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1. BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Všeobecne

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

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

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

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

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

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

Symbolika

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

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

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

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

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

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

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

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

Elektrické prvky

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

Linka musí byť správne uzemnená.

Vodiče napájania zariadenia musia zodpovedať požadovanému elektrickému 
prúdu a napätiu.

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

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

Hydraulické prvky

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V prípade popálenín:

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

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

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

Materiály

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

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

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

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

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

Vyhlásenie o emisiách hluku

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

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

Zariadenie je určené na používanie za nasledujúcich podmienok:

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

• Použitie zariadenia s príslušenstvom Meler.

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

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

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

Nepovolené použitie

Zariadenie sa nikdy nesmie používať za nasledujúcich podmienok:

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

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

• Použitie na ohrev alebo tavenie potravinárskych produktov.

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

• Použitie alebo manipulácia bez vhodných ochranných prostriedkov.

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

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



ÚVOD

2-1

MA-5195-SVK  TAVIACE ZARIADENIE PS20 NON STOP+

2. ÚVOD

V tejto príručke nájdete informácie o inštalácii, používaní a údržbe zariadenia 
na tavenie lepidla pomocou posuvného disku Non Stop plus spoločnosti Focke 
Meler, ďalej len PS20 NS+.
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ÚVOD

Prevádzkové režimy

Zariadenie sa môže používať v nasledujúcich prevádzkových režimoch:

• Režim READY (Pripravený). Taviace zariadenie udržuje horúce prvky na 
prednastavenej pracovnej teplote. Čerpadlo čaká na požiadavku začať 
čerpať lepidlo.

• Režim RUNNING (V prevádzke). Zariadenie čerpá lepidlo a všetky 
pracovné podmienky sú správne nastavené.

 Vnútorné riadenie čerpania a rýchlosti. Pri tomto prevádzkovom režime 
má používateľ nad čerpaním plnú kontrolu a vie prispôsobovať rýchlosť 
otáčok čerpadla.

 Vnútorné riadenie čerpania a vonkajšia regulácia rýchlosti. Tento 
prevádzkový režim sa vykonáva vnútorným riadením čerpania a 
reguláciou otáčok prostredníctvom externého signálu 0-10V, ktorý 
vysiela hlavný prístroj.

 Vonkajšie riadenie čerpania a vnútorná regulácia rýchlosti. V rámci 
tohto prevádzkového režimu sa vykonáva vonkajšie riadenie čerpania a 
vnútorná regulácia rýchlosti otáčok.

 Vonkajšie riadenie čerpania a vonkajšia regulácia rýchlosti. Riadenie 
čerpania aj regulácia otáčok sa v tomto pracovnom režime vykonáva 
cez hlavný prístroj. Regulácia otáčok sa vykonáva pomocou externého 
signálu 0-10V, ktorý vysiela hlavný prístroj.

• Režim STOPPED (Čerpanie zastavené). Čerpadlo zostáva deaktivované a 
čaká, až bude možné aktivovať čerpanie manuálne alebo automaticky.

• Režim OHRIEVANIE. Zariadenie ohrieva zóny na prednastavenú teplotu. 
Čerpadlo zostáva deaktivované.

• Pohotovostný režim „STANDBY“ (nízka spotreba). Taviace zariadenie 
zostáva v stave pokoja s teplotami všetkých aktívnych zón na hodnote, 
ktorú je možné nastaviť. Čerpadlo zostáva deaktivované.

• Režim UPOZORNENIE. Taviace zariadenie zistí prevádzkovú chybu a 
upozorní na ňu operátora. Zariadenie môže pokračovať v činnosti.

• Režim VÝSTRAHA. Taviace zariadenie zistí prevádzkovú poruchu a 
upozorní na ňu operátora. V závislosti od typu výstrahy môže zariadenie 
pokračovať v činnosti v rámci prednastaveného času.

• Režim PORUCHA. Taviace zariadenie zistí prevádzkovú poruchu a 
upozorní na ňu operátora. Zariadenie nemôže pokračovať v činnosti a 
čerpanie sa okamžite zastaví. Zariadenie v závislosti od typu poruchy 
zastaví ohrievanie všetkých zón.

• Režim OFF (Vypnutý). Zariadenie zostáva vypnuté bez ohrievania 
akejkoľvek zóny a s deaktivovaným čerpadlom. Elektrické a pneumatické 
napájanie zariadenia je zachované.

Identifikácia taviaceho zariadenia

Pri objednávaní náhradného materiálu alebo žiadosti o podporu nášho 
technického servisu by ste mali poznať model a referenčné číslo vášho 
taviaceho zariadenia. 

Tieto údaje a ďalšie technické informácie nájdete na identifikačnom štítku 
umiestnenom na boku spodnej časti taviaceho zariadenia.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato) 75 rpm

50 rpm

50 rpm

49 rpm

53 rpm

PUMP 1

Real speed:

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed:

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 2
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Hlavné komponenty

1. Dotyková obrazovka.

2. Prístupové dvierka k priestoru s elektronikou a prípojkám.

3. Prístupový kryt nádrže. 

4. Hlavný vypínač.

5. Elektrická prípojka.

6. Kolieska na premiestňovanie jednotky. 

7. Elektrické prípojky hadice – aplikátora.  

8. Rozdeľovač výstupov hadíc (až 2 hydraulické prípojky pri 
jednotke motor-jednoduché čerpadlo alebo 4 prípojky pri jednotke 
motor-dvojité čerpadlo).

9. Mechanický obtokový ventil na obmedzenie tlaku.

10. Pneumatický obtokový ventil na obmedzenie tlaku (voliteľný).

11. Odvzdušňovací ventil.

12. Signalizačné zariadenie (voliteľné).

1

2

4

1010

5

6

3

1111

89 7

12
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ÚVOD

Súčasti ovládacej dosky

1. Dotyková obrazovka

2. Centrálne LED kontrolky stavu (ZELENÉ, ŽLTÉ, ČERVENÉ)

3. ČERVENÁ LED kontrolka „Čerpanie vypnuté“

4. ČERVENÉ tlačidlo „Čerpadlo v prevádzke/pozastavené“

5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia dotykovej obrazovky

6. ZELENÁ LED kontrolka „Zapnuté a aktivované“

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2

B
A

VP

160A

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

1

2

3

4 5

6
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Spektrum PS20 NS+

PS20-NS+ 2

PS20-NonStop+ series

Electrical outputs: 2 • 4 • 6 

M01 BE S4 PC 400N

Sensor type: M01: Pt100 • N01: Ni120 • R01: NTC-R

Bypass: MC: Mechanical • PC: Pneumatic • VP: Proportional Valve 

Voltage: 400N: 3x400+N+T 

SW - - EXT FW MB

Light tower: (in blank) without •  
B1: four colors light tower (red, amber, green, white)

Pump on/off connector: (in blank): No switch connector • 
 SW: with switch connector

External temperature: (in blank): No External 
temperature • EXT: With External temperature integated

B1

Gear Pump: S1: 1cc/rev • S2,5: 2,5cc/rev • S4: 4cc/rev • S8: 8cc/rev • S15: 15cc/rev •  
D0,93: 2x0,93cc/rev • D1,86: 2x1,86cc/rev • D3,71: 2x3,71cc/rev • D4,8: 2x4,8cc/rev.

-

Certifications (in blank): CE 

Communications (in blank): No 
communication • MB: ModBus • PB: ProfiBus 
• PN: ProfiNet • EN: Ethernet-IP 

RTFC Flow control: (in blank): No Flow control • 
FW: With RTFC Flow control integrated

-
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ÚVOD

Systém regulácie tlaku prostredníctvom obtokového 
ventilu (VP)

Zariadenie má riadiaci systém, ktorý umožňuje automaticky meniť tlak 
obtokového ventilu, a teda aj aplikačný tlak. Prevádzkový režim sa vykonáva 
pomocou proporčného ventilu (VP).

Proporčný ventil, ktorý je ovládaný externým signálom 0-10V, reguluje vstupný 
tlak do pneumatického obtokového regulátora.

V predvolenom nastavení je konverzia nasledovná:

 0 V --> 0 pneumatických barov

 10 V --> 6 pneumatických barov

Táto riadiaca metóda umožňuje automaticky meniť obtokový tlak, a teda aj 
nanášané množstvo lepidla.

Je dôležité udržiavať minimálne otáčky, ktoré zaručia zachovanie 
požadovaného tlaku lepidla.

FILTER

VP
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3. INŠTALÁCIA
 
 
Upozornenie: Taviace zariadenia sú zariadenia vybavené modernými 
technológiami a s určitými predvídateľnými rizikami. Preto môže byť 
manipulácia, inštalácia a oprava týchto zariadení povolená iba vhodnému 
personálu s dostatočným zaškolením a praxou.

Úvod

Taviace zariadenie sa dodáva aj s prvkami, ktoré sú potrebné na jeho inštaláciu. 
Avšak v závislosti od umiestnenia a pripojenia každého konkrétneho zariadenia 
si používateľ musí zabezpečiť sám:

• Kotviace skrutky taviaceho zariadenia.

• Elektrický kábel napájania.

• Vzduchovod a pripojenie na rozvod stlačeného vzduchu.

• Viacžilový kábel pre elektrické funkcie vonkajšieho ovládania.

• Voliteľne systém zavzdušnenia plynov.

Požiadavky na inštaláciu

Skôr ako začnete inštalovať taviace zariadenie, presvedčte sa, že určený 
priestor je vyhovujúci na umiestnenie, pripojenie a používanie celého systému. 
Musíte si tiež overiť, že elektrické a pneumatické prívody spĺňajú požiadavky 
taviaceho zariadenia, ktoré sa má nainštalovať.

Voľný priestor

Kóta Popis Rozmer

A OTVORENÉ DVIERKA 630 mm

B VYBRATIE ROZDEĽOVAČA 630 mm

C DĹŽKA ZARIADENIA 1175 mm

D MAXIMÁLNA DĹŽKA ZARIADENIA 2435 mm

E VÝŠKA ZARIADENIA  1500 mm

F MAXIMÁLNA VÝŠKA ZARIADENIA 1890 mm

G ŠÍRKA ZARIADENIA 630 mm
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Príkon

Pri inštalácii taviaceho zariadenia musíte brať do úvahy celkový príkon 
zariadenia vrátane spotreby nainštalovanej hadice a aplikátora.

Pred pripojením overte, že napätie, na ktoré sa pripojí taviace zariadenie, 
zodpovedá tomu, ktoré je uvedené na štítku s údajmi zariadenia.

Pripojte a overte, že inštalácia má správne uzemnenie.

Upozornenie: Riziko úrazu elektrickým prúdom. Aj keď je zariadenie vypnuté, 
na vstupných svorkách je napätie, čo môže byť pri interných manipuláciách so 
zariadením nebezpečné. 

Taviace zariadenie sa musí inštalovať so zablokovateľným spínačom na 
odpojenie napätia, ktorý preruší napájanie taviaceho zariadenia zo zdroja. 
Je potrebné zabezpečiť ochranu pred preťažením a skratom pomocou 
príslušného magnetotermického spínača a nainštalovať ochranu osôb pri 
uzemnení pomocou diferenciálneho spínača.

Hodnoty spojené s týmito ochrannými prvkami nájdete v tabuľke v časti 
„Pripojenie elektrického napájania“.

Stlačený vzduch

Voliteľne je možné nainštalovať odvlhčovací systém vzduchu. Ak ho systém 
obsahuje, treba mať k dispozícii rozvod suchého stlačeného vzduchu bez 
maziva s maximálnym tlakom 6 barov.

Spotreba vzduchu v odvlhčovači závisí od frekvencie aplikovania, preto bude 
potrebné v každom konkrétnom prípade túto spotrebu odhadnúť. Všeobecne 
možno uviesť, že pri stanovenom štandardnom cykle (10 min pokoj/10 s 
aplikácia) dosahuje hodnota spotreby maximálne 4,5 l/min pri tlaku 0,5 barov.

C G

E

A B

F

D
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Ďalšie faktory 

Pri inštalácii taviaceho zariadenia je nutné zohľadniť ďalšie praktické 
okolnosti:

•  Plniaci otvor udržiavajte v prístupnom stave, aby sa uľahčilo plnenie 
taviaceho zariadenia.

•  Taviace zariadenie umiestnite tak, aby bola obrazovka na prednom 
paneli, ktorá zobrazuje teploty a prípadné výstražné signály, dobre 
viditeľná.

• Pokúste sa čo najviac vyhnúť nadbytočným dĺžkam hadíc, keďže príliš 
dlhé hadice spôsobujú zvýšenú spotrebu elektrickej energie a vysoké 
straty náplne.

•  Neinštalujte taviace zriadenie v blízkosti silných zdrojov tepla alebo 
chladu, ktoré by mohli ovplyvňovať jeho funkciu.

•  Vyhnite sa otrasom zariadenia.

•  Uľahčite prístup k miestam, kde sa vykonáva údržba taviaceho 
zariadenia (čerpadlo, vypúšťací ventil, vnútro nádrže a pod.).

Rozbalenie

Pred začatím inštalácie treba taviace zariadenie vybrať z palety a skontrolovať 
prípadné chyby či poškodenia. Akékoľvek poškodenie vrátane vrchného balenia 
oznámte zástupcovi spoločnosti Focke Meler alebo centrálnej kancelárii 
spoločnosti.

Obsah

Prepravné balenie taviaceho zariadenia môže obsahovať príslušenstvo 
objednané v tej istej objednávke. V opačnom prípade taviace zariadenie v 
štandardnom balení sprevádzajú tieto súčasti:

•  Návod na použitie.

•  Záručný list.

•  Hadicové spojovacie armatúry.

•  Priechodky PG pre elektrické pripojenie.

•  Konektor pre vonkajší vstup/výstup (súčasť dosky).

Upevnenie zariadenia

Na pohodlné premiestňovanie a umiestnenie taviaceho zariadenia v blízkosti 
hlavného prístroja slúžia zabudované rolovacie kolieska.  

Štyri kolieska sa vedia otočiť o 360°, pričom dve z nich sú vybavené aretačným 
systémom. Ak chcete jednotku posunúť, odomknite obe kolieska posunutím 
jazýčka smerom nahor.
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Pripojenie elektrického napájania

Taviace zariadenia sa pripájajú k elektrickej sieti na základe svojho odberu:

 • 3 fázy 400 VAC (napätie striedavého prúdu) s neutrálnym vodičom.

V každom prípade je potrebné dobré uzemnenie.

Hodnoty maximálnej spotreby podľa konkrétneho taviaceho zariadenia a 
usporiadania výstupov zodpovedajú údajom v priloženej tabuľke.

Taviace  
zariadenie Počet výstupov 3 fázy 3 fázy

PS20 NS+

400 VAC  Y 400 VAC  Y
1 jednoduché 

čerpadlo
1 dvojité  
čerpadlo

2 21 A 21 A
4 27 A 27 A
6 38 A 38 A

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

Umiestnite na taviace zariadenie elektrickú káblovú priechodku PG-32, 
konkrétne do časti na to určenej, a pripevnite ju k doske pomocou príslušnej 
matice.

Otvorte dvierka elektrickej rozvodnej skrinky do maximálnej polohy. Silový 
kábel (Ø 14 – 18 mm) prevlečte cez elektrickú káblovú priechodku PG-
32 a upevnite ho podľa obrázka, pričom dbajte na to, aby bol kábel úplne 
pripevnený a bez problémov dovoľoval zavrieť dvierka.

Pripojte každý vodič napájacieho kábla na zodpovedajúce miesto do vstupných 
svoriek vnútri elektrickej rozvodnej skrinky. 

Pneumatické pripojenie

V prípade inštalácie pneumaticky riadeného obtokového ventilu na obmedzo-
vanie tlaku musí byť zariadenie napájané stlačeným vzduchom.

Pred pripojením pneumatického napájania do taviaceho zariadenia zaistite, 
aby bol regulátor tlaku úplne zatvorený. Na tento účel otáčajte ovládacou 
pákou regulátora proti smeru hodinových ručičiek až nadoraz.

L1  L2   L3  N  PE
3/N ~ 400V 50/60Hz + PE
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Pripojte závodnú sieť rozvodov vzduchu (max. 6 barov) k prívodu taviaceho 
zariadenia pomocou pružnej trubice s vonkajším priemerom 6 mm. Zariadenie 
je na tento účel vybavené rýchlospojkou.

Otvorte prívod vzduchu zo siete a otáčajte regulátorom tlaku v smere hodi-
nových ručičiek. Pomer medzi pneumatickým tlakom a hydraulickým tlakom 
okruhu je od 1 do 13 barov.

Upozornenie: Pri tlaku 6 barov v sieti dosahuje maximálny tlak hydraulického 
okruhu 80 barov. Nebezpečenstvo popálenia alebo rozptylu žeravých čias-
točiek. Používajte teplovzdorné ochranné prostriedky a okuliare.

Pripojenie hadíc a aplikátora

Taviace zariadenia PS20 NS+ používajú štandardné komponenty Focke Meler. K 
týmto zariadeniam je možné pripojiť celý rad hadíc a aplikátorov.

K taviacim zariadeniam PS20 NS+ je možné pripojiť až štyri výstupy pre hadicové 
aplikátory, v závislosti od počtu nainštalovaných čerpadiel.

Upozornenie: Pri pripájaní výstupov pre hadicové aplikátory skontrolujte, či 
pripojené napätie nepresahuje maximálny prípustný príkon jednotlivých výstupov.

Taviace zariadenia PS20 NS+ majú pri každom výstupe hydraulický rozvádzač s 
2 možnými pripojeniami. Pripojte hadice k rozvádzaču podľa potreby inštalácie a 
možností pripájania.

Opatrenia:

•  Pre každý hadicový aplikátor použite príslušný rozvádzač a príslušné 
elektrické napájanie použitého výstupu.

•  Použite podľa možnosti spojky 45° alebo 90°, aby sa minimalizoval 
priestor, ktorý zaberú hadice. Priame spojky zvyknú vytvárať zakrivenia s 
veľmi malým polomerom a môžu spôsobiť prasklinu vnútri hadice.

•  Závitové tvarovky, ktoré ste z rozvádzača odstránili na to, aby ste mohli 
pripojiť hadicu, si odložte. V budúcnosti sa vám môžu zísť, ak by došlo k 
odstráneniu niektorej hadice.

•  Elektrické napájanie hadíc a aplikátorov vykonávajte len pri vypnutom 
zariadení. V opačnom prípade by mohla nastať porucha elektrického 
pripojenia a zobrazenie výstražných hlásení na obrazovke taviaceho 
zariadenia.

Stanovenie parametrov

Po inštalácii taviaceho zariadenia a jeho komponentov treba stanoviť 
parametre práce vhodné pre konkrétne zamýšľané použitie.

Medzi rôznymi parametrami je nevyhnutné stanoviť požadované hodnoty teplôt 
pre každý pripojený prvok a hodnotu na hlásenie prehrievania. V pokročilých 
systémoch treba stanoviť ďalšie parametre (týždenné plány zapínania a 
vypínania, hodnota pohotovostnej teploty atď.), pričom predvolené hodnoty v 
rámci výrobných nastavení sú plne vyhovujúce na prácu.

Pozri kapitolu 4. POUŽITIE na konfiguráciu týchto parametrov.
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Externé vstupné / výstupné signály

Signály, ktoré možno použiť na komunikáciu s hlavným strojom, sú:

(1) Pozri bod „4. Použitie/Ponuka nastavení/Konfigurácia vstupných a výstupných signálov“.
      V závislosti od doplnkov nainštalovaných v zariadení sa niektoré položky v ponuke nezobrazia.
(2) Pozri bod „4. Použitie/Ponuka ohrievania/Automatický pohotovostný režim – VYPNUTÝ“.
(3) Pozri bod „4. Použitie/Ponuka nastavení/Dodatočné nastavenia“.
(4) Pozri bod „4. Použitie/Ponuka ohrievania/Blokovania“.

Typ Popis Svorka Polarita

Vstup

Externé ZAP/VYP (1)

Uzavretý kontakt zariadenie zapne; otvorený kontakt ho vypne.

XDI 1.1

XDI 1.2

Pohotovostný režim STANDBY (1)

Uzavretý kontakt aktivuje funkciu „Pohotovostný režim“; otvorený 
kontakt ju deaktivuje a zariadenie sa vráti do stavu, ktorý budú 
udávať ostatné signály zariadenia.

XDI 2.1

XDI 2.2

Činnosť (automatický pohotovostný režim – VYPNUTÝ) (1)

Kontakt pre signál riadenia činnosti, ktorý prepne zariadenie do 
pohotovostného a vypnutého režimu (2). 

XDI 3.1

XDI 3.2

Komunikačné siete ZAP/VYP (1)

Uzavretý kontakt deaktivuje komunikačné siete (Modbus/
Profibus); otvorený kontakt ich aktivuje. Zariadenie by malo mať 
aktivované používanie signálov (3).

Môže sa nakonfigurovať(1) a pripojiť 
k XDI1, XDI2 alebo XDI3 

Vonkajšie čerpanie vypnuté (čerpadlo 1/čerpadlo 2) (1)

Uzavretý kontakt aktivuje čerpanie (ak sú splnené podmienky); 
otvorený kontakt ho deaktivuje.

XP1.1 
XP2.1

XP1.2 
XP2.2

Vonkajšia regulácia rýchlosti otáčok (čerpadlo 1/čerpadlo 2)

Kontakt pre vonkajšiu reguláciu rýchlosti čerpania podľa 
naprogramovanej rampy.

XV1.1 
XV2.1 -0V

XV1.2 
XV2.2 + 0-10V 

Blokácia zón

Vstupy na riadenie blokácie zón. Zariadenie má 7 kontaktov, 
ktoré blokujú 7 skupín programovateľných zón (4). Pri uzavretom 
kontakte zostáva príslušná skupina zablokovaná (vypnutá); 
pri otvorenom kontakte sa v skupine deaktivuje blokovanie (je 
aktívna). 

XI1 až XI7
24 VDC IN (napätie 

jednosmerného 
prúdu)

XIC OUT

Regulácia proporčných ventilov (VP1/VP2)

Kontakt pre vonkajšiu reguláciu tlaku proporčného ventilu.

XVP1.1 
XVP2.1 -0V

XVP1.2 
XVP2.2 + 0-10V 
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Typ(1) Popis Svorka Polarita

Výstup

Nízka hladina

Kontakt, ktorý oznamuje, že hladina lepidla v nádrži dosiahla 
spodnú hranicu.

XDO2.1 +50V 3A IN

XDO2.1 OUT

Pripravený na prevádzku 

Kontakt, ktorý oznamuje, že zariadenie je pripravené, teda v 
režime READY (so zónami v stave „Teplota OK“ a bez porúch).

XDO1.1 +50V 3A IN

XDO1.2 OUT

 Výstraha

Kontakt, ktorý oznamuje, že zariadenie je vo VÝSTRAŽNOM alebo 
PORUCHOVOM režime.

XDO4.1 +50V 3A IN

XDO4.2 OUT

ZAP/VYP 

Kontakt, ktorý oznamuje, že zariadenie je zapnuté (ON) alebo 
vypnuté (OFF).

XDO3.1 +50V 3A IN

XDO3.2 OUT

Náplň lepidla sa takmer minula

Kontakt, ktorý oznamuje, že náplň lepidla sa takmer minula.

10X7.1 +50V 3A IN

10X7.2 OUT

Náplň lepidla sa minula

Kontakt, ktorý oznamuje, že náplň lepidla sa minula.

10X7.3 +50V 3A IN

10X7.4 OUT

Porucha meniča (čerpadla 1/čerpadla 2)

Kontakt, ktorý oznamuje, že menič čerpadla je v poruchovom 
režime.

XE1.1 
XE2.1 +50V 3A IN

XE1.2 
XE2.2 OUT

(1) Tieto výstupy NEVIE používateľ nastaviť v Ponuke nastavení.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS INŠTALÁCIA

3-8

XDI1

1

2

Ex
te

rn
é 

ZA
P/

VY
P

XDI2

1

2

St
an

db
y

XDI3

1

2
Či

nn
os

ť (
au

to
m

at
ic

ký
 

po
ho

to
vo

st
ný

 re
ži

m
 –

 
VY

PN
U

TÝ
) 

XDO1

1

2

N
íz

ka
 h

la
di

na

XDO2

1

2

Pr
ip

ra
ve

ný
 n

a 
pr

ev
ád

zk
u 

XDO3

1

2

ZA
P/

VY
P 

XDO4

1

2

Vý
st

ra
ha

Vstup Výstup

10X7

1

2

N
áp

lň
 le

pi
dl

a 
sa

 
ta

km
er

 m
in

ul
a

10X7

3

4

N
áp

lň
 le

pi
dl

a 
sa

 
m

in
ul

a

XP1

1

2

Vo
nk

aj
ši

e 
če

rp
an

ie
 

vy
pn

ut
é 

če
rp

ad
lo

 1

XP2

1

2

Vo
nk

aj
ši

e 
če

rp
an

ie
 

vy
pn

ut
é 

če
rp

ad
lo

 2

XV1

1

2

- 
0V

+ 
 0

-1
0V

Vo
nk

aj
ši

a 
re

gu
lá

ci
a 

rý
ch

lo
st

i o
tá

čo
k 

če
rp

ad
lo

 1

XV2

1

2

- 
0V

+ 
 0

-1
0V

Vo
nk

aj
ši

a 
re

gu
lá

ci
a 

rý
ch

lo
st

i o
tá

čo
k 

če
rp

ad
lo

 2

XE1

1

2

Po
ru

ch
a 

m
en

ič
a 

če
rp

ad
la

 1

XE2

1

2

- 
0V

+ 
 0

-1
0V

Po
ru

ch
a 

m
en

ič
a 

če
rp

ad
la

 2

XVP1

1

2

- 
0V

+ 
 0

-1
0V

R
eg

ul
ác

ia
 p

ro
po

rč
ný

ch
 

ve
nt

ilo
v 

1

Vstup Výstup

XVP2

1

2

R
eg

ul
ác

ia
 p

ro
po

rč
ný

ch
 

ve
nt

ilo
v 

2
Vstup

HLAVNÝ STROJ

HLAVNÝ STROJ

+5
0V

 3
A 

IN

O
U

T

+5
0V

 3
A 

IN

O
U

T

+5
0V

 3
A 

IN

O
U

T

+5
0V

 3
A 

IN

O
U

T

+5
0V

 3
A 

IN

O
U

T

+5
0V

 3
A 

IN

O
U

T

+5
0V

 3
A 

IN

O
U

T

+5
0V

 3
A 

IN

O
U

T



INŠTALÁCIA

3-9

MA-5195-SVK  TAVIACE ZARIADENIE PS20 NON STOP+

Pripojenie vonkajších vstupov a výstupov

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

1.  Odpojte zariadenie od elektrického prúdu.

2. Otvorte dvierka elektrickej rozvodnej skrinky otočením upínacej skrutky 
o 1/4 otáčky.

3. Prestrčte signálny kábel (max. Ø14 mm) cez zadnú káblovú priechodku 
zariadenia (P) a pripevnite ho k vnútornej kotve tak, aby kábel dosiahol 
na príslušné svorky/konektor.

4.  Pripojte dva vodiče k príslušnej svorke/konektoru. Treba rešpektovať 
polaritu spojenia.

5.   Uistite sa, že káble sú dobre pripevnené skrutkami ku svorke/
konektoru.

6. Skontrolujte, či je kábel správne pripojený a či mu v elektrickej 
rozvodnej skrinke nehrozí zachytenie, prerezanie alebo iné náhodné 
poškodenie.

7.  Ak chcete nastaviť funkciu, ktorú bude pripojený signál vykonávať, 
pozrite si bod „4. Použitie/Ponuka nastavení/Nastavenie vstupných a 
výstupných signálov“.

P
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4. POUŽITIE
 
V tejto časti sa uvádza spôsob použitia taviaceho zariadenia. Aj keď je jeho 
prevádzka veľmi jednoduchá, nesmie ho používať personál, ktorý nebol 
oboznámený s jeho obsluhou.  

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

Všeobecné informácie

V zariadení na tavenie termoplastického lepidla existujú tri hlavné skupiny 
prvkov s reguláciou teploty: tavná jednotka, hadice a aplikátory. Všetky sa 
ovládajú z predného panelu taviaceho zariadenia.

Prvou veľkou skupinou je jednotka nádrže (A) a rozvádzača (1 a 2). Každý z nich 
má svoje vlastné nastaviteľné prevádzkové parametre. 

Druhou skupinou sú hadice. Sú uvedené na prednom paneli, v závislosti od 
modelu zariadenia, s číslami zón 1.1 až 6.1. Každá z nich má svoje vlastné 
nastaviteľné prevádzkové parametre.

Treťou skupinou sú aplikátory. Sú uvedené na prednom paneli, v závislosti 
od modelu zariadenia, s číslami zón 1.2 až 6.2. Každá z nich má svoje vlastné 
nastaviteľné prevádzkové parametre.

Čísla hadíc a aplikátorov sa automaticky priradia ku kanálu na vedenie hadice/
aplikátora, ku ktorému sa pripájajú cez konektor na zadnej strane taviaceho 
zariadenia.

Plnenie nádrže

Stroj je vybavený detektorom v pneumatickom valci, ktorý upozorní, keď sa 
náplň roztaví.

Upozornenie: Pred opätovným naplnením nádrže sa uistite, že lepidlo je 
rovnakého typu ako to predchádzajúce. Miešanie lepidiel rôznych druhov môže 
taviace zariadenia poškodiť.

Postup doplnenia nádrže:

1.  V spodnej časti náplne urobte sústredný kruhový 
rez s priemerom 210 mm. Táto plocha musí byť v 
kontakte s taviacim roštom.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31
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1 2
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

STOP

2.  V rohoch urobte dva malé zárezy, aby zvnútra unikal vzduch.

3.  Ak je tlačný valec v polohe „dole“, pomocou dotykovej obrazovky ho 
uveďte do polohy „hore“.

4.  Uvoľnite polohovacie zariadenie (1) a otvorte kryt (2).

5.  Uchopte náplň za prebytočný obal a vložte ju do nádrže.

6.  Zatvorte kryt a zasuňte polohovacie zariadenie krytu.

Upozornenie: Riziko popálenia. Vždy pri plnení používajte 
ochranné rukavice a okuliare.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

STOP

Pohyby valca taviaceho disku

Z hlavnej ponuky sa dostanete na obrazovku pre pohyb valca taviaceho disku.

Na obrazovke sa vždy zobrazujú tlačidlá na ovládanie valca (Zdvihnúť, Spustiť, 
Zastaviť) a nákres stavu taviaceho disku, roštu, nádrže a elektromagnetických 
ventilov.

STOP Zastavenie pohybov aktivovaného disku

STOP Zastavenie pohybov deaktivovaného disku

Zdvíhanie valca je aktivované.

Valec sa zdvíha.

Zdvíhanie valca je deaktivované.

Spustenie valca je aktivované.

Valec klesá.

Spustenie valca je deaktivované.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2
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A
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„Na obrazovke nastavení: Disk“
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Tlačný disk je v hornej polohe.

Lepiaca náplň je v správnej polohe.

Lepiaca náplň sa takmer minula.

Lepiaca náplň sa minula.

Disk bol odstránený na doplnenie náplne (kryt je otvorený).

Rošt sa ohrieva. Rošt je vypnutý.

Správna hladina v 
nádrži Prázdna nádrž

Elektromagnetický ventil DVÍHANIA disku je aktívny

Elektromagnetický ventil pri KLESANIA disku je aktívny

Elektromagnetický ventil odtlakovania je aktívny (bliká).
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Nastavenie parametrov tlačného disku

Podľa stavu detektora hladiny sú možné dva režimy prevádzky. 

• Normálny režim. Keď detektor hladiny signalizuje „Prázdny“, disk 
začne tlačiť a zastaví sa, až keď detektor hladiny znova zaznamená, že 
je tam lepidlo. Tento cyklus sa bude opakovať, kým nestlačíte tlačidlo 
zdvihnúť alebo kým disk nedosiahne svoju spodnú polohu (pri minutej 
náplni).

• Režim „Auto-Press“ (automatické stlačenie). Ak detektor 
hladiny nevyšle v nastaviteľnom čase signál „Prázdny“, disk počas 
nastaviteľného času klesne dole.  Týmto spôsobom sa náplň drží pevne 
pri dne, čím sa zaručí nepriepustnosť vaku. 
 
 
Nastaviteľné hodnoty sú: 

• Časový limit čakania. Je to maximálny čas čakania na signál 
„Prázdny“. Po uplynutí tohto času začne disk automaticky klesať. 

• Čas stlačenia. Je to čas, kedy disk tlačí na náplň. Po uplynutí 
nastaveného času sa zastaví.

• Počiatočný čas stlačenia. Čas, počas ktorého disk zostupuje, ešte 
predtým, ako sa začne počítať čas stlačenia. Nastavením tohto času sa 
zaručí, že disk bude skutočne tlačiť na lepiacu náplň. 

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 m

10 s

15 s

Punch plate settings

Waiting time

Pressing time

Initial pressing time

Auto-pressing function
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Uvedenie taviaceho zariadenia do chodu

Pred uvedením taviaceho zariadenia do chodu treba skontrolovať, či je 
jednotka správne nainštalovaná a či sú správne zapojené všetky vstupné/
výstupné pripojenia a príslušenstvo.

Rovnako sa musí overiť, či má taviace zariadenie pripravené lepidlo, ktoré 
bude používať, a či boli nastavené pracovné parametre.

Ak chcete začať:

1. Zapnite spínač taviaceho zariadenia.

 Po zapnutí spínača LED kontrolka NAPÁJANIA svieti na ZELENO. 
Zariadenie je napájané, ale obrazovka zostáva vypnutá.

2.  Po stlačení tlačidla VYP/ZAP sa obrazovka zapne a LED kontrolka 
NAPÁJANIA svieti aj naďalej. Hlavná obrazovka zobrazuje stav 
zariadenia.

Keď sa dosiahne hodnota požadovanej teploty (T -3°C) pre všetky aktívne 
prvky, aktivuje sa nastaviteľný čas oneskorenia, až kým vonkajší signál 
„Ready“ (Pripravené) nedá pokyn na spustenie čerpadla a pripojenie sa k 
hlavnému prístroju.

Keď v systéme beží čas oneskorenia, symbol teploty „OK“ bliká až dovtedy, 
kým sa nedosiahnu nastavené hodnoty pre čas. Obrazovka vždy zobrazuje 
skutočné hodnoty teplôt každej zóny.

Ak teploty všetkých aktívnych zón prekročia požadovanú hodnotu teploty (T 
-3°C) za menej ako 5 minút, jednotka prejde do stavu „Teplota OK“ bez ohľadu 
na „Oneskorenie povolenia čerpania“.

Stav zariadenia Symbol na obrazovke Centrálna LED kontrolka Popis

Zahrievanie Zariadenie ohrieva nastavené zóny.

Časové 
oneskorenie

08:31

Zóny majú požadovanú teplotu, ale 
je aktivované „oneskorenie povolenia 
čerpania“.

Pohotovostný 
režim „STANDBY“

Nádrž alebo rozvádzač sú v pohotovostnom 
režime.

Blokovanie Nádrž alebo rozvádzač sú zablokované.

Upozornenie
   

Zariadenie má poruchu, ale môže 
pokračovať v činnosti.
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3.  Skontrolujte na manometri zariadenia, či je generovaný tlak správny. 
Hodnoty pod 0,5 baru môžu spôsobiť nepravidelné pohyby čerpadla.

Povolenie na manuálne čerpanie

Pozor! Povolenie na automatické čerpanie závisí od typu nastavenia a od 
podmienok inštalácie zariadenia. Viac informácií nájdete v bodoch „Funkcia 
automatického blokovania čerpania“ a „Nastavenia zapnutia a aktivácie 
čerpania“.

 

Keď zariadenie dosiahne nastavenú prevádzkovú teplotu (zóny v stave „Teplota 
OK“) a nedôjde k žiadnym poruchám, je možné aktivovať režim „READY“ alebo 
deaktivovať činnosť čerpadla (režim „STOPPED“) stlačením tlačidla „STOP“.

Keď je čerpadlo deaktivované (STOPPED), červená LED kontrolka vedľa tlačidla 
zostáva rozsvietená.

Stlačením 
aktivujete 
čerpanie

STOPPED READY

Stlačením 
deaktivujete 

čerpanie

Stav zariadenia Symbol na obrazovke Centrálna LED kontrolka Popis

Výstraha
         

Zariadenie má poruchu a pokračuje v 
činnosti počas nastaviteľného času.

Porucha
   

Zariadenie má poruchu a nemôže 
pokračovať v činnosti.

Zóny v stave 
„Teplota OK“

     
Zóny majú požadovanú teplotu.
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Obrazovka taviaceho zariadenia

7-palcová dotyková obrazovka zobrazuje hlavné údaje a obsahuje ponuku 
nastavení používateľa, pomocou ktorej môžete nastavovať a obsluhovať 
zariadenie tak, aby vyhovovalo vašim potrebám.

Ponuka nastavení používateľa má nasledujúcu štruktúru:

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2

B
A

VP

160A

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

150

5 +-General Variation

General Set-Point

General Standby General OFF

Temperature State

Area Real Set Point

A: Grill 152 150

B: Buffer 150 150

1: Manifold 1 170 155

2: Manifold 2 130 145

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendar

Hour ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00.00

00.00

Enable all the calendars

M T W T F S S

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

03 102021

09 14

2021-03-10 09:14

HMI (0) : S02005100 v1.0.3
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1
IO (10) : S02103100 v1.0.0

Date & Time

Date

Time
HH MM

MM DDYYYY

Software version

Scan the code to download the user manual

Sensor technology:   NI120

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

******Password:

Restore password code A: 1285

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

English Español

Français

ItalianoDeutsch

°F°C

Česky

Español

Language

Unit:

EspañolEnglish

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Alarms

2018-05-20   10:45

A19: Over temperature applicator 2

2018-05-20   11:15

A12: Over temperature zone 6.1

2018-05-20   10:03

A66: Thermostat

2018-05-20   09:12

A53: Broken sensor zone hose 6

2018-05-20   08:32

W14: Low Temperature Tank

RESET ALL

RESET

RESET

RESET

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

5. Pumping

Menu

1. Heating 2. Settings

3. Pumping 4. Statistics

Úvodná obrazovka

Ponuka výstraha
Ponuka Kalendár

Ponuka teplota

 Správa hesiel

Nastavenia dátumu/časuPonuky jazyk Hlavná ponuka

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato) 75 rpm

50 rpm

50 rpm

49 rpm

53 rpm

PUMP 1

Real speed:

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed:

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 2

Ponuka regulácie 
čerpania

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

STOP

Pohyby valca 
taviaceho disku
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

SPÄŤ                     DOMOV     (ĎALEJ

Biela: parameter sa dá upraviť 
Sivá: parameter sa nedá upraviť

Zelená: zapnutá 
Biela: vypnutá 

Sivá: neaktívna

Biela: text sa dá upraviť.  
Modrá: text sa nedá upraviť Zelená: stlačením uložíte údaje 

Modrá: uložené parametre

Výklad obrazoviek

Alfanumerická 
klávesnica

Numerická klávesnica

!

Uložiť zmeny

Na obrazovke zadávania údajov a nastavení sa v pravej hornej časti obrazovky 
zobrazuje ikona „ULOŽIŤ ZMENY“. Ak sú údaje na obrazovke uložené, ikona 
má podklad modrej farby. Ak údaje neboli uložené, ikona má podklad zelenej 
farby.

Poznámka: Zariadenie v niektorých ponukách neukladá nastaviteľné údaje 
automaticky. Kedykoľvek si nastavíte alebo zmeníte údaje a chcete ich uložiť, 
kliknite na „ULOŽIŤ ZMENY“.

Text sa dá upraviť Text sa nedá upraviť

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

30 12 300P: I: D:

-60 °C

150 °C152 °C

PID: Standard

-8

Standby

Temperature: Real Set Point

B: Buffer

Adaptative Set-point in Zone

Table 1

Current correction

!

Všeobecné charakteristiky

Počas nastavovania sa na obrazovke zobrazujú rôzne ikony a informácie, ktoré 
sa vysvetlia na začiatku a ďalej sa budú zobrazovať už bez vysvetlenia. 

Ikony na obrazovke

Ikona šípky doprava (ĎALEJ) umiestnená v pravej dolnej časti obrazovky. 
Zobrazí sa vtedy, keď bude možnosť prejsť na ďalšiu obrazovku. Z hlavnej 
obrazovky poskytuje prístup do PONUKY nastavení.

Ikona šípky doľava (SPÄŤ) umiestnená v ľavej dolnej časti obrazovky. Táto ikona 
je na všetkých obrazovkách ponuky a umožňuje návrat na predchádzajúcu 
obrazovku.

Z ktorejkoľvek obrazovky sa môžete vrátiť na hlavnú obrazovku kliknutím na 
ikonu (DOMOV), ktorá je umiestnená v strede dolnej časti obrazovky.
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A - „Výstrahy“ a prístup do ponuky výstrah.

B - „Teplota“ a prístup k rýchlej ponuke nastavenia teploty 
a informáciám o stave ohrievania.

C - „Kalendár“ aktivovaný/deaktivovaný a prístup ku 
kalendáru.

D - Stav činnosti disku a nádrže.

E - Skutočná teplota taviaceho disku (A) a nádrže (B).

F - Čerpadlo aktivované/neaktivované. Rýchlosť čerpadla.

G- Skutočná teplota rozvádzača (1 a 2).

H - Skutočná teplota hadíc.

I - Skutočná teplota aplikátorov.

J - Symbol hadice/aplikátora.

L - Prístup do ponuky „Jazyk“

M - Nastavenia času a prístup do ponuky „Nastavenia 
dátumu/času“.

N - Prístup do ponuky systému ventilov VP.

Aktívne zóny pri „Teplote OK“.

Zariadenie sa zahrieva.

08:31

Zariadenie sa zahrieva.

Odpočítavanie časovača „Oneskorenie povolenia čerpania“, keď všetky 
aktívne vyhrievané prvky dosiahnu minimálnu požadovanú teplotu -3 °C.

Zariadenie je v pohotovostnom režime „STANDBY“.

Zariadenie v blokovacom režime.

Zariadenie je pri prehriatí alebo pri nízkej teplote vo výstražnom režime.

Táto ikona tiež ukazuje, či je teplota uvedená v °C alebo °F.

Stlačením ikony sa dostanete do ponuky nastavenia teploty a k informáciám o stave ohrievania.

Úvodná obrazovka

Je to hlavná obrazovka, kde sa zobrazujú najbežnejšie hodnoty zariadenia.

Všeobecný teplotný stav

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2

B
A

VP

160A

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

A B

D

J

H

Na obrazovke HLAVNÁ PONUKA

C

L

E

G

I

F

M

N
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„Výstrahy“

Žiadne chyby.

Zariadenie má poruchu, ale môže pokračovať v činnosti.

Zariadenie má poruchu a nemôže pokračovať v činnosti.

Stlačením ikony vstúpite do ponuky VÝSTRAHY.

„Kalendár“

Kalendár nie je aktivovaný.

Kalendár je aktivovaný.

Stlačením ikony vstúpite do ponuky KALENDÁR.

„Taviaci disk“ 

• Disk je AKTÍVNY  

• Disk má PORUCHU 

• Disk je ZASTAVENÝ
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„Čerpanie“

Čerpanie nie je aktivované.

Čerpanie je aktivované.

Porucha čerpania.

Stlačením ikony vstúpite do ponuky ČERPANIE.

083 Zóna sa ohrieva.

 V tejto zóne nie sú prvky vo fyzickom kontakte.

--- Porucha teplotnej sondy v tejto zóne.

150 Zóna v stave „Teplota OK“.

120 Zóna je v pohotovostnom režime „STANDBY“.

52 Zóna v blokovacom režime (VYP).

165

Varovanie pred prehriatím alebo nízkou teplotou zóny.

Poznámka: Aby zóna mohla upozorniť na nízku teplotu, musí najskôr 
dosiahnuť požadovanú teplotu.

170

Zóna je pri prehriatí alebo pri nízkej teplote vo výstražnom režime.

Poznámka: Aby zóna mohla vydať výstrahu o nízkej teplote, musí najskôr 
dosiahnuť požadovanú teplotu.

Stlačením položky „Teplota“ sa dostanete do ponuky nastavenia teploty a k informáciám o stave 
ohrievania.

„Teplota“
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Group OFF

OFF Group: 1

Temperature State

Area Standby OFF

1.1: Hose 1

1.2: Applicator 1

2.1: Hose 2

2.2: Applicator 2

3.1: Hose 3

3.2: Applicator 3

General Standby General OFF

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

150

5 +-General Variation

General Set-Point

General Standby General OFF

Temperature State

Area Real Set Point

A: Grill 152 150

B: Buffer 150 150

1: Manifold 1 170 155

2: Manifold 2 130 145

Obrazovky rýchleho nastavenia položiek „Teplota“ a „Stav 
ohrievania“

Z týchto obrazoviek máte prístup k rýchlemu nastaveniu zariadenia.

A
C

F

B

D
E

G

I

J K

L M

H

A - Všeobecný pohotovostný režim zariadenia „Standby“ 
(aktivovať/deaktivovať).

B - Úplné VYPNUTIE zariadenia (aktivovať/deaktivovať).

C - Nastavenie teplôt.

D - Všeobecná požadovaná teplota (všetky zóny).

E - Všeobecná zmena teploty nad požadovanú hodnotu.

F - Teplotné zóny.

G - Skutočná teplota.

H - Požadovaná alebo regulovaná teplota.

• Zariadenie ZAPNUTÉ: Požadovaná teplota.
• Zariadenie alebo prvok v pohotovostnom režime 

„Standby“: Teplota v pohotovostnom režime „Standby“.
• Blokovaný prvok: VYP

Zelená: zapnutá / Sivá: vypnutá

I - Nastavenie stavu zón.

J - Blokovanie/aktivácia skupín v jednotlivých zónach.

K - Výber skupiny.

L - Aktivácia pohotovostného režimu „STANDBY“ v 
každej zóne.

M - Aktivácia blokovania (VYP) v každej zóne.
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

150

5 +-General Variation

General Set-Point

General Standby General OFF

Temperature State

Area Real Set Point

A: Grill 152 150

B: Buffer 150 150

1: Manifold 1 170 155

2: Manifold 2 130 145

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Group OFF

OFF Group: 1

Temperature State

Area Standby OFF

1.1: Hose 1

1.2: Applicator 1

2.1: Hose 2

2.2: Applicator 2

3.1: Hose 3

3.2: Applicator 3

General Standby General OFF

1

2

3

1 2

3 3

4

5

Programovanie teploty

1. Zadajte hodnotu do „Všeobecnej požadovanej hodnoty“, aby ste súčasne 
naprogramovali všetky zóny s touto hodnotou teploty.

2. Ak chcete rýchlo vykonať úpravy, zadajte hodnotu zmeny do položky 
„Všeobecná zmena“ a pridajte ju (+) alebo odčítajte (-) k hodnote 
„Všeobecná požadovaná hodnota“. Hodnota sa pridáva alebo odčíta zo 
všetkých zón súčasne.

3. Pre individuálne programovanie každej zóny kliknite na hodnotu 
„Setpoint“ a zadajte novú požadovanú hodnotu teploty.

Programovanie stavov

1.  Stlačením „Pohotovostný režim“ aktivujete (zelený) alebo deaktivujete 
(sivý) režim Nízka údržba (pohotovostný režim) vo všetkých zónach. 
 
Pri aktivovanom všeobecnom „pohotovostnom“ režime (zariadenie v 
pohotovostnom režime) nie je možné aktivovať každú zónu osobitne.

2.  Stlačením tlačidla „Vyp. Všeobecne“ aktivujete (zelenú) alebo 
deaktivujete (sivú) inhibíciu vo všetkých zónach.

 Ak je aktivovaný režim „Všeobecne vypnutý“ (zariadenie je vypnuté), nie 
je možné aktivovať každú zónu osobitne. 

3.  Ak chcete blokovať skupinu zón, vyberte ju a aktivujte inhibíciu (zelená). 
Definovanie rôznych skupín nájdete v bode „Inhibície“.

4.  Kliknutím na „Pohotovostný režim“ v každej zóne aktivujete (zelený) 
alebo deaktivujete (biely) pohotovostný režim jednotlivo.

5.  Stlačením ‘VYPNUTÉ’ v každej zóne aktivujete (zelenú) alebo 
deaktivujete (bielu) inhibíciu jednotlivo.PS20NS+ RTFC INTEGRADO

HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendar

Hour ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00.00

00.00

Enable all the calendars

M T W T F S S

Ponuka Kalendár

Toto menu umožňuje programovať kalendár so zmenami stavu zariadenia. Po 
aktivácii sa zariadenie automaticky prepne z jedného stavu do druhého. 
Keď je zariadenie zapnuté, robí to v režime, v ktorom je naprogramovaný 
kalendár, ak je aktivovaný.

Je možné vytvoriť až šesť kalendárov (C1, C2 ...) a až šesť zmien stavu za 
deň, čo indikuje, či bude zariadenie ZAPNUTÉ, StandBy alebo Zablokované 
(Vypnuté).

Z možnosti „Povoliť všetky kalendáre“ je možné súčasne aktivovať alebo 
deaktivovať všetky vytvorené kalendáre.

Do každého kalendára je možné pridať rôzne dni v týždni. Je potrebné vziať do 
úvahy, že ten istý deň nemožno naprogramovať do dvoch aktívnych kalendárov. 
Preto ak je deň v týždni naplánovaný v aktívnom kalendári, môže byť v iných 
kalendároch iba vtedy, ak je deaktivovaný.
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

English Español

Français

ItalianoDeutsch

°F°C

Česky

Español

Language

Unit:

EspañolEnglish

Ponuky jazyk

• Jednotky: Vyberte, či sa majú teploty zobrazovať v ° C / ° F.

• Výber jazyka: Kliknite na požadovaný jazyk.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

03 102021

09 14

2021-03-10 09:14

HMI (0) : S02005100 v1.0.3
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1
IO (10) : S02103100 v1.0.0

Date & Time

Date

Time
HH MM

MM DDYYYY

Software version

Scan the code to download the user manual

Sensor technology:   NI120

Nastavenia dátumu/času

Táto obrazovka umožňuje zobraziť a upraviť údaje o dátume a čase systému. 
Ukazuje tiež:

También muestra:

• Verzia softvéru vybavenia.

• QR kód, aby bolo možné stiahnuť užívateľskú príručku.

• Typ technológie inštalovaných sond.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Alarms

2018-05-20   10:45

A19: Over temperature applicator 2

2018-05-20   11:15

A12: Over temperature zone 6.1

2018-05-20   10:03

A66: Thermostat

2018-05-20   09:12

A53: Broken sensor zone hose 6

2018-05-20   08:32

W14: Low Temperature Tank

RESET ALL

RESET

RESET

RESET

Ponuka výstraha

Prezerajte si alarmy a varovania v chronologickom poradí. Ukazuje 5 alarmov 
pre každú obrazovku s celkovo 3 obrazovkami. 
Ak je potrebné znova aktivovať alarm / výstrahu, aby zariadenie mohlo 
znova fungovať, zobrazí sa tlačidlo na stlačenie a potvrdenie, že problém bol 
vyriešený.

V dolnej časti obrazovky sa zobrazí tlačidlo „Odstrániť históriu“, ktorým sa 
odstránia všetky záznamy alarmov / varovaní.
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Ponuka regulácie čerpania

Táto ponuka umožňuje nastaviť si možnosti prevádzky pre každé z 
nainštalovaných čerpadiel zvlášť.

• Spustenie alebo zastavenie čerpania: Ak je externé povolenie 
deaktivované, stlačením tlačidla „Čerpadlo 1/2“ sa čerpanie manuálne 
aktivuje alebo zastaví. 
 
Keď je tlačidlo zelené, čerpadlo je v prevádzke, keď je šedé, činnosť 
čerpadla je prerušená.

• Rýchlosť čerpania: Ak je externá referenčná hodnota rýchlosti otáčok 
deaktivovaná, stlačením možnosti si viete nastaviť rýchlosť čerpadla.  
 
Minimálne a maximálne nastaviteľné hodnoty sú hodnoty minimálnej a 
maximálnej rýchlosti čerpadla, ktoré sú stanovené v položke Výstrahy. 
Pozrite bod „Ponuka 5. Čerpanie/Výstrahy pri čerpaní“. 
 
V spodnej časti obrazovky sa zobrazuje skutočná rýchlosť čerpania v 
danom okamihu.

• Externá referenčná hodnota: Aktivuje alebo deaktivuje vonkajšiu 
reguláciu rýchlosti otáčok čerpadla. 
 
Ak je táto funkcia aktivovaná, cez túto položku sa prejde na obrazovku 
nastavenia rampy pre možné rýchlosti čerpania. Pozrite bod „Nastavenie 
rampy s rýchlosťami“.

• Externé povolenie. Aktivuje alebo deaktivuje externé povolenie na 
čerpanie. 
 
Keď je kontakt aktivovaný, LED kontrolka vpravo je zelená. Ak je vypnutý, 
svieti načerveno.

• Prepínač Switch. Aktivuje alebo deaktivuje spustenie čerpadla cez 
konektor Switch, ktorý je na zariadení nainštalovaný (voliteľné). 
 
Keď je kontakt aktivovaný, LED kontrolka vpravo je zelená. Ak je vypnutý, 
svieti načerveno.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato) 75 rpm

50 rpm

50 rpm

49 rpm

53 rpm

PUMP 1

Real speed:

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed:

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

0.0 V

0 6030
0

10

5

volt rpm

1 0,0 0.0

2 10.0 6.0

3 10.0 6.0

4 10.0 6.0

5 10.0 6.0

Pumping

Analog input
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Prevádzkové režimy

Prevádzkový režim s vnútornou reguláciou čerpania a vnútornou reguláciou 
rýchlosti otáčok

V tomto pracovnom režime používateľ manuálne riadi spustenie, zastavenie a 
rýchlosť čerpadla. 

Možnosti „Externá referenčná hodnota“ a „Externé povolenie“ musia byť 
deaktivované.

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

1.  Na úvodnej obrazovke stlačením ikony o stave čerpadla vojdete do 
ponuky Regulácia čerpania.

2.  V ponuke Regulácia čerpania klepnite na čerpadlo, ktoré chcete spustiť. 
Keď je tlačidlo zelené, čerpadlo je aktivované, keď je sivé, činnosť 
čerpadla je prerušená.

 Aby sa čerpadlo spustilo, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

• Zariadenie je v stave „Teplota OK“.

• Čas „Oneskorenia povolenia čerpania“ uplynul.

• Ak je aktivovaná funkcia „Bezpečnosť čerpania“, čerpanie musí byť 
vybavené tlačidlom „STOP“ (nesvieti červená LED kontrolka).

• Nezobrazujú sa žiadne výstrahy, ktoré by bránili čerpaniu.

 Ak existuje predchádzajúce nastavenie rýchlosti, táto hodnota sa 
zobrazí na obrazovke a čerpadlo začne rotovať pri indikovanej rýchlosti, 
za predpokladu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky. V opačnom 
prípade:

3.  Stlačte „Rýchlosť“ a nastavte novú rýchlosť otáčania. V tomto okamihu 
sa čerpadlo začne otáčať pri nastavených otáčkach

 Maximálny povolený rozsah otáčok je 100 (odporúča sa pracovať 
pri otáčkach nie nižších ako 10 ot/min a vyšších ako 80 ot/min). 
Minimálne a maximálne nastaviteľné hodnoty sú hodnoty minimálnej a 
maximálnej rýchlosti čerpadla, ktoré sú stanovené v položke Výstrahy. 
Pozrite bod „Ponuka 5. Čerpanie/Výstrahy pri čerpaní“. 

 Čerpadlo sa zastaví vždy, keď: 

•  sa ovládacia doska deaktivuje pomocou tlačidla zapnutia „ON/OFF“ (VYP/
ZAP).

•  sa pri čerpaní stlačí tlačidlo „STOP“ (červená LED kontrolka svieti).

•  sa aktivuje signál poruchy meniča.

• sa objaví výstraha MAX OT/MIN.

•  sa objaví výstraha MIN OT/MIN.

4. Ak má zariadenie zadný konektor typu Switch (voliteľný), aktivácia 
čerpania sa vykonáva aj zo zariadenia prepojeného s týmto 
konektorom. Aby bolo možné čerpadlo aktivovať, treba sa presvedčiť, že 
tlačidlo čerpania a prepínač Switch sú zapojené. 

 Keď je LED kontrolka zelená, kontakt je uzavretý a čerpadlo sa 
môže spustiť; keď je červená, kontakt je otvorený a čerpadlo zostáva 
zastavené.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato) 75 rpm

50 rpm

50 rpm

49 rpm

53 rpm

PUMP 1

Real speed:

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed:

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2

B
A

VP

160A

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

1

2 3

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

90 rmp 30 s10 rpm

min max

85 rmp 35 s15 rpm

min max

Pump 1 speed alarm

3. Pumping

Pump 2 speed alarm

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato) 75 rpm

50 rpm

50 rpm

49 rpm

53 rpm

PUMP 1

Real speed:

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed:

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato) 75 rpm

50 rpm

50 rpm

49 rpm

53 rpm

PUMP 1

Real speed:

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed:

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato) 75 rpm

50 rpm

50 rpm

49 rpm

53 rpm

PUMP 1

Real speed:

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed:

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 2
4

4

4



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

4-18

OUŽITIE

Prevádzkový režim s vnútornou reguláciou čerpania a vonkajšou reguláciou 
rýchlosti otáčok

V tomto pracovnom režime používateľ manuálne riadi spustenie aj zastavenie 
čerpadla. Regulácia otáčok čerpadla sa vykonáva pomocou vonkajšieho 
signálu 0-10V z hlavného prístroja.

Musí sa aktivovať možnosť „Externá referenčná hodnota“ a deaktivovať 
možnosť „Externé povolenie“.

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

1.  Na úvodnej obrazovke stlačením ikony o stave čerpadla vojdete do 
ponuky Regulácia čerpania.

2.  V ponuke Regulácia čerpania klepnite na čerpadlo, ktoré chcete spustiť. 
Keď je tlačidlo zelené, čerpadlo je aktivované, keď je sivé, činnosť 
čerpadla je prerušená.

 Aby sa čerpadlo spustilo, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

• Zariadenie je v stave „Teplota OK“.

• Čas „Oneskorenia povolenia čerpania“ uplynul.

• Ak je aktivovaná funkcia „Bezpečnosť čerpania“, čerpanie musí byť 
vybavené tlačidlom „STOP“ (nesvieti červená LED kontrolka).

• Nezobrazujú sa žiadne výstrahy, ktoré by bránili čerpaniu.

 Systém počká na signál rýchlosti z hlavného prístroja. Až potom sa 
čerpadlo začne otáčať určenou rýchlosťou. Skutočná rýchlosť otáčania 
sa zobrazuje na obrazovke.

3. Ak chcete upraviť rýchlosť otáčania na hodnotu, ktorú potrebujete 
pri aplikácii, upravte hodnotu na rampe s rýchlosťami (pozri časť 
„Nastavenie rampy s rýchlosťami“).

 Na obrazovke sa spolu s grafom rampy s rýchlosťami zobrazuje 
napätie, ktoré vysiela hlavný prístroj v danom okamihu.

 Čerpadlo sa zastaví vždy, keď: 

•  sa ovládacia doska deaktivuje pomocou tlačidla zapnutia „ON/OFF“ 
(VYP/ZAP).

•  sa pri čerpaní stlačí tlačidlo „STOP“ (červená LED kontrolka svieti).

•  sa aktivuje signál poruchy meniča.

•  sa objaví výstraha MAX OT/MIN.

•  sa objaví výstraha MIN OT/MIN.

4. Ak má zariadenie zadný konektor typu Switch (voliteľný), aktivácia 
čerpania sa vykonáva aj zo zariadenia prepojeného s týmto 
konektorom. Aby bolo možné čerpadlo aktivovať, treba sa presvedčiť, že 
tlačidlo čerpania a prepínač Switch sú zapojené. 

 Keď je LED kontrolka zelená, kontakt je uzavretý a čerpadlo sa 
môže spustiť; keď je červená, kontakt je otvorený a čerpadlo zostáva 
zastavené.
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MA-5195-SVK  TAVIACE ZARIADENIE PS20 NON STOP+

Prevádzkový režim s vonkajšou reguláciou čerpania a vnútornou reguláciou 
rýchlosti otáčok

V tomto pracovnom režime sa spúšťanie a zastavovanie čerpadla vykonáva 
pomocou vonkajšieho signálu kontaktu z hlavného prístroja. Rýchlosť čerpadla 
môže používateľ nastaviť manuálne. 

Musí sa deaktivovať možnosť „Externá referenčná hodnota“ a aktivovať 
možnosť „Externé povolenie“.

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

1.  Na úvodnej obrazovke stlačením ikony o stave čerpadla vojdete do 
ponuky Regulácia čerpania.

2.  Stav externého povolenia sa zobrazuje v ponuke Regulácia čerpania. 
Keď je LED kontrolka zelená, kontakt je uzavretý a čerpadlo sa 
môže spustiť; keď je červená, kontakt je otvorený a čerpadlo zostáva 
zastavené.

 Aby sa čerpadlo spustilo, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

• Zariadenie je v stave „Teplota OK“.

• Čas „Oneskorenia povolenia čerpania“ uplynul.

• Ak je aktivovaná funkcia „Bezpečnosť čerpania“, čerpanie musí byť vybavené 
tlačidlom „STOP“ (nesvieti červená LED kontrolka).

• Nezobrazujú sa žiadne výstrahy, ktoré by bránili čerpaniu.

 Ak existuje predchádzajúce nastavenie rýchlosti, táto hodnota sa zobrazí na 
obrazovke a čerpadlo začne rotovať pri indikovanej rýchlosti, za predpokladu, 
že sú splnené vyššie uvedené podmienky. V opačnom prípade:

3.  Stlačte „Rýchlosť“ a nastavte novú rýchlosť otáčania. V tomto okamihu sa 
čerpadlo začne otáčať pri nastavených otáčkach. 

 Maximálny povolený rozsah otáčok je 100 (odporúča sa pracovať pri 
otáčkach nie nižších ako 10 ot/min a vyšších ako 80 ot/min). Minimálne 
a maximálne nastaviteľné hodnoty sú hodnoty minimálnej a maximálnej 
rýchlosti čerpadla, ktoré sú stanovené v položke Výstrahy. Pozrite bod 
„Ponuka 5. Čerpanie/Výstrahy pri čerpaní“. 

 Čerpadlo sa zastaví vždy, keď: 

•  sa ovládacia doska deaktivuje pomocou tlačidla zapnutia „ON/OFF“ 
(VYP/ZAP).

•  sa pri čerpaní stlačí tlačidlo „STOP“ (červená LED kontrolka svieti).

•  sa aktivuje signál poruchy meniča.

•  sa objaví výstraha MAX OT/MIN.

•  sa objaví výstraha MIN OT/MIN.

4. Ak má zariadenie zadný konektor typu Switch (voliteľný), aktivácia 
čerpania sa vykonáva aj zo zariadenia prepojeného s týmto konektorom. 
Aby bolo možné čerpadlo aktivovať, treba sa presvedčiť, že „externé 
povolenie“ a prepínač Switch sú zapojené. 

 Keď je LED kontrolka zelená, kontakt je uzavretý a čerpadlo sa môže 
spustiť; keď je červená, kontakt je otvorený a čerpadlo zostáva zastavené.
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Prevádzkový režim s externou reguláciou čerpania a externou reguláciou 
rýchlosti otáčok

Riadenie čerpania aj reguláciu rýchlosti otáčok v tomto pracovnom režime 
vykonáva externe hlavný prístroj.

Musia byť aktivované možnosti „Externá referenčná hodnota“ a „Externé 
povolenie“.

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

1.  Na úvodnej obrazovke stlačením ikony o stave čerpadla vojdete do 
ponuky Regulácia čerpania.

2.  Stav externého povolenia sa zobrazuje v ponuke Regulácia čerpania. 
Keď je LED kontrolka zelená, kontakt je uzavretý a čerpadlo sa 
môže spustiť; keď je červená, kontakt je otvorený a čerpadlo zostáva 
zastavené.

 Aby sa čerpadlo spustilo, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

• Zariadenie je v stave „Teplota OK“.

• Čas „Oneskorenia povolenia čerpania“ uplynul.

• Ak je aktivovaná funkcia „Bezpečnosť čerpania“, čerpanie musí byť vybavené 
tlačidlom „STOP“ (nesvieti červená LED kontrolka).

• Nezobrazujú sa žiadne výstrahy, ktoré by bránili čerpaniu.

 Systém počká na signál rýchlosti z hlavného prístroja. Až potom sa čerpadlo 
začne otáčať určenou rýchlosťou. Skutočná rýchlosť otáčania sa zobrazuje 
na obrazovke.

3. Ak chcete upraviť rýchlosť otáčania na hodnotu, ktorú potrebujete pri 
aplikácii, upravte hodnotu na rampe s rýchlosťami (pozri časť „Nastavenie 
rampy s rýchlosťami“).

 Na obrazovke sa spolu s grafom rampy s rýchlosťami zobrazuje napätie, 
ktoré vysiela hlavný prístroj v danom okamihu.

 Čerpadlo sa zastaví vždy, keď: 

•  sa ovládacia doska deaktivuje pomocou tlačidla zapnutia „ON/OFF“ (VYP/
ZAP).

•  sa pri čerpaní stlačí tlačidlo „STOP“ (červená LED kontrolka svieti).

•  sa aktivuje signál poruchy meniča.

•  sa objaví výstraha MAX OT/MIN.

•  sa objaví výstraha MIN OT/MIN.

4. Ak má zariadenie zadný konektor typu Switch (voliteľný), aktivácia čerpania 
sa vykonáva aj zo zariadenia prepojeného s týmto konektorom. Aby bolo 
možné čerpadlo aktivovať, treba sa presvedčiť, že „externé povolenie“ a 
prepínač Switch sú zapojené. 

 Keď je LED kontrolka zelená, kontakt je uzavretý a čerpadlo sa môže spustiť; 
keď je červená, kontakt je otvorený a čerpadlo zostáva zastavené.
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IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

3

2

3

4

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

0.0 V

0 6030
0

10

5

volt rpm

1 0,0 0.0

2 10.0 6.0

3 10.0 6.0

4 10.0 6.0

5 10.0 6.0

Pumping

Analog input

3

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2

B
A

VP

160A

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

1

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

4

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

50 rpm

50 rpm

Real speed: 73 rpm

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed: 76 rpm

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 1

PUMP 2

4

ON
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

5. Pumping

Menu

1. Heating 2. Settings

3. Pumping 4. Statistics

A

C

B

D

A - Nastavenie možností ohrievania.

B - Všeobecné nastavenia zariadenia.

C - Prístup k štatistikám

D - Nastavenie automatického plnenia.

E- Možnosti čerpania

Hlavná ponuka

E

Nastavenie rampy s rýchlosťami

V prípade, že zariadenie pracuje s externou referenčnou hodnotou otáčok, 
na obrazovke sa zobrazí aktuálny príkaz otáčok čerpadla (prepočet vstupnej 
referenčnej hodnoty s celou mierkou a konverzná tabuľka).

Konverznú tabuľku je možné nastaviť až na 5 bodov (vstupný tlak (Napätie) a 
výstupné otáčky (ot/min)).

Tabuľka bude nastavená štandardne (0 V = 0 ot/min a 10 V = 100 ot/min):

Poznámky k upraviteľným hodnotám v konverznej tabuľke:

•  Hodnota napätia bude mať vždy jedno desatinné miesto.

•  Bod 1 je východiskovým bodom rampy s rýchlosťami, takže napätie 
bude vždy 0 a výstupná hodnota otáčok/min sa bude dať upraviť.

•  Hodnoty pre každý bod musia byť rovnaké alebo vyššie ako hodnoty z 
predchádzajúceho bodu.

•  Bod 5 je cieľovým bodom rampy s rýchlosťami, takže napätie bude vždy 
10 a výstupná hodnota otáčok/min sa bude dať upraviť.

•  Nie je potrebné, aby sa v tabuľke nastavila hodnota MAX OT/MIN.

•  Keď je v určitom bode zadaná maximálna hodnota napätia = 10 V, 
hodnoty Vin a ot/min zodpovedajúce vyšším bodom sa automaticky 
aktualizujú na hodnoty tohto bodu.

•  Keď je v určitom bode zadaná maximálna hodnota, t. j. ot/min = 
MAX OT/MIN, hodnoty otáčok/min zodpovedajúce vyšším bodom sa 
automaticky aktualizujú na MAX OT/MIN.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

0.0 V

0 6030
0

10

5

volt rpm

1 0,0 0.0

2 10.0 6.0

3 10.0 6.0

4 10.0 6.0

5 10.0 6.0

Pumping

Analog input

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

0.0 V

0 6030
0

10

5

volt rpm

1 0,0 0.0

2 10.0 6.0

3 10.0 6.0

4 10.0 6.0

5 10.0 6.0

Pumping

Analog input

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

0.0 V

0 6030
0

10

5

volt rpm

1 0,0 0.0

2 10.0 6.0

3 10.0 6.0

4 10.0 6.0

5 10.0 6.0

Pumping

Analog input

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

0.0 V

0 6030
0

10

5

volt rpm

1 0,0 0.0

2 10.0 6.0

3 10.0 6.0

4 10.0 6.0

5 10.0 6.0

Pumping

Analog input

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

0.0 V

0 6030
0

10

5

volt rpm

1 0,0 0.0

2 10.0 6.0

3 10.0 6.0

4 10.0 6.0

5 10.0 6.0

Pumping

Analog input
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1.1 Zóny ohrievania

V rámci tejto ponuky je možné pre každú zónu:

•  zmeniť názov, aby ste zónu ľahšie identifikovali;

•  upraviť cieľovú teplotu (požadovaná teplota);

•  upraviť pohotovostnú hodnotu. Táto hodnota udáva zníženie teploty s 
ohľadom na požadovanú hodnotu.

•  Použiť hodnoty PID. Bežne je zariadenie nastavené so štandardným PID.

 Je možné zvoliť štyri možnosti PID: štandardné, mierne, rýchle alebo 
manuálne.

 
Pozor! Hodnoty PID priamo vstupujú do procesu 
ohrievania. Tieto hodnoty neupravujte, ak nemáte 
potrebné technické znalosti alebo bez pomoci technickej 
služby Focke Meler.

• Adaptívne prispôsobenie v zóne. Aktivujte alebo deaktivujte 
adaptívne prispôsobenie vonkajšej teplote. Na to musí byť v 
jednotke nainštalovaný vonkajší snímač teploty (voliteľný). 
 
Po aktivácii vyberte tabuľku hodnôt nastavenia, ktorú 
chcete použiť. Pozrite bod „1.6 Adaptívne prispôsobenie“. 
 
V závislosti od teploty prostredia jednotka zobrazí hodnotu „Current 
correction“ (Aktuálna korekcia)“, ktorá sa použije na naprogramovanú 
nastavenú teplotu.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

30 12 300P: I: D:

-60 °C

150 °C152 °C

PID: Standard

-8

Standby

Temperature: Real Set Point

B: Buffer

Adaptative Set-point in Zone

Table 1

Current correction

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

1. Heating1. Heating

1.1 Zones

1.3 Inhibition 1.4 Auto
Standby - OFF

1.5 Heating  
Extra Settings

1.2 Sequential

1.6 Adaptative  
Set-point

A

C

E

B

D

F

A - Nastavenie zón ohrievania.

B - Nastavenie sekvenčného ohrievania podľa zón.

C - Nastavenie blokovaní.

D - Nastavenie pohotovostných režimov „Standby“.

E - Prístup k ďalším možnostiam.

F – Adaptívne prispôsobenie vonkajšej teplote.

Ponuka „1. Ohrievanie“
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Manual OFF

T: Tank

External OFF

D: Distributor

1.1: Hose 1 1.2: Applicator 1

2.1: Hose 2 2.2: Applicator 2

3.1: Hose 3 3.2: Applicator 3

4.1: Hose 4 4.2: Applicator 4

5.1: Hose 5 5.2: Applicator 5

6.1: Hose 6 6.2: Applicator 6

Signal 1

Group 1: Robot Arm RIGHT

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

-20 °C 5 min

-10 °C 5 min

1.2 Sequential

Enable sequential

Define groups

Group B

Group C

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Sequential group A

T: Tank D: Distributor

1.1: Hose 1 1.2: Applicator 1

2.1: Hose 2 2.2: Applicator 2

3.1: Hose 3 3.2: Applicator 3

4.1: Hose 4 4.2: Applicator 4

5.1: Hose 5 5.2: Applicator 5

6.1: Hose 6 6.2: Applicator 6

1.3 Blokovania 

Toto menu umožňuje vytvoriť sedem skupín zón a nastaviť režim, v ktorom je 
možné aktivovať alebo deaktivovať blokovanie (vypnuté).

V každej zo skupín sa uvádza:

• Názov skupiny. Je možné zmeniť názov, aby ste ho ľahšie identifikovali.

• Manuálne blokovanie skupiny (manuálne vypnutie). Pokiaľ je to 
možné, aktivujte alebo deaktivujte blokovanie v tejto skupine manuálne 
v ponuke „Rýchle nastavenie teploty a informácie o stave ohrievania“.  
 
Manuálne blokovanie má prednosť pred vonkajším.

• Automatické blokovanie pomocou vonkajšieho signálu (vonkajšie je 
vypnuté). Pokiaľ je to možné, aktivujte alebo deaktivujte blokovanie 
v tejto skupine externe. Musí sa uviesť, ktorý zo siedmich možných 
vonkajších signálov bude túto funkciu vykonávať.  
 
Nie je možné, aby sa rovnaký signál aktivoval v dvoch rôznych 
skupinách.

• Vybrané zóny. Jedna zóna môže byť vybraná vo viac ako jednej skupine 
alebo nemusí byť v žiadnej skupine.

1.2 Sekvenčné ohrievanie

Umožňuje spustiť postupné zahrievanie zón. Zabráni sa tak tomu, aby jedna 
zóna zostala dlho aktívna, kým pomalšia zóna nedosiahne svoju cieľovú 
teplotu.

Táto funkcia umožňuje vytvoriť tri skupiny ohrievania: A, B a C. Klepnutím na 
„Určiť skupiny“ sa dostanete na obrazovku, kde sa do skupín pridávajú zóny: 

• Skupina A: nádrž je vždy najpomalšia a slúži ako referenčná hodnota 
pre ostatné zóny.  Môžete pridať ďalšie zóny, ktoré sa začnú ohrievať 
spolu s nádržou.

• Skupina B: môžu sa pridať ďalšie zóny a stanoviť niekoľko stupňov 
teploty ešte predtým, ako nádrž dosiahne požadovanú hodnotu, a čas 
čakania.

• Skupina C: môžu sa pridať zóny, ktoré nie sú v skupine A alebo B.

Ak sa prvok skupiny B alebo C zruší, vráti sa do skupiny A. Štandardne patria 
všetky zóny do skupiny A.

Príklad:

- Požadovaná teplota nádrže: 150 °C

- Nastavenie skupiny B:  20 °C/5 minút.

Skupina B sa začne zahrievať 5 minút potom, čo nádrž dosiahne 130 °C.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

4-24

OUŽITIE

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min 10 min

10 min

10 min

1.4 Auto Standby - OFF

Standby desactivation

Activity control

Standby due to lack of recharge

Standby OFF

1.4 Pohotovostný režim „Standby“ – automatické vypnutie

Táto funkcia umožňuje nastaviť nasledujúce pracovné parametre:

• Deaktivácia pohotovostného režimu: automaticky sa deaktivuje 
„Všeobecný pohotovostný režim“, ktorý bol aktivovaný manuálne. 
Zariadenie po uplynutí nastavených minút znovu spustí proces ohrievania. 
 
V prípade, že je „Kalendár“ aktívny, zariadenie sa bude riadiť nastaveným 
kalendárom. 

• Riadenie činností: Nastavenie času, po uplynutí ktorého sa zariadenie 
prepne do pohotovostného režimu a zablokuje sa (VYP), keď sa zastaví 
signál činnosti.  
 
Činnosť linky sa monitoruje prostredníctvom digitálneho vstupu. Keď 
zariadenie zistí, že sa nevykonáva žiadna činnosť, po uplynutí nastaveného 
času sa prepne do pohotovostného režimu a po uplynutí druhého 
nastaveného času vypne ohrievanie.

• Pohotovostný režim z dôvodu nedostatočného plnenia: zariadenie sa 
automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď zistí nedostatok lepidla 
a keď po uplynutí nastaveného času stále nezačalo plnenie zariadenia.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

XDI1

XDI2

XDI3

XDO2

XDO3

XDO4

2.3 Input / Output

Imputs

Outputs

ON / OFF

Standby

Level

Machine ready

Alarm

Activity

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendar

Hour ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00.00

00.00

Enable all the calendars

M T W T F S S

Modo ON Standby OFF

Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza

Hlavná strojová výroba

Standby Off

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Group OFF

OFF Group: 1

Temperature State

Area Standby OFF

1.1: Hose 1

1.2: Applicator 1

2.1: Hose 2

2.2: Applicator 2

3.1: Hose 3

3.2: Applicator 3

General Standby General OFF

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min 10 min

10 min

10 min

1.4 Auto Standby - OFF

Standby desactivation

Activity control

Standby due to lack of recharge

Standby OFF

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

XDI1

XDI2

XDI3

XDO2

XDO3

XDO4

2.3 Input / Output

Imputs

Outputs

ON / OFF

Standby

Level

Machine ready

Alarm

Activity
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

40 °C 200 °C

10 °C 60 s

20 °C 60 s

230 °C 10 s

10 min

60 s

10 °C

20 °C

1.5 Heating Extra Settings

Programmable limits

min max

Temperature warning  (+/-)

Temperature alarm in zone  (+/-)

Total alarm due to temperature

Pumping permission delay

Adaptive time

1.5 Ďalšie nastavenia ohrievania

• Oneskorenie povolenia čerpania: Ide o čas, kedy musí zariadenie počkať s 
aktiváciou čerpania, po tom, ako všetky aktívne zóny dosiahli teplotu vyššiu 
ako [požadovaná T -3 °C].

• Nastaviteľné limity: Stanovené sú dva limity, ktoré neumožňujú nastavenie 
požadovaných teplôt pod alebo nad tieto hodnoty. 

• Upozornenie o teplote: Pre každú zónu sa stanoví hodnota (± °C/°F) a čas, 
kedy sa aktivuje upozornenie, že došlo k prehriatiu alebo nízkej teplote.

• Teplotná výstraha: Stanoví sa hodnota (± °C/°F) a čas, kedy sa aktivuje 
výstraha, že došlo k prehriatiu alebo nízkej teplote.  
 
 
Zariadenie v prípade dosiahnutia ktorejkoľvek z týchto hodnôt (±) a udržaní 
tejto hodnoty počas stanoveného času odpojí ohrievanie zóny, kde došlo 
k poruche. Pokiaľ porucha pretrváva aj o 3 minúty neskôr, ostatné zóny 
sa automaticky odpoja. V prípade, že poruchovými zónami sú nádrž alebo 
rozvádzač, zariadenie zastaví aj čerpanie. 

• Celková teplotná výstraha: Stanoví sa hodnota (+°C/°F) a čas, kedy sa 
aktivuje výstraha o prehriatí. Ak ktorákoľvek zóna dosiahne túto teplotu a 
tá pretrvá počas stanoveného času, zariadenie odpojí ohrievanie všetkých 
zón a zastaví čerpanie.

• Adaptívny čas:  Ide o intervaly automatického nastavovania teplotných 
upozornení a výstrah, keď používateľ zmení nastavenia požadovaných 
hodnôt.

(*) Vzorové hodnoty

Stav Skutočná 
teplota *

Požadovaná 
teplota * Ohrievanie Čerpanie

VÝSTUPY

Zóny v stave 
„Teplota OK“

Výstraha je 
aktivovaná 

Pripravený/V 
prevádzke

150 150 ZAP ZAP ZAP VYP ZAP/VYP

140

150 ZAP ZAP ZAP VYP ZAP/VYP

160

130

150

VY

Zariadenie

VYPNUTÉ, keď je...
porucha v nádrži 

porucha v rozvádzači

VYP ZAP ZAP/VYP

170
VYP

Porucha zóny

ZAPNUTÉ, keď je...
porucha v iných 

zónach 
VYPNUTÉ, keď... 

porucha pretrváva 3’

190 150
VYPNUTÉ

Všetky zóny
VYP VYP ZAP VYP
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

1.6 Adaptative Set-point

Adaptative Set-point

Configuration Table 1

Values in %

Configuration Table 2

Configuration Table 3

1.6 Adaptívne prispôsobenie

Táto funkcia umožňuje nastaviť dynamické prispôsobenie nastavenej teploty pre 
každú vykurovaciu zónu na základe vonkajšej teploty. 

Na to musí byť v jednotke nainštalovaný vonkajší snímač teploty (voliteľný). 

• Adaptívne prispôsobenie: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu. 

• Hodnoty v %: Ak je táto možnosť aktivovaná, naprogramované hodnoty 
v konfigurácii každej tabuľky budú v percentách namiesto absolútnych 
hodnôt.

• Konfiguračná tabuľka 1, 2 a 3: Prejdite na tabuľky, kde sú 
naprogramované požadované hodnoty nastavenia. 
 
Každá tabuľka umožňuje naprogramovať 42 nastavených hodnôt v 
závislosti od hodnôt teploty okolia nameraných externým snímačom. 
 
Určte teplotu okolia alebo rozsah teplôt, pri ktorých bude hodnota 
nastavenia nastavená na „0“. Od tohto bodu zadávajte kladné hodnoty, ak 
sa teplota okolia znižuje, a záporné hodnoty, ak sa teplota okolia zvyšuje. 
 
Napríklad: 

1. Naprogramujete hodnotu nastavenia vykurovania na 0 °C, keď je teplota 
okolia 20 °C, a hodnoty s rozdielom 1 stupňa pre zvyšok tabuľky.

2. Pre každú požadovanú zónu aktivujte „Adaptive adjustment“ (Adaptívne 
prispôsobenie) a vyberte tabuľku, ktorú chcete použiť.

3. V závislosti od teploty okolia jednotka prispôsobí naprogramovanú 
požadovanú hodnotu vykurovania zodpovedajúcej hodnote vo vybranej 
tabuľke. 
 
Ak je teplota okolia 20 °C, nastavená teplota je 150 °C. Ak je teplota 
okolia 26 °C, jednotka prispôsobí nastavenú teplotu zodpovedajúcej 
naprogramovanej hodnote v tabuľke a nastaví ju na −6 °C; pri stanovení 
nastavenej hodnoty na 150-6. 
 
Vykonaná úprava sa zobrazí na obrazovke programovania teploty pre 
príslušnú zónu. 
 
Teplota okolia je zobrazená na hlavnej obrazovke vedľa ikony stavu 
zobrazujúcej všeobecnú teplotu jednotky. 

Nota. Para programar los valores de ajuste se deben tener en cuenta los 
rangos de temperatura de aplicación admitidos para el adhesivo empleado 
y los avisos/alarmas de temperatura programados en el menú ‘1.5 Ajustes 
extra de calentamiento ‘. 

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

20 6 -80°C 14°C 28°C

19 5 -91°C 15°C 29°C

18 4 -102°C 16°C 30°C

17 3 -113°C 17°C 31°C

16 2 -124°C 18°C 32°C

15 1 -135°C 19°C 33°C

14 0 -146°C 20°C 34°C

13 -1 -157°C 21°C 35°C

12 -2 -168°C 22°C 36°C

11 -3 -179°C 23°C 37°C

10 -4 -1810°C 24°C 38°C

9 -5 -1911°C 25°C 39°C

8 -6 -2012°C 26°C 40°C

7 -7 -2113°C 27°C 41°C

Configuration Table 1

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

30 12 300P: I: D:

-60 °C

150 °C152 °C

PID: Standard

-8

Standby

Temperature: Real Set Point

B: Buffer

Adaptative Set-point in Zone

Table 1

Current correction

1

2

3

3
PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2

B
A

VP

160A

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

150

1 +-General Variation

General Set-Point

General Standby General OFF

Temperature State

Area Real Set Point

A: Grill 144 150-6

B: Buffer 144 150-6

1: Manifold 1 149 155-6

2: Manifold 2 139 145-6

3
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Táto strana neobsahuje žiadny text.
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

2. Extra Settings

2.2 Extra  
Settings

2.3 Input / Output 2.4 Restore default

2.1 Password

A

C

B

D

Ponuka „2. Všeobecné nastavenia “

A - Správa hesiel.

B - Ďalšie nastavenia.

C - Nastavenie vstupných a výstupných signálov.

D - Obnovenie systému.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

******

******

2.1 Password

New password

USER EXPERTLOCKED

Repeat the new password

Shooting menu locked

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2

B
A

VP

160A

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

******Password:

Restore password code A: 1285

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2

B
A

VP

160A

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

2.1 Správa hesiel

REŽIM UZAMKNUTIA:

- máte prístup iba na hlavnú obrazovku

POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM: 

-  nie je možné meniť žiadne parametre. Máte priamy prístup na hlavnú 
obrazovku a k rýchlym prístupom.

-  používateľská úroveň štandardne nemá heslo. Heslo pre úroveň 
používateľa môžete vytvoriť zadaním hodnoty od 0000 do 9999

EXPERTNÝ REŽIM:  

-  po zadaní 4-ciferného hesla je možné zmeniť ľubovoľný parameter. V 
predvolenom nastavení je heslo 0000. 

-  Máte priamy prístup na hlavnú obrazovku, k rýchlym prístupom a k 
HLAVNEJ PONUKE nastavení.

- Heslo pre úroveň experta môžete vytvoriť zadaním hodnoty od 0000 do 
9999

-  Je možné zvoliť pracovný režim POŽÍVATEĽ, EXPERT alebo ZAMKNUTÉ.
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

2.2 Dodatočné nastavenia

• Aktivácia alebo deaktivácia zvukového výstražného signálu. Ak chcete 
zvuk zastaviť, stlačte ikonu VÝSTRAHA na hlavnej obrazovke.

• Aktivácia alebo deaktivácia šetriča obrazovky. Po uplynutí 
nastaveného času sa obrazovka vypne. Ak klepnete na vypnutú 
obrazovku, zapne sa a zobrazí sa hlavná ponuka. 

• Teplotná výstraha kabíny: Stanoví sa hodnota (+°C/°F) a čas, kedy sa 
aktivuje výstraha o prehriatí vo vnútri elektrickej rozvodnej skrinky 
zariadenia. Ak sa dosiahne stanovená teplota a pretrvá počas určeného 
času, zariadenie odpojí ohrievanie všetkých zón a zastaví čerpanie. 

• Automatické blokovanie čerpania. Pozri bod „Funkcia automatického 
blokovania čerpania“. 

• Vypnutie po resetovaní. Pozri bod „Funkcia vypnutia po resetovaní“.

• Modbus. Aktivuje alebo deaktivuje vonkajšiu komunikačnú sieť cez 
Modbus.

• Počet kanálov. Nastavenie počtu aktivovaných elektrických výstupov v 
taviacom zariadení. 

• RTFC. Aktivuje alebo deaktivuje systém RTFC (voliteľné).
PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

6

RTFC

2.2 Extra Settings

Channel number

Pri pokuse o prístup do ponuky len pre určitú úroveň sa zobrazí vyskakovacie 
okno so žiadosťou o heslo. 

Ak je zadané heslo pre EXPERTA, zariadenie zostane odomknuté 15 minút. 
Vždy, keď sa na obrazovke vykonáva nejaká činnosť, systém zostáva v tomto 
režime. Ak uplynie 15 minút, zariadenie sa vráti do režimu POUŽÍVATEĽ. 

Ak zabudnete heslo pre úroveň EXPERTA, obráťte sa na ústredie spoločnosti 
Focke Meler, ktoré vás informuje o tom, ako postupovať pri jeho obnovení.
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

XDI1

XDI2

XDI3

XDO2

XDO3

XDO4

2.3 Input / Output

Imput

Output

ON / OFF

Standby

Activity

Level

ON / OFF

Alarm

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Are you sure  
you want to restore  

to the default settings??

YESNO

2.3 Nastavenie vstupných a výstupných signálov

Umožňuje nastaviť digitálne vstupy a výstupy zariadenia. 

Vstupy môžu byť:

• ZAP/VYP: Úplne zapne alebo vypne zariadenie.

• Pohotovostný režim STANDBY: Aktivuje alebo deaktivuje pohotovostný 
režim.

• Činnosť: Umožňuje riadiť činnosť, aby bolo možné zmerať časy 
automatického prechodu z pohotovostného režimu a vypnutia.

• Čerpanie VYP: Aktivuje alebo deaktivuje čerpanie.

• COM VYP: Aktivuje alebo deaktivuje komunikačné siete.

Používateľ nemôže tieto výstupy nastavovať.

2.4 Obnovenie predvolených hodnôt

Celé zariadenie sa uvedie do továrenského nastavenia hodnôt.

Po stlačení tlačidla „ÁNO“ sa zariadenie reštartuje na predvolené nastavenia.
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Ponuka „4. Plnenie“

Táto obrazovka vám umožňuje ovládať rôzne položky, ktoré súvisia s plnením 
lepidla do zásobníka. 

Obrazovka 1: Detektor minimálnej úrovne lepidla

• Výstraha pre úroveň hladiny lepidla. Čas, po ktorom sa zariadenie 
zastaví a vydá výstrahu o nízkej hladine lepidla.

• Zvuk pri výstrahe: Je možné nastaviť, či bude zariadenie pri výstrahe 
súvisiacej s detekciou hladiny lepidla vydávať zvuk.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

120 s

ChargeCharge4. Charge

Level alarm

Sound on alarm

Ponuka „3. Štatistiky“

Na tejto obrazovke sa zobrazuje:

• Pracovný čas: Počítajú sa všetky hodiny, počas ktorých je zariadenie v 
stave „Teplota OK“. 
 
Ak chcete vynulovať počítadlo, musíte stlačiť reset.

• Zmena filtra. Nastavenie počítadla v hodinách, aby sa mohlo vykonať 
odpočítavanie. Zariadenie po dosiahnutí hodnoty „0“ upozornení na 
potrebu výmeny filtra na zachytávanie čiastočiek lepidla. 
 
Po zmene filtra a na vrátenie počítadla späť na nastavenú hodnotu 
musíte stlačiť reset.

• Záznamník údajov. Časový interval na zaznamenanie nastaviteľných a 
prevádzkových údajov do registra zariadenia. 
 
Pomocou aplikácie na počítači je možné tieto údaje zálohovať.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

1000

1 min

4. Statistics

Working hours                    4515

2018-05-20   10:45

Filter change

2018-05-20   10:45

RESET

RESET

Datalogger
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

30 s

50 rpm

30 s

50 rpm

3. Pumping

Manual Control Pump 1

PLAY

Manual Control Pump 2

PLAY

Ponuka „5. Čerpanie“

Pre každé čerpadlo sa dajú zvlášť nastaviť tieto možnosti:

• Manuálne ovládanie Čerpadla 1 alebo 2: Ak je aktivované „Manuálne 
ovládanie“, čerpanie je možné aktivovať alebo zastaviť klepnutím na 
AKTIVOVAŤ (so zariadením v stave „Teplota OK“).  
 
Po každom stlačení sa tlačidlo zmení na STOP a AKTIVOVAŤ. Je možné 
nastaviť maximálne otáčky a maximálny čas čerpania, po uplynutí 
ktorého zariadenie zastaví ručné čerpanie.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

90 rmp 30 s10 rpm

min max

85 rmp 35 s15 rpm

min max

Pump 1 speed alarm

3. Pumping

Pump 2 speed alarm

• Výstraha pre rýchlosť otáčok Čerpadla 1 a 2: Ak sa výstraha aktivuje, 
zariadenie vydá túto výstrahu v prípade, že čerpadlo počas nastaveného 
času neudrží rýchlosť medzi minimálnym a maximálnym limitom.
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Funkcia automatického blokovania čerpania

Zariadenie je vybavené funkciou automatického blokovania čerpania pri 
poklese napätia, pri priamom odpojení od siete alebo po ukončení stavu 
„READY“ (Teplota v stave „OK“).

Na obrazovke „2. Dodatočné nastavenia/2.2 Ďalšie nastavenia“ je možné túto 
funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

2. Extra Settings

2.2 Extra  
Settings

2.3 Input / Output 2.4 Restore default

2.1 Password

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

„Automatické blokovanie čerpania“ je aktivované

Ak je táto funkcia aktivovaná, kedykoľvek sa zariadenie prepne do 
PORUCHOVÉHO, POHOTOVOSTNÉHO alebo VYPNUTÉHO režimu, automaticky 
sa aktivuje blokovanie čerpania a rozsvieti sa červená LED kontrolka tlačidla 
STOP. 

Ak podmienky dovoľujú zariadeniu vrátiť sa do režimu „READY“, bude možné 
deaktivovať blokovanie stlačením tlačidla STOP. Červená LED kontrolka zhasne 
a zariadenie ostane v režime „READY“.

Príklad: Zariadenie je v režime V PREVÁDZKE. V určitom okamihu 
teplota nie je v stave „OK“ a zariadenie po nastavenom čase prejde do 
PORUCHOVÉHO režimu. Blokovanie čerpania sa aktivuje automaticky 
a rozsvieti sa červená LED kontrolka. Kým teplota nie je v stave „OK“ 
a porucha pretrváva, blokovanie čerpania nie je možné deaktivovať. 
Keď sa teplota opäť vráti do stavu „OK“, zariadenie sa neprepne 
automaticky do režimu „READY“, ale musí sa stlačiť STOP, aby sa 
blokovanie čerpania deaktivovalo a zariadenie sa pripravilo na opätovné 
čerpanie.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato) 75 rpm

50 rpm

50 rpm

49 rpm

53 rpm

PUMP 1

Real speed:

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed:

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 2

Zelená: Čerpanie aktivované/ZAPNUTÉ 
Sivá: Čerpanie deaktivované/VYPNUTÉ

Stlačením 
aktivujete 
čerpanie

STOPPED READY

Stlačením 
deaktivujete 

čerpanie
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Funkcia „Automatické blokovanie čerpania“ je deaktivovaná

Ak je táto funkcia deaktivovaná a zariadenie sa prepne do PORUCHOVÉHO, 
POHOTOVOSTNÉHO alebo VYPNUTÉHO režimu, vždy sa po obnovení 
podmienok automaticky vráti do režimu „READY“ bez stlačenia tlačidla STOP. 
Červená LED kontrolka zostane vždy vypnutá.

Príklad: Zariadenie je v režime V PREVÁDZKE. V určitom okamihu 
teplota nie je v stave „OK“ a zariadenie po nastavenom čase prejde do 
PORUCHOVÉHO režimu. Keď sa teplota vráti do stavu „OK“, zariadenie 
sa automaticky prepne do režimu „READY“.

Pozor! Stlačením tlačidla STOP je možné zariadenie kedykoľvek manuálne 
prepnúť do režimu „STOPPED“. Červená LED sa rozsvieti. V takom prípade, aj 
keď to podmienky dovolia, nebude možné vrátiť sa do režimu „READY“, kým 
znovu nestlačíte STOP a nezhasne LED kontrolka. 

Pozor! Vždy, keď je funkcia „Automatické blokovanie čerpania“ deaktivovaná, 
odporúča sa, aby zariadenie disponovalo signálom ZAP/VYP alebo „Čerpanie 
VYPNUTÉ“, ktorý je prepojený s hlavným prístrojom, a ktorý umožní opätovné 
kontrolované spustenie zariadenia.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Settings

Inside device temperature alarm

Off after reset

Screen saver

Sound on alarm

Pumping autolock

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato) 75 rpm

50 rpm

50 rpm

49 rpm

53 rpm

PUMP 1

Real speed:

External reference 1

External permission 1

Switch 1

Real speed:

External reference 2

External permission 2

Switch 2

PUMP 2

Zelená: Čerpanie aktivované/ZAPNUTÉ 
Sivá: Čerpanie deaktivované/VYPNUTÉ

Stlačením 
aktivujete 
čerpanie

STOPPED READY

Stlačením 
deaktivujete 

čerpanie
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Funkcia „vypnutie po resetovaní“

Zariadenie má funkciu na obnovenie stavu, v ktorom sa nachádzalo (zapnuté-
ZAP/vypnuté-VYP), keď dôjde k poklesu napätia alebo k priamemu odpojeniu 
od siete. 

„Resetovaním“ sa rozumie vypnutie a zapnutie pomocou hlavného vypínača 
zariadenia VYP/ZAP alebo akákoľvek strata a obnovenie výkonu.

Na obrazovke „2. Dodatočné nastavenia/2.2 Ďalšie nastavenia“ je možné túto 
funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

2. Extra Settings

2.2 Extra  
Settings

2.3 Input / Output 2.4 Restore default

2.1 Password

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

Funkcia „Vypnutie po resetovaní“ je aktivované

Ak je táto funkcia aktivovaná, kedykoľvek dôjde k „resetovaniu“, zariadenie 
zostane v režime VYPNUTÉHO a obrazovka je vypnutá. 
Zariadenie je možné zapnúť:

Zariadenie je možné zapnúť:

• externého kontaktu „ZAP/VYP“ (ak je nainštalovaný a aktivovaný),

• alebo pomocou vonkajšej komunikačnej siete (ak je nainštalovaná a 
aktivovaná),

• alebo pomocou funkcie Kalendár (ak je nastavená a aktivovaná), 

• alebo stlačením tlačidla „ZAP/VYP“ na prednej obrazovke.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

XDI1

XDI2

XDI3

XDO2

XDO3

XDO4

2.3 Input / Output

Imputs

Outputs

ON / OFF

Standby

Level

Machine ready

Alarm

Activity
PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendar

Hour ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00.00

00.00

Enable all the calendars

M T W T F S S

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Settings

Inside device temperature alarm

Off after reset

Screen saver

Sound on alarm

Pumping autolock

!
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Funkcia „Vypnutie po resetovaní“ je deaktivovaná

Ak je funkcia deaktivovaná, keď dôjde k „resetovaniu“, zariadenie sa znova 
uvedie do zapnutého/vypnutého stavu (ZAP/VYP), v ktorom sa predtým 
nachádzalo.

Stav zariadenia sa môže zmeniť pomocou:

• externého kontaktu „ZAP/VYP“ (ak je nainštalovaný a aktivovaný),

• alebo pomocou vonkajšej komunikačnej siete (ak je nainštalovaná a 
aktivovaná),

• alebo pomocou funkcie Kalendár (ak je nastavená a aktivovaná), 

• alebo stlačením tlačidla „ZAP/VYP“ na prednej obrazovke.

Upozornenie: ak je zariadenie počas „resetovania“ v PORUCHOVOM režime, 
zostane vypnuté aj v prípade, že funkcia je deaktivovaná.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Settings

Inside device temperature alarm

Off after reset

Screen saver

Sound on alarm

Pumping autolock

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

XDI1

XDI2

XDI3

XDO2

XDO3

XDO4

2.3 Input / Output

Imputs

Outputs

ON / OFF

Standby

Level

Machine ready

Alarm

Activity
PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendar

Hour ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00.00

00.00

Enable all the calendars

M T W T F S S

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Settings

Inside device temperature alarm

Off after reset

Screen saver

Sound on alarm

Pumping autolock

Nastavenia zapínania a aktivácie čerpania

V závislosti od inštalácie a nastavenia zariadenia sú k dispozícii rôzne režimy 
zapínania a aktivácie čerpania. 

Nasledujúce grafy zjednodušene ukazujú najbežnejšie sekvencie zapínania 
a aktivácie čerpania. Zmeny týkajúce sa stavu zariadenia sa môžu meniť v 
závislosti od priameho použitia tlačidiel „ZAP/VYP“ alebo „STOP“, vonkajších 
vstupných signálov (vstupy), komunikačných sietí (Modbus, Profibus atď.), 
stavov programovania alebo na základe porúch prevádzky:

Počiatočný stav

Po „resetovaní“ bude stav zariadenia:

Funkcia aktivovaná Funkcia deaktivovaná

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Settings

Inside device temperature alarm

Off after reset

Screen saver

Sound on alarm

Pumping autolock

Zariadenie VYPNUTÉ

(Vypnutá obrazovka)
Zariadenie VYPNUTÉ Zariadenie VYPNUTÉ

Zariadenie ZAPNUTÉ

(Obrazovka zapnutá)
Zariadenie VYPNUTÉ Zariadenie ZAPNUTÉ

Zariadenie má 
PORUCHU

(Obrazovka zapnutá)

Zariadenie VYPNUTÉ Zariadenie VYPNUTÉ
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PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

SWITCH ON EQUIPMENT ON STOPPED
RUNNIG

READY ERROR

STANDBY

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Settings

Inside device temperature alarm

Off after reset

Screen saver

Sound on alarm

Pumping autolock

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

SWITCH ON EQUIPMENT ON STOPPED
RUNNIG

READY ERROR

STANDBY

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Settings

Inside device temperature alarm

Pumping/shooting auto lock

Screen saver

Sound on alarm

OFF after reset

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Settings

Inside device temperature alarm

Off after reset

Screen saver

Sound on alarm

Pumping autolock

SWITCH ON EQUIPMENT ON STOPPED
RUNNIG

READY ERROR

STANDBY

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Settings

Inside device temperature alarm

Off after reset

Screen saver

Sound on alarm

Pumping autolock

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Settings

Inside device temperature alarm

Off after reset

Screen saver

Sound on alarm

Pumping autolock

SWITCH ON EQUIPMENT ON STOPPED
RUNNIG

READY ERROR

STANDBY
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Pohotovostný režim (Standby)

Použitie funkcie „Pohotovostný režim“ (Standby) počas nečinnosti taviaceho 
zariadenia pomáha šetriť energiu a zachovať lepšiu konzistenciu roztaveného 
lepidla a taktiež umožňuje, aby ohrievané prvky po obnovení pracovného 
režimu čo najrýchlejšie znova dosiahli svoju požadovanú teplotu.

Keď je táto funkcia aktivovaná, cieľová teplota ohrievaných zón sa zníži na 
hodnotu, ktorú má každá zóna nastavenú (pozri „ponuka Ohrievanie/Zóny 
ohrievania“). 

Napríklad, ak je cieľová teplota nádrže 160 °C a parameter „Standby“ je 
stanovený na -30 °C, po stlačení tlačidla s funkciou „Pohotovostného režimu“ 
(Standby) sa cieľová teplota nádrže zmení na 130 °C.

Poradie priorít je nasledujúce: 

 1. externý signál funkcie „Standby“;

 2. tlačidlo funkcie „Standby“

      alebo nastavenie prostredníctvom kalendára;

 3. tlačidlo funkcie samostatného pohotovostného režimu „Standby“. 

Pokiaľ teda vonkajší signál pohotovostného režimu „Standby“ zostáva aktívny, 
žiadny z ostatných troch systémov nemôže túto funkciu deaktivovať.

Pri použití funkcie „Standby“ treba zohľadniť nasledujúce kritériá: 

-  ak je čas nečinnosti kratší ako 2 hodiny, treba nechať taviace zariadenie s 
normálnym ohrievaním;

-  ak je čas nečinnosti dlhší ako 2 hodiny a kratší ako 4 hodiny, možno použiť 
funkciu „Standby“;

-  ak je čas nečinnosti dlhší ako 4 hodiny, možno použiť jednu z týchto dvoch 
možností: vypnúť zariadenie, ak ho neplánujete používať do konca celej 
zmeny, alebo ponechať funkciu „Standby“, ak plánujete zariadenie použiť 
ešte v ten istý deň.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Group OFF

OFF Group: 1

Temperature State

Area Standby OFF

1.1: Hose 1

1.2: Applicator 1

2.1: Hose 2

2.2: Applicator 2

3.1: Hose 3

3.2: Applicator 3

General Standby General OFF

2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

Group OFF

OFF Group: 1

Temperature State

Area Standby OFF

1.1: Hose 1

1.2: Applicator 1

2.1: Hose 2

2.2: Applicator 2

3.1: Hose 3

3.2: Applicator 3

General Standby General OFF

3

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

XDI1

XDI2

XDI3

XDO2

XDO3

XDO4

2.3 Input / Output

Imput

Output

ON / OFF

Standby

Activity

Level

ON / OFF

Alarm

1

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendar

Hour ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00.00

00.00

Enable all the calendars

M T W T F S S

2
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Regulácia obtokového ventilu

Systém čerpania prostredníctvom zubového čerpadla zaisťuje konštantný tok 
lepidla v závislosti od rýchlosti rotácie čerpadla. 

V tomto type systému je výsledný tlak, ktorý generuje čerpadlo, dôsledkom 
zadržania v okruhu (dĺžka a priemer hadice, kolená rúrok v spojovacích 
armatúrach, priemery vývodov trysiek atď.) a samotného lepidla (viskozita).

Tento tlak sa musí z bezpečnostných dôvodov odstrániť vždy, keď okruh 
prekročí pracovnú hodnotu – obvykle sa to deje pri uzavretom okruhu a 
aktivovanom čerpadle –, čo si vyžaduje použitie vypúšťacieho alebo obtokového 
ventilu.

Tento ventil môže byť manuálne nastaviteľný pomocou závitovej skrutky 
alebo s pneumatickým ovládaním pomocou regulátora tlaku a manometra. V 
druhom prípade je tlak v okruhu, ktorým prechádza lepidlo, v pomere 1 : 13 k 
tlaku zobrazenému na manometri.

Manuálne nastavenie ventilu

Pri nastavovaní tlaku pomocou tohto modelu ventilu (približný model) 
vykonáme nasledujúce kroky:

1.  Zaskrutkujte závit úplne v smere hodinových ručičiek. Tlak v tejto 
polohe dosahuje maximálne 81,5 kg/cm2 (80 barov).

2.  Uvoľňujte závit proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nedosiahne 
požadovaný tlak. S každým milimetrom, ktorý zo závitu vyčnieva, sa tlak 
zníži približne o 9 kg/cm2 (8,82 baru).

Pneumatické nastavenie ventilu (voliteľné)

Pri nastavovaní tlaku pomocou tohto modelu ventilu vykonajte nasledujúce 
kroky:

1.  Jemným potiahnutím odblokujte ovládanie regulátora tlaku.

2.  Otáčaním v smere hodinových ručičiek zvyšujete tlak. Táto činnosť sa 
prejaví na manometri, ktorý je vedľa neho umiestnený.

Upozornenie: Tlak nesmie presiahnuť 6 barov. V hydraulickom okruhu má byť 
80 barov.
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Systém regulácie tlaku prostredníctvom obtokového ventilu (VP)

Zariadenie má riadiaci systém, ktorý umožňuje automaticky meniť tlak 
obtokového ventilu, a teda aj aplikačný tlak. Prevádzkový režim sa vykonáva 
pomocou proporčného ventilu (VP).

Proporčný ventil, ktorý je ovládaný externým signálom 0-10V, reguluje vstupný 
tlak do pneumatického obtokového regulátora.

V predvolenom nastavení je konverzia nasledovná:

 0 V --> 0 pneumatických barov

 10 V --> 6 pneumatických barov

Táto riadiaca metóda umožňuje automaticky meniť obtokový tlak, a teda aj 
nanášané množstvo lepidla.

Je dôležité udržiavať minimálne otáčky, ktoré zaručia zachovanie 
požadovaného tlaku lepidla.

FILTER

VP

Aktivácia a nastavenie systému ventilov VP 

Z hlavnej obrazovky viete prejsť na obrazovku, kde sa dá aktivovať a nastaviť 
nainštalovaný systém ventilov VP.

• Aktivácia: Stlačením príslušného ventilu VP sa systém aktivuje (zelená) 
a deaktivuje (sivá).

• Regulácia vnútorného tlaku: Pre každý ventil VP je možné nastaviť 
hodnotu tlaku. Kliknutím na príslušné pole sa nastavuje požadovaná 
hodnota.

• Regulácia vonkajšieho tlaku: v prípade pripojenia zariadenia takým 
spôsobom, aby sa tlak ventilu VP mohol nastaviť externe, musí byť 
aktivovaná „externá referenčná hodnota“. Zariadenie musí byť k tomuto 
signálu pripojené príslušnou svorkou.

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

VP1 6.0 Bar

VP2 6.0 Bar

External reference 1

External reference 2

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2

B
A

VP

160A

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4
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Vypnutie taviaceho zariadenia

V prípade vypnutia taviaceho zariadenia:

1. Odpojte spínač zariadenia umiestnený na prednej strane.

2.  V prípade pneumatického ovládania obtokového ventilu znížte tlak na 0.

3.   Odpojte pneumatické napájanie aplikátorov a elektrické napájanie 
programovacieho zariadenia ovládania, ak existuje.
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Aplikácia pre počítač

Voliteľná počítačová aplikácia(*) umožňuje pripojiť sa k zariadeniu pomocou 
portu USB a vykonávať tieto funkcie:

• Aktualizovať softvér na doske HMI.

• Aktualizovať softvér na doske IOC.

• Aktualizovať softvér na doske TC.

• Vykonať úplné zálohovanie systému.

• Obnoviť úplné zálohovanie systému.

• Vymazanie pamätí flash.

• Vykonať zálohovanie Záznamníka údajov.

Upozornenie: Ďalšie informácie získate u zástupcu firmy Focke Meler alebo v 
hlavnom sídle Focke Meler.

(*) http://www.meler.eu
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5. ÚDRŽBA
 
Upozornenie: Taviace zariadenia sú zariadenia vybavené modernými 
technológiami a s určitými predvídateľnými rizikami. Preto môže byť 
manipulácia, inštalácia a oprava týchto zariadení povolená iba vhodnému 
personálu s dostatočným zaškolením a praxou. 

Nasledujúca tabuľka stručne zhŕňa pokyny na správnu údržbu zariadenia. V 
každom prípade si pozorne prečítajte príslušný odsek.

Ak zariadenie nefunguje alebo nepracuje správne, kontaktujte technickú 
službu Focke Meler alebo zástupcu spoločnosti vo vašej oblasti.

Čistenie zariadenia

Na zachovanie výkonu taviaceho zariadenia a dokonalej pohyblivosti všetkých 
jeho komponentov je potrebné udržiavať všetky časti čisté, a to najmä vrchnú 
vetraciu mriežku. 

Upozornenie: Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Nepozornosť môže 
spôsobiť poranenie alebo smrť. Vonkajšiu stranu čistite handrou navlhčenou 
vo vode. Nepoužívajte horľavé kvapaliny alebo rozpúšťadlá.  

Prevádzka Frekvencie Prehliadka

Vonkajšie čistenie Denne Čistenie zariadenia

Odtlakovanie systému Pred vykonaním údržby a opráv hydraulického 
systému Odtlakovanie systému

Vyprázdnenie a čistenie nádrže 
a rozvádzačov

- Prítomnosť zuhoľnateného lepidla 
- Pri každej výmene lepidla Čistenie nádrže

Čistenie detektora kapacity 
nádrže

- V závislosti od počtu hodín práce a typu lepidla 
(minimálne 1 krát za štvrťrok) Čistenie detektora kapacity

Nastavenie citlivosti detektora 
kapacity nádrže Podľa potreby Nastavenie detektora kapacity

Kontrola únikov v čerpadle Podľa počtu prevádzkových hodín a parametrov 
teploty a rýchlosti (min. 1-krát mesačne) Údržba čerpadla

Kontrola maziva (motora a 
prevodu)

V závislosti od teploty a podmienok použitia (max. 
8 000 h) Údržba redukčného motora

Reset termostatov Podľa potreby (termostaty vypnuté) Údržba termostatov



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

5-2

ÚDRŽBA

 Vonkajšie čistenie:

•  Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť 
vonkajšiu farbu zariadenia.

•  Produkt naneste mäkkou handrou.

•  Nepoužívajte ostré nástroje ani škrabky s ostrými hranami.

Demontáž predného a zadného vonkajšieho panelu:

1.   Odpojte taviace zariadenie.

2.  Odpojte prívod stlačeného vzduchu do zariadenia.

3.   Zatočte dve upevňovacie skrutky panelu o 1/4 otáčky proti smeru 
hodinových ručičiek.

4.   Vyklopte panel tak, že ho súčasne potiahnete smerom nahor. Držte ho 
za dve rukoväte umiestnené pod upevňovacími skrutkami.

5.   Pri umiestňovaní panelov postupujte podľa krokov 1 až 3 opačne.

Odtlakovanie systému

Taviace zariadenia obsahujú bezpečnostný ventil (obtokový ventil), ktorý 
obmedzuje maximálny tlak v systéme, najmä v obdobiach nepretržitého 
čerpania s uzavretými aplikátormi.

Aj pri zastavenom motore však môže v okruhu zostať zvyškový tlak, ktorý je pri 
zásahu do hydraulického okruhu potrebné zohľadniť.

Pred odpojením ktoréhokoľvek hydraulického prvku alebo otvorením 
ktoréhokoľvek vývodu rozvádzača treba vykonať tieto kroky:

1.  Odpojte spínač zariadenia, ktorý sa nachádza naboku, vedľa vstupu pre 
napájanie.

2.  Na uvoľnenie zvyškového tlaku z okruhu použite odvzdušňovací ventil 
umiestnený v každom rozvádzači.

3.  Všetky použité aplikátory odvzdušnite manuálne alebo pomocou 
zodpovedajúceho príkazu programátora.

Čistenie nádrže

Lepidlá PUR majú sklon vytvárať súvislé šupiny na povrchu nádrže. Preto 
je potrebné lepidlo z nádrže pravidelne odstraňovať, ak chceme zabezpečiť 
jeho taviace a nepriľnavé vlastnosti. Nádrž je vo vnútri potiahnutá PTFE 
materiálom, ktorý uľahčuje čistenie.

Zmena typu lepidla

1.  Použité lepidlo spotrebujte v maximálnej možnej miere.
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Ak treba lepidlo odstrániť z nádrže aj napriek tomu, že nebolo v maximálnej 
možnej miere spotrebované, postupujte podľa pokynov v časti „Vyprázdnenie 
nádrže“.

2.  Vyčistite zvyšky lepidla vnútri nádrže. 

Upozornenie: Používajte vhodné teplovzdorné ochranné prostriedky.

3.  Pridajte vhodný typ a množstvo nového lepidla, počkajte, kým sa 
roztaví, a prečerpajte cez systém (hadice a aplikátory) aspoň jednu plnú 
nádrž.

Čistenie pripáleného lepidla

1. Nádrž hneď vyprázdnite (pozri časť „Vyprázdnenie nádrže“), aby ste 
zabránili prechodu uhoľného dechtu cez okruh čerpadla. 

2. Vyčistite zvyšky lepidla a uhoľného dechtu vnútri nádrže. Nepoužívajte 
ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť vrstvu, ktorou je potiahnuté 
vnútro.  

Upozornenie: Používajte vhodné teplovzdorné ochranné prostriedky.

3.  Pridajte vhodný typ a množstvo lepidla a počkajte, kým sa neroztaví.

4.  Prečerpajte cez vývod rozdeľovača najmenej jednu plnú nádrž.

5.  Nádrž opäť naplňte lepidlom, počkajte, kým sa lepidlo roztaví a 
pokračujte v bežnej činnosti.

Upozornenie: Pri manipulácii s akýmkoľvek prvkom pod tlakom sa musí 
najskôr vykonať odtlakovanie systému (pozri zodpovedajúci odsek).

Vyprázdnenie nádrže

Pri bežných udržiavacích prácach je potrebné a niekedy aj užitočné priamo 
vyprázdniť nádrž bez toho, aby lepidlo prešlo cez čerpací systém.

Na tento účel treba postupovať podľa týchto pokynov: 

1. Udržujte prevádzkovú teplotu nádrže.

2. Odstráňte bočný kryt kapotáže.

3. Sklopte vypúšťaciu rampu pripevnenú k nádrži a umiestnite na ňu 
vhodnú nádobu. 

4. Odskrutkujte vypúšťaciu zátku a nechajte lepidlo voľne tiecť do nádoby.

5. Po úplnom vyprázdnení vyčistite vypúšťací otvor a rampu od zvyškov 
lepidla. 
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 6. Nasaďte späť uzáver.

7. Zdvihnite vypúšťaciu rampu a nasaďte bočný kryt kapotáže.

Upozornenie: Používajte vhodné teplovzdorné ochranné prostriedky.

Čistenie dna nádrže

Dno nádrže treba v pravidelných intervaloch čistiť, aby sa odstránili zvyšky 
lepidla PUR, ktoré zostávajú prilepené k stenám.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.  Odstráňte predné a zadné dvierka.

2.  Uvoľnite skrutky, ktorými sú upevnené bočné dvierka, a vyberte ich. 
Takto sa vám uvoľní prístup k nádrži a rozvádzačom.
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3.  Odstráňte prístupový kryt nádoby na náplne s lepidlom.

4.  Uvoľnite 4 upevňovacie skrutky a pripevňovaciu prírubu nádoby a 
nakloňte ju, aby sa umožnil prístup k nádrži a spodnej časti taviaceho 
roštu.

Upozornenie: Používajte vhodné teplovzdorné ochranné prostriedky.

5. Ak sa vo vnútri nádrže vytvorí podtlak, ktorý zabráni jej otvoreniu, môže 
sa uvoľniť uvoľnením viečka umiestneného na boku.

Varovanie: Ak už nie je podtlak, znova utiahnite viečko, aby ste zabránili úniku 
lepidla.

1

2

IM0076 - 02 DEPOSITO PS20-NS+ (201050650)

5
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 Čistenie tlačného disku

1.  Sklopte nádrž tak, ako popisuje bod „Čistenie dna nádrže“.

2.  Zhutňovač uveďte do pracovnej polohy. Týmto spôsobom sa zabezpečí 
prístup k spodnej časti tlačného disku, aby sa mohla vyčistiť.

3.  Spustite zhutňovač dolu. Na to treba na ovládacej obrazovke manuálne 
aktivovať elektromagnetický ventil.

4.  Po vyčistení zdvihnite zhutňovač tým, že ručne aktivujete 
elektromagnetický ventil a ostatné činnosti vykonajte v opačnom 
poradí.

Čistenie rozvádzača

1. Odtlakujte zariadenie tak, ako uvádza bod „Odtlakovanie zariadenia“.

2. Uvoľnite upevňovacie skrutky v tvare „T“ na upevnenie rozvádzača (1). 
Každý rozvádzač je pripevnený jednou skrutkou vpredu a dvoma vzadu. 
Rozvádzač bude klesať, až kým sa neoprie o posuvné vodidlá.

3.  Uvoľnite kardanový kĺb, ktorý spája čerpadlo s motorom (2).

4. Potiahnite rozvádzačom tak, aby ste ho úplne vybrali, a pokračujte v 
jeho čistení alebo výmene. 

Upozornenie: Horúca zóna s vysokými teplotami. Riziko popálenia. Používajte 
teplovzdorné ochranné prostriedky.

2

1

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

STOP

PS20NS+ RTFC INTEGRADO
HMI (0): S02005100 v1.0.1
TC (01) : S02200100 v1.0.84
TC (02) : S02200100 v1.0.84
IO (08) : S02101101 v1.1.1 (Pump)
IO (10) : S02103100 v1.0.0 (Plato)

160 154B

09:14

26°C

08:31

2 00

154 1 85

1 2
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A

VP

160A
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100 1003

--- ---4
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Čistenie detektora kapacity

Pravidelne (minimálne 1 krát za štvrťrok) je potrebné odstrániť zvyšky lepidla, 
ktoré zostanú na detektore, aby ste zabránili chybným údajom o hladine 
lepidla. Odporúča sa tiež vyčistiť ho pri čistení nádrže alebo pri zmene druhu 
lepidla.

1. Ak je zariadenie bez náplne s lepidlom a hladina lepidla je pod 
detektorom, odmontujte skrutky z príchytky.

2. Tieto skrutky namontujte na závitové otvory na vybratie príchytky tak, 
aby ju bolo možné vytiahnuť z umiestnenia v nádrži.

3. Vyčistite zvyšky lepidla z detektora, umiestnenia držiaka a tesnenia. Ak 
je tesnenie poškodené, nahraďte ho novým. 
 
 
 

 
Pozor! Neodmontujte detektor z držiaka.

4. Znova držiak namontujte na svoje miesto v nádrži. Uistite sa, že sú 
upevňovacie skrutky správne utiahnuté.

Nastavenie citlivosti snímača kapacity nádrže

Dôležité: Používajte len pracovné lepidlo a len pri správnej pracovnej teplote.

Upozornenie: Horúca zóna s vysokými teplotami. Riziko popálenia. Používajte 
teplovzdorné ochranné prostriedky.

Regulácia citlivosti snímača kapacity nádrže

1.  Vyčistite nádrž podľa pokynov v návode na použitie vášho zariadenia v 
časti „Čistenie nádrže“. 

2.  Uistite sa, že snímač je úplne čistý a bez akejkoľvek vrstvy alebo 
čiastočiek lepidla.

1
2

4

3
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3. Pracovné lepidlo tavte pri pracovnej teplote, kým nepokryje snímač 
tesne pri hornej časti.

4. Citlivosť snímača nastavíte pomocou zosilňovača, ktorý je umiestnený v 
ovládacej skrinke.

 Pri zosilňovači môžete pozorovať dva stavy znázornené LED 
kontrolkami pomocou dvoch rôznych farieb (1): 

  • Zelená: žiadne lepidlo (prázdna nádrž).

  • Žltá: je lepidlo (plná nádrž).

5.  Odstráňte plastový uzáver zo zosilňovača, aby ste sa dostali k 
potenciometru nastavenia citlivosti (2), a otočte nastavovaciu skrutku 
najmenej o 3 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Musí svietiť 
zelená LED kontrolka.

6. Kým je snímač stále pokrytý roztaveným lepidlom, jemne otočte 
nastavovaciu skrutkuv smere hodinových ručičiek, až kým LED 
kontrolka nezmení farbu na žltú (detektor je aktivovaný).

7. Jemne otočte nastavovaciu skrutku o ¼ otáčky proti smeru hodinových 
ručičiek. LED kontrolka sa opäť rozsvieti nazeleno.

Overenie nastavenia snímača

1.  Mierne zvýšte množstvo lepidla v nádrži. LED kontrolka musí svietiť 
nažlto.

2.  Znížte hladinu lepidla v nádrži. Hneď ako je snímač viditeľný, LED 
kontrolka musí zmeniť farbu na zelenú.

Keď zariadenie prejde do režimu automatickej prevádzky, odporúča sa vykonať 
finálnu kontrolu signálov. 

V prípade zariadení PS20 Non Stop+ skontrolujte, či valec naozaj tlačí na 
lepiacu náplň, keď LED kontrolka zosilňovača svieti nazeleno, a či prestane 
tlačiť, keď je žltá.

11

22

Prázdne Naplnené
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Údržba čerpadla

Kontrola úniku

Čerpadlo má na hriadeli tesniaci systém, ktorý zabraňuje úniku lepidla cez 
hriadeľ. Príležitostne môže dôjsť k úniku lepidla. V takom prípade treba 
dotiahnuť skrutky alebo vymeniť tesnenie.

Upozornenie: Vymeňte tesnenie, keď je čerpadlo horúce. Odstráňte spojku 
hriadeľa čerpadla. Utiahnite alebo odskrutkujte skrutky, ktoré držia tesnenie. 
Vymeňte tesnenia a všetko znova zložte.

Z dôvodu cyklov zahrievania a chladenia systému môže byť príležitostne 
potrebné dotiahnuť upevňovacie skrutky.

Upozornenie: Vždy používajte ochranné rukavice a okuliare. Riziko popálenia.

Údržba redukčného motora

Čistenie ventilátora motora

Pravidelne kontrolujte stav ventilátora motora a jeho vetracej mriežky.

Ak sa nahromadí prach, na jeho odstránenie naň zľahka fúknite vzduch (ak 
treba, odstráňte ochranný poklop).

Kontrola mazadla

Kontrola mazadla

Prevodovky sa dodávajú naplnené syntetickým mazivom na namazanie – ak 
nedôjde k vonkajšiemu znečisteniu, vystačia počas celej životnosti prevodovky.

Okolitá teplota 0 – 40 °C s krajnými výkyvmi −20 a +50 °C.

Používajte iba mazivá odporúčané výrobcom. Použitie iných typov môže 
spôsobiť predčasné opotrebenie alebo poškodenie prevodovky.

Ak je vo výbave zariadenia motor s prevodovkou s výkonom 0,375 kW, jej 
kapacita je približne 0,19 kg maziva, zatiaľ čo v prípade motorov prevodovkou s 
výkonom 0,55 kW, 0,75 kW a 1,1 kW potrebujú prevodovky 1,1 litra oleja.
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ÚDRŽBA

 Odporúčané mazivá

Značka Druh maziva

IP Telesia Compound A

SHELL Tivela Compound A

MOBIL Glygoyle Grease 00

Značka Druh oleja

KLÜBER Klübersynth GH 6-220

SHELL Tivela Oil S 220

MOBIL Glygoyle 30

Údržba termostatov

V prípade deaktivácie niektorého z termostatov ich môžete opäť zapojiť týmto 
spôsobom:

1. Odmontujte označený bočný kryt.

2. Termostaty sú umiestnené v jednotke rošt-nádrž. Ak chcete resetovať 
termostat, ktorý zodpovedá roštu (1), stlačte tlačidlo cez ochranný 
štít; a ak chcete resetovať ten, ktorý zodpovedá nádrži (2), zdvihnite 
termoobal a stlačte tlačidlo.

11

22
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6. TECHNICKÉ PARAMETRE

Všeobecne

Objem nádrže

Objem rezervnej nádrže

Kapacita čerpania  (*)

jednoduché čerpadlo

dvojité čerpadlo (na jeden výstup) 

Kapacita tavenia  (*)

Počet čerpadiel

Počet hydraulických výstupov

Počet elektrických výstupov

Rýchlosť

Rozsah teplôt

Ovládanie teploty

Maximálny pracovný tlak (pri 6 baroch)

Maximálny zapojený príkon

1 jednoduché čerpadlo

dve jednoduché čerpadlá

jedno alebo dve dvojité čerpadlá

Externé funkcie

Vstupy 

Výstupy 

 
Požiadavky na elektrické jednotky

Teplota prostredia

Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť  
 
(*) Za štandardných podmienok

Ø286 x 395 (náplne do 20 kg)

3,5 l (úžitkový)/6,5 l (max.)

1; 2,5; 4; 8 a 15 cm3/ot

2 x 0,93; 2 x 1,86; 2 x 3,71 a 2 x 4,8 cm3/ot

18 l/h nepretržitá spotreba bez ovládania roštu

Až 2 jednoduché čerpadlá alebo 2 dvojité čerpadlá

2 na čerpadlo

2, 4 alebo 6 výstupov (štandardná verzia)

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

40 °C až 200 °C (100 °F až 392 °F)

Odporové detektory teploty (RTD): ± 0,5 °C (± 1 °F) 

Pt-100 / Ni-120 / NTC-R (NTC Termistor)

80 barov (1 160 psi)

4.500 W / na fázu (2 výstupy)

6.120 W / na fázu (4 výstupy)

7.920 W / na fázu (6 výstupov)

6.150 W / na fázu (2 výstupy)

6.150 W / na fázu (4 výstupy)

7.920 W / na fázu (6 výstupov)

4.760 W / na fázu (2 výstupy)

6.560 W / na fázu (4 výstupy)

8.360 W / na fázu (6 výstupov)

Externé ZAPNUTIE/VYPNUTIE, Pohotovostný režim, 
Ovládanie činnosti, Komunikačná sieť ZAP/ VYP, 
Externé VYP čerpania, Externé riadenie rýchlosti otáčok, 
Blokovanie zón; Kontrola ventilov VP 
 
Nízka hladina, Pripravený na prevádzku, Výstraha, ZAP/
VYP, Lepiaca náplň sa takmer minula, Lepiaca náplň sa 
minula, Porucha meniča čerpadla

3N~ 400V 50/60 Hz + PE

0 až 40 °C

1175 x 630 x 1500 mm 

150 Kg
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Rozmery
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7. ELEKTRICKÉ SCHÉMY
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ELEKTRICKÉ SCHÉMY

Táto strana neobsahuje žiadny text.
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8. PNEUMATICKÉ SCHÉMY

Zoznam komponentov

-1 Elektroventil 5/3 pohybu valcov

-2 Elektroventil 4/2

-3 Regulátor tlaku pohybu valcov (0-10 bar)

-4 Manometer tlaku pohybu valcov (0-10 bar)

-5 Regulátor prietoku valcami

-6 Zátka Ø100x400

-7 Regulátor tlaku systému vstrekovania vzduchu (0-10 bar)

-8 Manometer tlaku systému vstrekovania vzduchu (0-10 bar)

-9 Ventil obmedzujúci tlak systému vstrekovania vzduchu (6 bar)

-10 Regulátor tlaku systému vstrekovania vzduchu
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PNEUMATICKÉ SCHÉMY
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Systém regulácie tlaku obtokovým ventilom (VP)

PRÍVOD VZDUCHU

FILTER

SYSTÉM VENTILOV VP

OBTOKOVÝ VENTIL A
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Táto strana neobsahuje žiadny text.
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9. ZOZNAM NÁHRADNÝCH 
DIELOV
 
V tejto kapitole je uvedený zoznam najbežnejších náhradných dielov v 
zariadeniach, ktorý poskytuje rýchly a bezpečný návod ich výberu.

Náhradné diely sú prirodzene rozdelené do niekoľkých skupín, podľa toho, ako 
sú umiestnené v samotnom zariadení.

Ako vizuálna pomôcka sú zahrnuté všeobecné nákresy kusov, ktoré sú 
očíslované, aby sa uľahčila ich identifikácia v zozname.
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ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

Táto strana neobsahuje žiadny text.
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A. JEDNOTKA KRYTU

číslo Ref. označenie

1 150126260 PNEUMATIC CYLINDER 80x400

2 150123460 MAGNETIC DETECTOR PNP CYLINDER POSITION

3 100451 PRESSURE REGULATOR G1/8” 0,3-7 BAR

4 150114040 PRESSURE GAUGE Ø40 R1/8M 10 BAR WITH FLANGE

5 150028110 HANDLE 117MM M6

6 150110170 INDUCTIVE DETECTOR M8x1

7 150126370 PUSHER DISK ASSEMBLY

IM0076 CTO. TAPA PS20-NS+ Y PROTECCION (201098930 + 201100190)

100451/0
REGULADOR DE PRESION : R07.100RNKG

100451/1
TUERCA REGULADOR PRESION

515501570
SOPORTE REGULADOR PRESION ZB

314002060
SOPORTE ATORNILLABLE PARA BRIDA 2.4-9MM

307050190
CASQUILLO BRONCE VALONA Ø20xØ26x16

301030770
TORNILLO CAB ALLEN M4X8 8.8 DIN912 INOX

515510631
PROTEC SEGURID TRASERA EMPUJ PS20-NS 2020 P.NEGRO

515510551
PROTEC SEGURID DELANT EMPUJ PS20-NS 2020 P.NEGRO

301030770
TORNILLO CAB ALLEN M4X8 8.8 DIN912 INOX

301031230
TORNILLO CAB ALLEN M10x30 8.8 DIN912 ZB

511009350
CASQUILLO TOPE APERTURA DISCO B4 NS ZB

26 45
,5CRITICO

330020110
REDUCCION 3/8" MACHO A 1/4" HEMBRA

montar en esta cara 
los detectores magnéticos
referencia 330501620

1

7

6

2

3

4

5
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B. NÁDRŽ

číslo Ref. označenie

1 150027920 ROTATING CASTER Ø125MM 200KG

2 150029810 HANDLE 117MM Ø8

3 150110950 O-RING Ø14x2

4 150126280 TANK INSULATION BLANKET

5 150111650 VITON CORD Ø5 L=936

6 150126270 VITON CORD RING 300x5

7 150010130 O-RING Ø16x2

8 150110140 CAPACITIVE DETECTOR M12x25

8 150130120 CAPACITIVE DETECTOR M16x1

9 150023950 O-RING Ø24X2

10 150126350 HEATING CARTRIDGE 440W Ø10x250 230V

11 150126340 HEATING CARTRIDGE 420W Ø10x280 230V

12 150114530 SENSOR PT-100

12 150118560 SENSOR Ni-120

12 150092160 SENSOR NTC-R

13 150126360 HEATING CARTRIDGE 440W Ø10x290 230V

14 150114620 SAFETY RESETTABLE THERMOSTAT 230º

15 150126310 HEATING CARTRIDGE 380W Ø10x240 230V

16 150126320 HEATING CARTRIDGE 440W Ø10x280 230V

17 150126330 HEATING CARTRIDGE 490W Ø10x310 230V

18 12330049 CERAMIC TERMINAL STRIP 2-POLE

IM0076 - 02 DEPOSITO PS20-NS+ (201050650)

IM0076 - 02 DEPOSITO PS20-NS+ (201050650)

IM0076 - 02 DEPOSITO PS20-NS+ (201050650)

4

2

1

3
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IM0076 - 02 DEPOSITO PS20-NS+ (201050650)

IM0076 - 02 DEPOSITO PS20-NS+ (201050650)

IM0076 - 02 DEPOSITO PS20-NS+ (201050650)IM0076 - 02 DEPOSITO PS20-NS+ (201050650)

14 17 16 151615

10

12

17

11 101113

14

12

18

8

9

7

6

5
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IM0076 - 03 DISTRIBUIDORES 201098940 DISTRIBUIDOR SIMPLE

IM0076 - 03 DISTRIBUIDORES 201098940 DISTRIBUIDOR SIMPLE

IM0076 - 03 DISTRIBUIDORES 201098940 DISTRIBUIDOR SIMPLE

C. JEDNODUCHÝ ROZVÁDZAČ

číslo Ref. označenie

1 150025460 O-RING Ø14x4

2 150023950 O-RING Ø24x2

3 10100083 PUMP PLUG O-RING

4 150010130 O-RING Ø16x2

5 150126290 HEATING CARTRIDGE 700W Ø3/8"x177 230V

6 150114530 SENSOR PT-100

6 150118560 SENSOR Ni-120

6 150092160 SENSOR NTC-R

1 5

4

3

3

2
6
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IM0076 - 03 DISTRIBUIDORES 201098950 DISTRIBUIDOR DOBLE 

IM0076 - 03 DISTRIBUIDORES 201098950 DISTRIBUIDOR DOBLE 

D. DVOJITÝ ROZVÁDZAČ

číslo Ref. označenie

1 150025460 O-RING Ø14x4

2 150023950 O-RING Ø24x2

3 10100083 PUMP PLUG O-RING

4 150010130 O-RING Ø16x2

5 150126300 HEATING CARTRIDGE 500W Ø3/8"x177 230V

6 150114530 SENSOR PT-100

6 150118560 SENSOR Ni-120

6 150092160 SENSOR NTC-R

1

IM0076 - 03 DISTRIBUIDORES 201098950 DISTRIBUIDOR DOBLE 

2

3

3

3
5

4

6
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E. JEDNOTKA TLAKOVÉHO VENTILU

číslo Ref. označenie

1 150131670 MECHANICAL PRESSURE VALVE ASSY

2 150129180 PNEUMATIC PRESSURE VALVE ASSY (*)

3 150026280 MECHANICAL PRESSURE VALVE O-RINGS

4 150026290 MECHANICAL PRESSURE SPRING

5 150026060 PRESSURE VALVE CLOSURE NEEDLE

6 150026300 PNEUMATIC PRESSURE VALVE O-RINGS (*)

7 150029250 DISTRIBUTOR FILTER CARTRIDGE

8 150121390 DISTRIBUTOR FILTER ASSEMBLY

9 150025260 DISTRIBUTOR FILTER BODY WITH O-RING 

10 150025270 DISTRIBUTOR FILTER BODY O-RING 

11 150029260 DISTRIBUTOR FILTER O-RING

12 150026340 DRAIN VALVE O-RING

 
(*) Voliteľné

2

1

4

3

5

6

9

8 7

10

11

IM0076 - 03 DISTRIBUIDORES 201098940 DISTRIBUIDOR SIMPLE

12
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F. JEDNOTKA MOTOR-ČERPADLO 

číslo Ref. označenie

1 150126230 CARDAN JOINT FOR SINGLE PUMP UP TO 8CC/REV

1 150126250 CARDAN JOINT FOR SINGLE PUMP 15CC/REV

2 150025960 ASSEMBLY SINGLE STREAM PUMP 1CC/REV FIXING Ø79

2 150114020 ASSEMBLY SINGLE STREAM PUMP 2,5CC/REV FIXING Ø79

2 150025930 ASSEMBLY SINGLE STREAM PUMP 4CC/REV FIXING Ø79

2 150025970 ASSEMBLY SINGLE STREAM PUMP 8CC/REV FIXING Ø79

2 150026020 ASSY SINGLE STREAM PUMP 15CC/REV FIXING 120X88

3 150026430 SINGLE PUMP SEAT O-RINGS (PLATE SEAT Ø79)

4 150126240 CARDAN JOINT FOR DOUBLE PUMP

5 150111860 ASSY DOUBLE STREAM PUMP 2x0,93CC/REV FIXING 94x80

5 150111870 ASSY DOUBLE STREAM PUMP 2x1,86CC/REV FIXING 94x80

5 150111880 ASSY DOUBLE STREAM PUMP 2x3,71CC/REV FIXING 94x80

5 150030050 ASSY DOUBLE STREAM PUMP 2x4,8CC/REV FIXING 94x80

6 150111890 DOUBLEE PUMP SEAT O-RINGS, (PLATE SEAT 94X80)

7 150117170 GEARMOTOR 0,375KW INDEPENDENT COOLING FAN POS 0

7 150126210 GEARMOTOR 0,375KW INDEPENDENT COOLING FAN POS 1

8 150126220 GEARMOTOR 0,55KW INDEPENDENT COOLING FAN POS 2

8 - GEARMOTOR 0,55KW INDEPENDENT COOLING FAN POS 1

9 150096490 Ø12 SEAL FOR SINGLE STREAM PUMP FIXING Ø79
IM0076 BOMBAS DOBLES PS20-NS+ (201098860, 201098870, 201098880 Y 201098890)

IM0076 CTO. MOTOR 0.55KW PS20-NS+ (201098910)

IM0076 BOMBAS SIMPLES PS20-NS+ (201098820, 201098830, 201098840, 201098850)

IM0076 CTO. MOTOR BOMBA1 Y BOMBA 2 0.37KW PS20-NS+ (201098900 Y 201101020)

87

4

3

1

5

2

6

9
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G. JEDNOTKA ELEKTRICKEJ ROZVODOVEJ SKRINKY

číslo Ref. označenie

1 150126400 FAN 120x120 230V

2 150091610 RELAY 2 CONTACTS 24V DC ASSY

3 150119590 PROTECTION SWITCH VDC 4A 

4 150024110 1-POLE CIRCUIT BREAKER 4A

5 150091600 24VDC 2.5A POWER SUPPLY

6 150021010 2-POLE CIRCUIT BREAKER 16A

7 150111940 4-POLE CIRCUIT BREALER 40A

8 150122990 6 OUTPUTS POWER CARD (*)

8.1 150126160 FUSE 16A 6,3X32

8.2 150126170 FUSE 10A 6,3X32

8.3 150126180 FUSE 10A 5X20

9 150126060 HANDLE FOR SWITCH DISCONNECTOR (RED/YELLOW)

10 150118130 SWITCH DISCONNECTOR 40A 4-POLE

11 150126410 VARIABLE FREQUENCY DRIVE V20 0,55KW

11 150126420 VARIABLE FREQUENCY DRIVE V20 0,75KW

12 115002850 3-POLE CONTACTOR 5,5KW/400V 24VDC 1 NA

13 150130740 IO MOVEMENTS CARD (*)

14 150123610 IO PUMPING CARD (*)

15 150130800 1 PUMP / 200ºC HMI CARD (*)

15 150130810 2 PUMPS / 200ºC HMI CARD (*)

15 150130820 1 PUMP / 1VP / 200ºC HMI CARD (*)

15 150130830 2 PUMPS / 2VP / 200ºC HMI CARD (*)

15 150130840 1 PUMP / 1VP / MODBUS / 200ºC HMI CARD (*)

15 150130850 2 PUMPS / 2VP / MODBUS / 200ºC HMI CARD (*)

16 R0006220 INCANDESCENT BULB, BA 15D, 24VDC 5W

17 150126390 POWER GLAND M32

18 150126380 POWER GLAND M25

19 150110140 CAPACITIVE DETECTOR M12x25 (*)

19 150130120 CAPACITIVE DETECTOR M16x1 (*)

20 150114760 KIT ASSEMBLY DETECTOR + AMPLIFIER M12 (*)

20 150131420 KIT ASSEMBLY DETECTOR + AMPLIFIER M16 (*)

21 150110150 AMPLIFIER RECHNER KXA-5-1-P-A

22 150127380 ETHERNET IP COMMUNICATION GATEWAY

23 150127360 PROFINET COMMUNICATION GATEWAY

24 150127370 PROFIBUS COMMUNICATION GATEWAY

(*) Uveďte referenčné a sériové číslo zariadenia.
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IM0076 CTO. ARMARIO ELECTRICO PS20-NS+

IM0076 CTO. VARIADOR PS20-NS+ 

IM0076 CTO. ARMARIO ELECTRICO PS20-NS+

11
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H. PNEUMATICKÁ JEDNOTKA

číslo Ref. označenie

1 150114040 PRESSURE GAUGE Ø40 R1/8M 10 BAR WITH FLANGE

2 100451 PRESSURE REGULATOR G1/8” 0,3-7 BAR

3 150125720 PRESSURE GAUGE D.41 R.1/8”M 10 BAR WITH FLANGE

4 10000461 5µ AUTOMATIC FILTER

5 10000460 PROPORTIONAL VALVE VP.200

6 150060090 SOLENOID VALVE 4/2 1/8” 24 VDC 12,7W

7 150023720 SOLENOID VALVE 5/3 24VDC CYLINDER MOVEMENT

8 150126260 PNEUMATIC CYLINDER 80x400

9 150124150 FLOW REGULATOR EXHAUST MALE-FEMALE G1/4"- Ø6

1 2

3

5

4

6

7

9 8
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

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

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

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 y sus enmiendas 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 60204-1:2018. 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: 

Javier Aranguren
Director General

Declaración original
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ES VYHLÁSENIE O ZHODE

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

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

vyhlasuje, že stroj, Typu: 

 Modelu: 

 Sériového čísla: 

je v súlade so všetkými ustanoveniami smernice 2006/42/ES o strojoch a že účel vyššie opísaného vyhláse-
nia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

• Smernica 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej 
kompatibility.

• Smernica 2011/65/EÚ a jej zmeny a doplnenia o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elek-
trických a elektronických zariadeniach.

V súvislosti s harmonizovanými normami:

• EN ISO 12100:2010. Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie 
rizika.

• EN ISO 13732-1:2008. Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s 
povrchmi. Časť 1: Horúce povrchy.

• EN ISO 13849-1:2015. Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady 
konštruovania strojov.

• EN ISO 14120:2015. Bezpečnosť strojov. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a 
pohyblivých krytov.

• EN 60204-1:2018. Bezpečnosť strojov. Elektrické vybavenie strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
• EN 61000-6-2:2005, + /AC:2005. Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Všeobecné normy. Odolnosť 

- priemyselné prostredia.
• EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-4: Všeobecné normy. Emisie – 

priemyselného prostredia.
• EN 50581:2012. Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska 

obmedzenia obsahu nebezpečných látok.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Osoba oprávnená zhromažďovať technickú dokumentáciu je sám výrobca so sídlom na adrese uvedenej 
vyššie v tomto vyhlásení.

Podpísané v Arazuri ku dňu: 

v1221
Javier Aranguren
Generálny riaditeľ

Preklad



Ďalšie informácie získate od zástupcu spoločnosti 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

Focke Group
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