zobrazení určitého prvku stačí stisknout jakoukoli z šipek nahoru–dolů.

Zobrazení výstrah
Tavicí zařízení řady „Micron“ 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.

Kód
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Příčina

Kroky
Ohřev

Čerpadlo

Signál hl. stroj

Err 000

závada sondy v zásobníku

vyp pouze zásobník

off

off

Err 001

závada sondy hadice1

vyp pouze hadice1

off

off

Err 002

závada sondy aplikátor 1

vyp pouze aplikátor1

off

off

Err 003

závada sondy hadice2

vyp pouze hadice2

off

off

Err 004

závada sondy aplikátor 2

vyp pouze aplikátor2

off

off

Err 005

závada sondy hadice3

vyp pouze hadice3

off

off

Err 006

závada sondy aplikátor 3

vyp pouze aplikátor3

off

off

Err 007

závada sondy hadice4

vyp pouze hadice4

off

off

Err 008

závada sondy aplikátor4

vyp pouze aplikátor4

off

off

Err 009

závada sondy hadice5

vyp pouze hadice5

off

off
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Kroky

Příčina

Ohřev

Čerpadlo

Signál hl. stroj

Err 010

závada sondy aplikátor5

vyp pouze aplikátor5

off

off

Err 011

závada sondy hadice6

vyp pouze hadice6

off

off

Err 012

závada sondy aplikátor6

vyp pouze aplikátor6

off

off

Err 013

závada sondy distributor

vyp pouze distributor

off

off

Err 100

přehřátí zásobníku

vyp všechny prvky

off

off

Err 101

přehřátí hadice1

vyp všechny prvky

off

off

Err 102

přehřátí aplikátor1

vyp všechny prvky

off

off

Err 103

přehřátí hadice2

vyp všechny prvky

off

off

Err 104

přehřátí aplikátor2

vyp všechny prvky

off

off

Err 105

přehřátí hadice3

vyp všechny prvky

off

off

Err 106

přehřátí aplikátor3

vyp všechny prvky

off

off

Err 107

přehřátí hadice4

vyp všechny prvky

off

off

Err 108

přehřátí aplikátor4

vyp všechny prvky

off

off

Err 109

přehřátí hadice5

vyp všechny prvky

off

off

Err 110

přehřátí aplikátor5

vyp všechny prvky

off

off

Err 111

přehřátí hadice6

vyp všechny prvky

off

off

Err 112

přehřátí aplikátor6

vyp všechny prvky

off

off

Err 113

přehřátí distributor

vyp všechny prvky

off

off

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.
Zobrazení hladiny roztaveného lepidla (volitelná funkce)
Když hladina roztaveného lepidla klesne pod 1/3 objemu nádrže, detektor
hladiny (volitelné příslušenství) vyšle signál do řídicího systému tavicího
zařízení a tento systém spustí následující kroky:
1. Zobrazení na obrazovce (pokud je tato funkce aktivní).
2. Zavření beznapětového kontaktu výstupu. Uživatel namontuje
požadované zařízení (zvukový signál, světlo nebo vstup PLC).
Stačí doplnit nádrž a počkat, až se lepidlo roztaví natolik, aby detektor znovu
nahlásil správnou hladinu.
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Zobrazení a nastavení pracovního tlaku
U zařízení s pístovým čerpadlem, je tlak vzduchu, s nímž zařízení řízení
čerpadla pracuje, zobrazen na manometru ve spodní části tavicího zařízení.
Tlak se musí přizpůsobit potřebám dané aplikace.
Tlak je možné regulovat tahem za ovladač směrem ven a otočením regulátoru
buďto po směru hodinových ručiček (+) nebo proti němu (-).

Upozornění : Hodnoty nižší než 0,5 mohou vyvolat chaotický pohyb čerpadla.
Nepřekračujte v žádném případě hodnotu 6 bar. Multiplikační efekt čerpadla
zvyšuje hydraulický tlak na hodnoty nebezpečné z hlediska fungování
jednotlivých prvků.

Nastavení teplot
Tavicí zařízení jsou v továrně nastavena na následující výchozí hodnoty:
•

Nastavená teplota nádrže a rozvodů: 160 °C

•

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

•

Detektor hladiny: ZAPNUTÝ

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

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.
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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.

Funkce

Symbol na displeji

Továrně nastavená
výchozí hodnota

ºC - ºF

ºC

Výběr jednotky pro zobrazení teploty
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

t

00000

tP

1000

Zobrazení celkové doby provozu
Nastavení dílčího počítadla výměna filtru

Změnit hodnotu

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.

Programovací postup

Odejít

O krok vpřed

Změnit hodnotu

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.
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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.

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.
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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 (S2), 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.

Výroba v hlavním zařízení

S-1
Kus

Kus

Kus

Kus

Kus

Kus

ON

S-1

S-2

dIS

dIS

OFF

OFF

S-2

STANDBY

OFF

Funkčnost
Externí vstup Standby (CN4) je odpojen (vypnuto). Tavné zařízení lze
tlačítkem přepnout do režimu STANDBY.
Externí vstup Standby (CN4) funguje jako obvykle.
• Kontakt ZAVŘENÝ: Zařízení v režimu STANDBY.
• Kontakt OTEVŘENÝ: Zařízení v režimu ON.
LExterní vstup Standby (CN4) funguje jako detekce nečinnosti.

V rozmezí 001 až 999
(minut)

OFF nebo 000

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.
Vstup Standby (CN4) funguje jako detekce nečinnosti.

V rozmezí 001 až 999
(minut)

V rozmezí 001 až 999
(minut)

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.
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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:
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-

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.

POUŽITÍ

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

Tavicí zařízení je vypnuté
Pokud je nezbytné tavicí zařízení vypnout:
1. Vypněte vypínač zařízení, který se nachází na jeho přední straně vedle
regulátoru tlaku.
Vypouštěcí ventil sníží tlak v hydraulickém okruhu a lepidlo se vrátí do
nádrže.

2. Odpojte pneumatický přívod do aplikátorů a elektrické napájení řídící
programovací jednotky, pokud je k dispozici.
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Na této stránce není žádný text.
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5. ÚDRŽBA
Upozornění: Tavicí zařízení jsou vybavena nejmodernější technologií a
jsou spojena s jistými předvídatelnými riziky. Z tohoto důvodu smějí s tímto
zařízením manipulovat, instalovat jej nebo ho opravovat pouze vhodní, řádně
proškolení a zkušení zaměstnanci.
V následující tabulce jsou stručně uvedeny pokyny ke správné údržbě tavicího
zařízení. Pozorně si přečtěte všechny odpovídající části příručky.
Provoz

Frekvence

Otázka

Vnější úklid

Jednou za den

Čištění zařízení

Odtlakování zařízení

Před prováděním údržby a oprav hydraulického systému

Odtlakování zařízení

Demontáž elektrické skříně

Před prováděním údržby pneumatické sestavy
nebo čerpadla

Přístup k pneumatické sestavě

Čištění nebo výměna filtrů

- Podle potřeby (minimálně jednou za rok)
- Při každé výměně lepidla

Údržba filtrů

Vypuštění a vyčištění nádrže

- Výskyt karbonizovaného lepidla
- Při každé výměně lepidla

Vyčištění nádrže

Kontrola funkce termostatu

- Průběžná kontrola

Údržba termostatu

Výměna zařízení

- Výměna nebo oprava zařízení

Odmontujte zařízení od základny

Pokud zařízení nefunguje nebo funguje nesprávně, viz následující kapitola ‘6.
Rychlé odstranění problémů’.

Čištění zařízení
Aby byla zachována plná funkčnost tavicího zařízení a dokonalá pohyblivost
všech jeho součástí, musejí být všechny jeho součásti udržovány čisté,
zejména větrací mřížka v horní části.
Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedbalost může způsobit
zranění nebo smrt.
Vnější povrch zařízení otřete hadrem namočeným ve vodě. Nepoužívejte
hořlavé tekutiny nebo rozpouštědla.
Při čištění vnějšího povrchu zařízení:
•

Používejte čisticí prostředky, které jsou kompatibilní s materiály z
polyamidu.

•

Čisticí prostředek nanášejte měkkým hadrem.
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•

Nepoužívejte ostré nástroje ani škrabky, které mají ostré hrany.

Demontáž a výměna vnější kapotáže:
1. Vypněte tavicí zařízení.

B

2. Odpojte zařízení od přívodu stlačeného vzduchu.
3. Chcete-li demontovat vnější kapotáž, je nejprve nutné demontovat
elektrickou skříň od nádrže. Za tímto účelem uvolněte označený šroub
(A) o čtvrtinu otáčky a posuňte jej na vodítkách.

D

A

D

4. Pokud by bylo nezbytné demontovat dvířka elektrické skříňky, otevřete
je tak, že otočíte šroubem (B) o jednu čtvrtinu otáčky, zvednete dvířka,
otočíte jimi a vytáhnete šrouby (C).
5. Chcete-li demontovat kapotáž z elektrické skříňky, povolte šrouby (D),
které ji přidržují k základně zařízení, a šrouby (E), které ji upevňují ke
konstrukci elektrické skříně.
6. Chcete-li demontovat kapotáž nádrže, odstraňte šrouby (F) a (G),
které drží tuto kapotáž na základně zařízení. Kryt a kapotáž nádrže se
demontují najednou.

C

7. Kryt nádrže zařízení Micron 5 a 10 se demontuje po demontáži
kapotáže nádrže. Je třeba pouze posunout osy konců drážkami v
kapotáži. (Viz obr. 1).
Kryt nádrže zařízení Micron 20 a 35 se demontuje uvolněním bočních

E

1

2

šroubů krytu (Viz obr. 2)

G

8. Při montáži kapotáže postupujte obráceně.

F
Odtlakování zařízení
Součástí tavicího zařízení řady „micron“ je bezpečnostní ventil, který
umožňuje odtlakování zařízení po odpojení systému od elektrického napájení i
pneumatického systému.
Před odpojením jakéhokoli hydraulického prvku nebo před tím, než otevřete
jakýkoliv výstup z rozvaděče, je nezbytné provést následující kroky:
1. Vypněte vypínač zařízení umístěný na dveřích elektrické skříňky vedle
regulátoru tlaku.

Vypouštěcí ventil sníží tlak v hydraulickém okruhu a lepidlo se vrátí do
nádrže.
2. Ručně nebo s použitím příslušného povelu programovacího zařízení
očistěte všechny použité aplikátory.
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Přístup k pneumatické sestavě
Chcete-li se dostat k pneumatické sestavě pro účely důkladnější údržby,
musíte nejprve demontovat a odstranit elektrickou skříň, aby byla přístupnější
a bylo s ní možné snadněji a pohodlněji manipulovat. Za tímto účelem je třeba
povolit šroub (A), který drží na místě elektrickou skříň, o jednu čtvrtinu otáčky
a stáhnout jej po vodítku.
K provedení tohoto úkonu není nutné otevřít dveře elektrické skříně.

Údržba filtrů
Čerpadla tavicích zařízení řady „micron“ jsou vybavena filtrem čerpadla o
velikosti oka 50. Filtr zabraňuje proniknutí nečistot a karbonizovaných zbytků
lepidla, které jsou vytlačovány čerpadlem z nádrže.
Lepidlo protéká filtrem z vnitřku směrem ven, přičemž se uvnitř něj zachycují
všechny nečistoty.
Vypouštěcí ventil se nachází v hlavě filtru.
Součástí je také filtr ve ventilu na vstupu do nádrže. Tento filtr slouží jako první
stupeň filtrace a zabraňuje průchodu nečistot vzniklých karbonizací v nádrži a
dalších nečistot, které mohou být zaneseny zvenčí.

Zóna čištění

Filtry je možné buď čistit, nebo je možné rovnou měnit za nové.
Není k dispozici žádná norma, která by umožnila stanovit, kdy se má měnit
filtr. Na toto rozhodnutí mají vliv různé faktory:
•

Druh a čistota použitých lepidel.

•

Provozní teploty práce s lepidlem.

•

Spotřeba lepidla související s dobou, po kterou lepidlo v nádrži 		
setrvává.

•

Změny použitého lepidla.

V každém případě doporučujeme kontrolu a čištění filtrů v intervalu
maximálně 1 000 pracovních hodin (tavicí zařízení zapnuto).
Upozornění: Vždy při tom používejte ochranné rukavice a brýle. Nebezpečí
popálení.

Výměna filtru čerpadla
Při výměně filtru je třeba mít na paměti, že filtr a vypouštěcí ventil tvoří jednu
sestavu:
1. Odtlakujte zařízení.
2. Chcete-li vyjmout filtr vcelku, použijte klíč o velikosti 22 mm,
odšroubujte šestihrannou matici sestavy a vytáhněte jej.
3. Pokud jsou uvnitř kartuše nečistoty, odstraňte je nebo zajistěte jejich
likvidaci podle platných předpisech o likvidaci odpadů.
4. Pokud jsou poškozená těsnění, vyměňte je.
5. Znovu našroubujte kartuši proti směru hodinových ručiček.
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6. Sestavu znovu vložte od rozvaděče a zašroubujte po směru hodinových
ručiček.
7. Normálně pokračujte v práci.

Výměna filtru na vstupu
Upozornění: Je důležité, aby montáž a demontáž filtru proběhla podle níže
uvedených pokynů, aby ventil na vstupu nezůstal volný.
Je třeba pamatovat na to, že filtr na vstupu se šroubuje do ventilu na vstupu
pomocí pravotočivého závitu a tento se pak šroubuje do adaptéru rozvaděče
pomocí levotočivého závitu.
1. Vypusťte nádrž.
2. Vyjměte mřížku ze spodní části nádrže a dávejte při tom pozor, abyste
nádrž nepoškrábali.
3. Zařízení uveďte do pohotovostního režimu.
4. Odmontuje sestavu filtru pomocí trubkového klíče 17; hlavou této
sestavy při tom otáčejte proti směru hodinových ručiček.
5. V závislosti na míře znečištění filtru vyměňte síťku nebo celou sestavu a
zlikvidujte ji podle platných předpisů o likvidaci odpadů.
6. Namontujte novou sestavu filtru tak, že ji našroubujete ve směru
hodinových ručiček na ventil na vstupu.
Důležité upozornění: Dotažení je možné provést výhradně ručně bez použití
příliš velké síly, aby nedošlo k uvolnění ventilu na vstupu.
7. Naplňte nádrž lepidlem a normálně pokračujte v práci.

Filtr na vstupu

Pravotočivý závit
Ventil na vstupu

Levotočivý závit
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Vyčištění nádrže
Někdy je nutné nádrž na roztavené lepidlo vyčistit, aby byla zachována její
schopnost tavit a odolnost vůči vytváření nánosů lepidla na jejích stěnách.
Vnitřní povrch nádrže je potažen povlakem z PTFE a nádrž je dostatečně
vyspádována, aby roztavené lepidlo odtékalo a aby nezůstávalo uvnitř a aby
tam nedocházelo k jeho karbonizaci.
Pokud dochází k mísení různých lepidel, tato spolu mohou reagovat, což jejich
vzájemnou reakci a také problémy s vytékáním lepidla směrem k čerpadlu.
Proto by se nádrž měla čistit pokaždé, když:
•

Se mění druh taveného lepidla.

•

Se uvnitř nádrže vytváří nadměrné nánosy karbonizovaného lepidla.

Změna druhu použitého lepidla.
1. Využijte maximální množství použitého lepidla.
Pokud je třeba lepidlo z nádrže odstranit před jeho úplným
spotřebováním, postupujte podle pokynů v části „Vypuštění nádrže“.
2. Odstraňte zbytky tavitelného lepidla z vnitřku nádrže.
Upozornění: Používejte ochranné pomůcky určené pro vysoké teploty.
3. Přidejte vhodný druh a množství nového lepidla, vyčkejte, až se rozpustí
a přečerpá do systému (hadice a aplikátory). Minimální množství je
jedna plná nádrž.

Odstranění přepáleného lepidla
1. Nádrž vypusťte (viz část „Vypuštění nádrže“), abyste zabránili vniknutí
karbonizovaných zbytků do okruhu čerpadla.
2. Odstraňte zbytky lepidla a karbonizované zbytky z vnitřku nádrže.
Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly poškodit vnitřní obložení
nádrže.
Upozornění: Používejte ochranné pomůcky určené pro vysoké teploty.
3. Doplňte vhodný druh a množství lepidla a počkejte až, se rozpustí.

4. Vytáhněte kartuši filtru a podle potřeby ji vyčistěte (viz část “Údržba
filtru“).

5. Znovu namontujte filtr bez kartuše.

1
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6. Přečerpejte alespoň jednu plnou nádrž přes výstup z rozvaděče
označený číslem 1.

7. Demontuje filtr a vložte do něj odpovídající kartuši. Znovu jej
namontujte do rozvaděče.

8. Znovu naplňte nádrž lepidlem, vyčkejte, dokud se nerozpustí a
pokračujte v normální práci.
Upozornění: Kdykoli se bude manipulovat s filtrem nebo jakoukoliv součástí
pod tlakem, je třeba zařízení nejprve odtlakovat (viz odpovídající část příručky).

Vypouštění nádrže
Při provádění běžných údržbářských prací je nutné a někdy i výhodné vypustit
nádrž přímo bez přečerpávání lepidla přes čerpadlo.
V případě zařízení „micron“ 5 nemá nádrž rampu pro vypouštění, takže s
vypuštěním lepidla je třeba počkat, až lepidlo vychladne, dojde k jeho smrštění
a oddělení od stěn nádrže, což usnadní jeho odstranění.
U ostatních modelů proveďte vypuštění nádrže podle následujících pokynů:
1. Udržujte nádrž na provozní teplotě.
2. Demontujte kryt nádrže a dále její kapotáž.
3. Spusťte vypouštěcí rampu, která je připojena k nádrži, a umístěte k ní
vhodnou nádobu.
4. Odšroubujte vypouštěcí zátku a nechejte lepidlo volně odtéci do nádoby.
5. Po úplném vypuštění vyčistěte vypouštěcí otvor a rampu od zbytků
lepidla.
6. Znovu zašroubujte vypouštěcí zátku.
7. Zdvihněte vypouštěcí rampu a vraťte kapotu nádrže zpět na místo.

Upozornění: Používejte ochranné pomůcky určené pro vysoké teploty.

Údržba termostatu
Pokud bude nutné resetovat termostat (ohřev nádrže nefunguje), posuňte
elektrickou skříň a sejměte kryt. Jakmile bude termostat viditelný, stiskem
označeného tlačítka jej můžete resetovat.
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Demontáž zařízení od základny
Chcete-li provést rozsáhlejší údržbu zařízení, bude nutné jej odmontovat, aby s
ním bylo možné snadněji a pohodlněji manipulovat.
Pro tyto účely je třeba zařízení odmontovat od základny, a to následovně:
1. Vypněte vypínač zařízení, který je na dveřích elektrické skříně vedle
regulátoru tlaku.
2. Odtlakujte zařízení.
3. Odpojte hadice připojené k výstupům rozvaděče od elektrického
napájení i od hydraulického systému.
4. Odpojte elektrické napájení i uzemnění.
5. Zdvižením zařízení oddělte od základny.
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Obecné

Objem nádrže

5,15 l

9,7 l

Výkon čerpadla

29,3 kg/h (*) čerpadlo 7 cm3/cyklus

29,3 kg/h (*) čerpadlo 7 cm3/cyklus

66,0 kg/h(*) čerpadlo 19 cm3/cyklus

66,0 kg/h (*) čerpadlo 19 cm3/cyklus

Tavicí výkon

9,0 kg/h (*)

13,5 kg/h (*)

Počet výstupů

2, 4 nebo 6 (závit 9/16)

2, 4 nebo 6 (závit 9/16)

Rozsah teplot

40 až 200°C (100 až 392°F)

40 až 200°C (100 až 392°F)

			 (volitelné)

230°C (450°F)

230°C (450°F)

Regulace teploty

RTD ±0.5°C (±1°F)

RTD ±0.5°C (±1°F)

Pt-100 nebo Ni-120

Pt-100 nebo Ni-120

Maximální provozní tlak (při 6 bar)

81,6 bar (1183 psi)

81,6 bar (1183 psi)

Maximální instalovaný výkon (při 230 V)

4 700 W (2 výstupy)

5.700W (2 výstupy)

7 100 W (4 výstupy)

8.100W (4 výstupy)

9 500 W (6 výstupů)

10.500W (6 výstupů)

Teploty na výstupu OK

Teploty na výstupu OK

Výstup – nízká hladina (volitelné)

Výstup – nízká hladina (volitelné)

Vstup – nízká hladina – údržba

Vstup – nízká hladina – údržba

Deaktivace výstupů

Deaktivace výstupů

LN ~ 230V 50/60Hz + PE

LN ~ 230V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 400V 50Hz + PE se základnou
transformátoru

3 ~ 400V 50Hz + PE se základnou
transformátoru

Teplota prostředí

0 až 40°C

0 až 40°C

Rozměry

587 x 341 x 481 mm

671 x 341 x 481 mm

587 x 341 x 628 (otevřený kryt)

671 x 341 x 760 (otevřený kryt)

37,5 kg (bez zatížení)

45,7 kg (bez zatížení)

Externí funkce

Požadavky na elektřinu

		
(volitelné)

Hmotnost
(*) Za standardních podmínek
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Objem nádrže

19,7 l

37,4 l

Výkon čerpadla

29,3 kg/h (*) čerpadlo 7 cm3/cyklus

29,3 kg/h (*) čerpadlo 7 cm3/cyklus

66,0 kg/h (*) čerpadlo 19 cm3/cyklus

66,0 kg/h (*) čerpadlo 19 cm3/cyklus

Tavicí výkon

19 kg/h (*)

30 kg/h (*)

Počet výstupů

2, 4 nebo 6 (závit 9/16)

2, 4 nebo 6 (závit 9/16)

Rozsah teplot

40 až 200°C (100 až 392°F)

40 až 200°C (100 až 392°F)

			 (volitelné)

230°C (450°F)

230°C (450°F)

Regulace teploty

RTD ±0.5°C (±1°F)

RTD ±0.5°C (±1°F)

Pt-100 nebo Ni-120

Pt-100 nebo Ni-120

Maximální provozní tlak (při 6 bar)

81,6 bar (1183 psi)

81,6 bar (1183 psi)

Maximální instalovaný výkon (při 230 V)

6.200W (2 výstupy)

7.700W (2 výstupy)

8.600W (4 výstupy)

10.100W (4 výstupy)

11.000W (6 výstupů)

12.500W (6 výstupů)

Teploty na výstupu OK

Teploty na výstupu OK

Výstup – nízká hladina (volitelné)

Výstup – nízká hladina (volitelné)

Vstup – nízká hladina – údržba

Vstup – nízká hladina – údržba

Deaktivace výstupů

Deaktivace výstupů

LN ~ 230V 50/60Hz + PE

LN ~ 230V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 400V 50Hz + PE se základnou
transformátoru

3 ~ 400V 50Hz + PE se základnou
transformátoru

Teplota prostředí

0 a 40°C

0 a 40°C

Rozměry

671 x 382 x 524 mm

738x 435 x 673 mm

671 x 382 x 875 (otevřený kryt)

738x 435 x 1067 (otevřený kryt)

60,2 kg (bez zatížení)

90,1 kg (bez zatížení)

Externí funkce

Požadavky na elektřinu

		
(volitelné)

Hmotnost
(*) Za standardních podmínek
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TECHNICKÉ PARAMETRY

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

Rozměry
921
671
micron 20

micron 20

524

391

391

445

391
391

481

481

481

micron 10

587
587
878

341

587

341
341
382

341

587

micron 10

micron 5, 10, 20

673

673
673

627

627

627

micron 20

992

738

738

738

435

435

435

micron 35
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TECHNICKÉ PARAMETRY

UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ micron 5

571
381

249

334

49

92

UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ micron 10
655,5
55

381

Calidad

Producción

Nombre:

Nombre:

UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ
EQUIPO micron 20
ZAPATOS

GUANTES

GAFAS

OTROS

DE SEGURIDAD

654,5

55

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
EN EL PUESTO Y
EN LA LINEA EN GENERAL

Formación requerida
operario

Piezas en proceso

Nº de Pokayokes

Calibración requerida

381

334

249

49

122

249

334

49

122

DIBUJADO/DESIGN VALIDADO/COMFIRM M
NOMBRE/NAME
FECHA/DATE
ESCALA/SCALE

1:1
HOJA Nº/
SHEET NUMBER

12

577

286

428,5

FECHA/DATE
ESCALA/SCALE

1:1
HOJA Nº/
SHEET NUMBER

Poznámka: Označené otvory jsou určeny pro šrouby M8.
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1 de 1

TRATAMIENTO/
TREATMENT

C.T.B.
15/10/2012
TITULO/TITLE

-----

DPTO. OFICINA TECNICA
201020170 REV./
REV. -

REFERENCIA/
REFERENCE

DENOMINACION/DENOMINATION

CHASIS MICRON 20 PISTON 2013

128,5

494

SUS. A/
REPLACES
CATEGORIA/
RATE

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados.
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.

728

-----

CHASIS M

Este plano es propiedad ex
This drawing is

DIBUJADO/DESIGN VALIDADO/COMFIRM MATERIAL/MATERIAL
NOMBRE/NAME

TITULO/TITLE

DENOMINACION/DENOMINATION

1 de 1

UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ micron 35

128,5

T
T

C.T.B.
11/10/2011

-----

ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

7. ELEKTRICKÁ SCHÉMATA
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

Na této stránce není žádný text.
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PNEUMATICKÉ SCHÉMA

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

8. PNEUMATICKÉ SCHÉMA
Seznam součástí

Čerpadlo 7 cm3/cyklus
-1

Filtr na vstupu (filtrační kotouč)

-2

Elektroventil 3/2 na vstupu (230V 50 Hz 1.5VA)

-3

Regulátor tlaku 1–8 bar

-4

Tlakoměr 0–10 bar

-5

Ventil 5/2 pneumatického ovládání

-6

Diferenční ventil

-7

Pneumatický válec dvojčinný s dvojitou komorou

		

Ø 50 x 50 (čerpadlo 7cm3/cyklus)

-8

Filtr-tlumič na výfuku

-9

Vypouštění ventil

Čerpadlo 19 cm3/cyklus
-1

Filtr na vstupu (filtrační kotouč)

-2

Ventil 3/2 pneumatického ovládání (válec Ø80x50)

-3

Regulátor tlaku 1–8 bar

-4

Tlakoměr 0–10 bar

-5

Ventil 5/2 pneumatického ovládání

-6

Diferenční ventil

-7

Pneumatický válec dvojčinný s dvojitou komorou

		

Ø 80 x 50 (čerpadlo 19cm3/cyklus)

-8

Filtr-tlumič na výfuku

-9

Vypouštění ventil

Tlakový variátor VP
- 10

Filtr na přívodu vzduchu 5 µ

- 11

Proporční tlakový ventil
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

PNEUMATICKÉ SCHÉMA

Systém připojení
pneumatické
soustavy k čerpadlu 7
INSTRUCCION
DE MONTAJE
cm3/cyklus
DENOMINACION/DENOMINATION
REFERENCIA/REFERENCE
EDICION
MICRON
Nº DE HOJAS

FECHA/DATE

1 DE 9

6/06/07

IM0004

TITULO/TITLE

NEUMATICA CILINDRO PEQUEÑO

INSTALACION NEUMATICA PARA EL GRUPO PEQUEÑO

REGULÁTOR
TLAKU

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

TLAKOMĚR

PNEUMATICKÁ SESTAVA
VSTUP VZDUCHU 6 BAR

8-2

ELE Nº DE PIEZA
1 330020340
2 330500310

Lista de piezas
CTD
1 RACOR T B9 6/4 : 2209002 NQ
2 REFUERZO TUBO 6/4

TÍTULO

2

PNEUMATICKÉ SCHÉMA

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

GRUPO 7cc

Pneumatické schéma pro čerpadlo 7 cm3/cyklus

8-3

Modificaciones :
Se elimina la válvula de entrada que lleva incorporado el propio grupo y se sustituye por una de mayor
tamaño colocada en el exterior.
FOCKE MELERLa
GLUING
SOLUTIONS
PNEUMATICKÉ SCHÉMA
fijación
de esta válvula se realiza mediante fijación al tubo de acero de la válvula de descarga.

Systém připojeníINSTRUCCION
pneumatické
soustavy k čerpadlu 19
DE MONTAJE
cm3/cyklus
DENOMINACION/DENOMINATION
REFERENCIA/REFERENCE
EDICION
IM0004

MICRON
Nº DE HOJAS

FECHA/DATE

2 DE 9

6/06/07

TITULO/TITLE

NEUMATICA CILINDRO GRANDE

INSTALACION NEUMATICA PARA EL GRUPO GRANDE

REGULÁTOR
TLAKU
PNEUMATICKÁ SESTAVA

R.55)

TLAKOMĚR

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

VSTUP VZDUCHU 6 BAR

8-4

2

PNEUMATICKÉ SCHÉMA

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

Pneumatické schéma pro čerpadlo 19 cm3/cyklus
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INSTRUCCION DE MONTAJE
FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

PNEUMATICKÉ SCHÉMA
REFERENCIA/REFERENCE
EDICION

DENOMINACION/DENOMINATION

IM0004
Nº DE HOJAS

FECHA/DATE

6/06/07

TITULO/TITLE

Systém
připojení elektropneumatické soustavy k reguláVP CON GRUPO NEUMATICO 7cc
toru tlaku VP. Čerpadlo 7 cm3/cyklus

REGULÁTOR
TLAKU
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

TLAKOMĚR

VENTIL VP

PNEUMATICKÁ SESTAVA

VSTUP VZDUCHU 6 BAR

8-6

2

PNEUMATICKÉ SCHÉMA

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

06.03.2012

Elektro-pneumatické schéma s regulátorem tlaku VP.
Čerpadlo 7 cm3/cyklus
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

PNEUMATICKÉ SCHÉMA

INSTRUCCION DE MONTAJE

Systém
připojení elektropneumatickéREFERENCIA/REFERENCE
soustavy k reguláDENOMINACION/DENOMINATION
EDICION
2
MICRON
toru tlaku VP. Čerpadlo 19 cm3/cyklus IM0004
Nº DE HOJAS

FECHA/DATE

9 DE 9

6/06/07

TITULO/TITLE

NEUMATICA MICRON VP
VP CON GRUPO NEUMATICO 19cc

TUBO NEUMATICO Ø6 (R.55)

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

REGULÁTOR TLAKU

PNEUMATICKÁ SESTAVA

0 MM

TLAKOMĚR

VENTIL VP

VSTUP VZDUCHU 6 BAR

NOTA : PONER REGULADOR DE PRESION EN POSICION DE PRESION MAXIMA
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PNEUMATICKÉ SCHÉMA

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

06.03.212

Elektro-pneumatické schéma s regulátorem tlaku VP.
Čerpadlo 19 cm3/cyklus
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

PNEUMATICKÉ SCHÉMA

Na této stránce není žádný text.
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SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

9. SEZNAM NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
V této kapitole je uveden seznam nejběžnějších náhradních dílů, který slouží
jako rychlý a bezpečný návod při jejich výběru.
Náhradní díly jsou logicky sdruženy do různých skupin tak, jak jsou instalovány
přímo v tavicím zařízení.
Jako vizuální pomůcka jsou součástí dodávky také celkové výkresy dílů, které
jsou očíslovány pro jejich snadnější vyhledání v seznamu. Seznamy obsahují
odkaz a označení náhradního dílu a v případě potřeby označují, zda odkaz
odpovídá modelu 5, 10, 20 nebo 35 litrů.
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Na této stránce není žádný text.
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SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

E
CHASSIS GROUP

A
TANK GROUP

F
ELECTRONIC
GROUP

B
DISTRIBUTOR
GROUP

C

PUMP
GROUP

D
PNEUMATIC UNIT

G
ELECTRIC GROUP

9-3

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

A. SESTAVA NÁDRŽE

4
1

6

9

3
2
7
8

12

5

13

13.1

10

11
9-4

11.1

Č.

Kat. č.

Popis

1

150113470

Complete tank assembly micron 5 230V

1

150113480

Complete tank assembly micron 10 230V

1

150113490

Complete tank assembly micron 20 230V

1

150114890

Complete tank assembly micron 35 230V

2

150113500

PTFE coated tank micron 5 230V

2

150113510

PTFE coated tank micron 10 230V

2

150113520

PTFE coated tank micron 20 230V

2

150114900

PTFE coated tank micron 35 230V

3

150113370

Tank grid micron 5-10L

3

150114880

Tank grid micron 20L

3

150028830

Tank grid micron 35L

4

150113380

Inlet tank micron 5

4

150113390

Inlet tank micron 10

4

150113400

Inlet tank micron 20

4

150121360

Inlet tank micron 35

5

150113410

Tank insulation mantle micron 5

5

150113420

Tank insulation mantle micron 10

5

150113430

Tank insulation mantle micron 20

5

150114920

Tank insulation mantle micron 35

6

150113440

Insulation mantle inlet tank micron 5

6

150113450

Insulation mantle inlet tank micron 10

6

150113460

Insulation mantle inlet tank micron 20

6

150121370

Insulation mantle inlet tank micron 35

7

10100070

Flat tank filter

7

10100085

Flat tank filter, extra-thick

8

10100071

Tank flat filter mesh

8

10100086

Flat tank filter screen, extra-thick

9

150113270

Drain plug with o-ring

10

150110140

Capacitive sensor (*)

11

150114500

Safety thermostat, up to 200°C

11.1

150114510

Safety thermostat, up to 230°C (*)

12

150113050

Sensor Pt100

12

150114540

Sensor Ni120

13

150114490

Level detector assembly micron (*)

13.1

150021920

Low level detector (*)

(*) opcional

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

MA-5078-CZE TAVICÍ ZAŘÍZENÍ MICRON PISTON

B. SESTAVA ROZDĚLOVAČE
Č.

Kat. č.

Popis

1

150026350

Heating element 300 W

2

10120032

Tank-distributor seating o-ring

3

150121390

Distributor filter assembly

3.1

150121380

Filter head with purger

3.2

150029250

Filter mesh 50

3.3

150029260

O-ring 23 x 3

3.4

150026340

O-ring 7 x 1.5

3.5

150121350

O-rings filter assembly kit

3.6

150026330

Complete purger

4

150021820

Compensation valve assembly

4.1

150021830

Compensation valve piston/plunger assembly

4.2

10100096

Compensation valve spring

5

150022110

Compensation valve plug with O-ring

6

150024750

Depressurisation valve assembly

6.1

150024760

Pressure discharge valve o-rings

7

10100082

Pump plug with o-ring

7.1

10100083

Pump o-ring

8

150113050

Sensor Pt100

8

150114540

Sensor Ni120

9

150114940

Distributor- pump union micron 35

10

10030007

Current connection strip

3.6
3.1

3

5

3.4
3.5
3.3

4.1

4

4.2
3.2
7.1
7

9
2
8

10

1

6

6.1
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SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

C. SESTAVA ČERPADLA

5
6

4

Č.

Kat. č.

Popis

1

150113550

7cc pump body with braces and fittings

1

150113560

19cc pump body with braces and fittings

2

10100011

Pump shaft 7cc

2

150023080

Pump shaft 19cc

3

150113570

Tank-pump-distributor seating O-ring kit

4

150113530

7cc pump guide bushing kit

4

150113540

19cc pump guide bushing kit

5

150020590

Short ball and socket joint for pump shaft activator

6

150113580

Pump holding support 7cc

6

150113590

Pump holding support 19cc

7

150024970

Inlet valve fitting micron pump 7cc

7

150024980

Inlet valve fitting micron pump 19cc

2
1

3

7
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D. PNEUMATICKÁ SESTAVA 7 CM3
Č.

Kat. č.

Popis

1

150113610

Pneumatic unit assembly with filter 7cc

2

150113650

1/4’ flat silencer

3

150114480

Pressure gauge

4

10110031

Pressure regulator

5

150113690

Connector kit for 7cc pump unit without VP

6

150020490

Differential valve with o-ring

7

150020500

Control valve with o-ring

8

150020520

Inlet solenoid valve (220V AC)

9

150020630

Connector 2P+T 15x15

10

150020580

O-ring kit of pneumatic cylinder 7cc

5

2
3

6

4

1
10
10
7

8

9
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D. PNEUMATICKÁ SESTAVA 19 CM3
Č.

Kat. č.

Popis

1

150113620

Pneumatic unit assembly 19cc with filter

2

150114480

Pressure gauge

3

10110031

Pressure regulator

4

150113850

Connector kit for 19cc pump unit without VP

5

150111730

Solenoid coil (220V AC) 19cc

6

150060040

Solenoid valve connector DIN 43650B

7

150111710

Intake solenoid valve (220V AC)

8

150020490

Differential valve with o-ring

9

150020500

Control valve with o-ring

10

150023330

Exhaust silencer

11

150023300

O-ring kit of pneumatic cylinder 19cc

4

10

2

6

3

5

4
11

11
8
9
1
7

9-8
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E. SESTAVA KAPOTÁŽE
Č.

Kat. č.

Popis

1

150113280

Micron electrical cabinet door casing

2

150113290

Electrical cabinet casing assembly without warning light

2

150113360

Electrical cabinet casing assembly with warning light

3

150113300

Micron 5 tank housing assembly

3

150113310

Micron 10 tank housing assembly

3

150113320

Micron 20 tank housing assembly

3

150114950

Micron 35 tank housing assembly

4

150113330

Micron 5 tank cover assembly

4

150113340

Micron 10 tank cover assembly

4

150113350

Micron 20 tank cover assembly

4

150114960

Micron 35 tank cover assembly

2

4
1
3
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SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

F. ELEKTRONICKÁ SESTAVA
Č.

Kat. č.

Popis

1

150113660

Control board micron

2

150113670

Power board micron 2 outlets

3

150113680

Power board micron 6 outlets

4

150024710

Sensor board Pt100/Ni120 micron

5

150110970

Fuse 0,315A 5x20

6

R0002393

Capacitor

7

R0001938

Solid state relay 40A

8

150114760

Capacitive sensor and amplifier kit (*)

(*) optional

2

1

4

3

7

8

5
9-10
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G. ELEKTRICKÁ SESTAVA
Č.

Kat. č.

Popis

1

10010300

Fuse 6,3A 5x20

2

150028860

Fuse 6,3A 6x32

3

150021540

Fuse 16A 10x38

4

150114450

Control to power board ribbon cable assembly

5

150024740

Control to sensor board cable assembly

6

16010003

Female connector 8 pin (base housing)

7

150020720

Female connector 12 pin (base housing)

8

150119180

Cable gland Pg13.5

9

150119190

Cable gland Pg16

10

150114470

Main switch

11

150114460

Power board to DC power supply cable micron 5-10-20

11

150114980

Power board to DC power supply cable micron 35

8

7

6

9

11
4

1

5
10

2
3
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Na této stránce není žádný text.

9-12

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
Declaración original

El fabricante,

declara que la máquina,

Tipo:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
— A Focke Group Company —

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, +/A1:2009, +/AC:2010. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.

•

EN 61000-6-2:2005, +/AC:2005. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas.
Inmunidad en entornos industriales.

•

EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. 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 Arazuri, a fecha:

V0220

Javier Aranguren
Director General

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Překlad

Výrobce,

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain

— A Focke Group Company —

prohlašuje, že stroj,

Typu:
Modelu:
Výrobního čísla:

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

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

•

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

Odkaz na použité harmonizované normy:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

EN 60204-1:2006, +/A1:2009, +/AC:2010. Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení strojů. Část 1:
Všeobecné požadavky.

•

EN 61000-6-2:2005, +/AC:2005. Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 6-2: Kmenové normy. Odolnost pro
prumyslové prostredí.

•

EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 6-4: Kmenové normy. Emise –
Průmyslové prostředí.

•

EN 50581:2012. Technická dokumentace pro posuzování shody elektrických a elektrotechnických výrobků s
ohledem na omezení nebezpečných látek.

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce.
Osoba oprávněná k přípravě technické dokumentace je výrobce zřízený na adrese uvedené v tomto prohlášení.
Podepsána v Arazuri, v den:

V0220

Javier Aranguren
Generální Ředitel

Pro více informací kontaktujte svého nejbližšího delegaci Focke Meler:

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

A Focke Group Company

