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Všechny výrobky popsané v tomto katalogu, byly realizovány pracovním postupem definovaným v Systému kvality TOREX S.p.A.
Podnikový systém kvality, certifikován v souladu s mezinárodními normami ISO 9001-2008 je schopen zajistit, aby celý výrobní
proces, od vystavení objednávky, po technickou asistenci po dodávce, byl prováděn kontrolovaným a vhodným způsobem, jež
zaručuje kvalitativní standard výrobku.

Tato publikace anuluje a nahrazuje všechna předcházející vydání a revize.
Vyhrazujeme si právo, provádět úpravy tohoto vydání, bez předešlého upozornění.

Vytváření kopií, částečných i celkových, bez předcházejícího souhlasu autora, je zakázáno.
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1.1 Účel návodu

Výrobce tento návod k použití vyrobil za účelem poskytnutí technických informací, týkajících se instalace,
použití a údržby předmětných strojů.

Tento návod je součástí předmětného stroje a jako takový, musí být uložen na určeném a snadno přístupném
místě a musí být kdykoliv k dispozici, pro případné nahlédnutí do něho a to po celou dobu životnosti stroje.

Pokud se návod ztratí, nebo poškodí takovou měrou, že není zcela čitelný, vyžádejte si jeho novou kopii u
výrobce, přičemž uveďte výrobní číslo stroje.

V případě změny vlastníka předmětného stroje, musí být tento návod k použití předán novému majiteli, jelikož
je součástí stroje samotného.

Návod je určen technicky specializovaným osobám, pověřeným, nebo oprávněným ze strany výrobce, ma-
jitele a osoby odpovědné za instalaci, k provedení daných úkonů na stroji, které vyžadují odbornou technic-
kou způsobilost v daném oboru (elektro, mechanika, atd.).

Uvedené ilustrace se mohou lišit od skutečné sestavy předmětného stroje, ale nemá to žádný vliv na prove-
dení popsaných úkonů.
V případě nejasností, kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na případné úpravy tohoto manuálu bez povinnosti předešlého oznámení, vyjma
případů, kdy se úpravy týkají úrovně bezpečnosti.

Technické informace uvedené v tomto manuálu, jsou intelektuálním vlastnictvím výrobce a tudíž jsou po-
važovány za důvěrné.

Používání tohoto manuálu pro jiné účely, než ty úzce spojené s instalací, použitím a údržbou předmětného
stroje, je zakázáno.

Informace uvedené v tomto manuálu, byly výrobcem uvedeny v originálním anglickém jazyce, ale pro pokrytí
právních, nebo obchodních potřeb, mohou být přeloženy do jiných jazyků.
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1.2 Symboly

Pro zvýraznění některých částí textu, důležitých pro bezpečnost, nebo obsahujících důležité informace, jsme
použili některé symboly, jejichž význam níže popisujeme.

Je velmi důležité, abyste se důsledně řídili instrukcemi uvedenými u symbolů.

Pozor - Nebezpečí

Označuje velmi nebezpečné situace, kdy u nedodržení uvedených instrukcí, může dojít ke zvýšené-
mu riziku ohrožení zdraví a bezpečnosti osob.

Opatrnost - Obezřetnost

Označuje případy, kdy je třeba přijmout zvláštní přístup k určitým úkonům, aby nedošlo k výskytu
rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a k ekonomickým ztrátám.

Důležité

Označuje zvlášť důležité technické instrukce, kterými je třeba se řídit.
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Zobrazení

symbolů
Popis symbolů

Označení nebezpečí: označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, spojeným
se součástkami pod napětím, které se nacházejí v krabici se svorkovnicí.

Označení povinnosti: označuje povinnost si přečíst tento manuál, před provedením
jakéhokoliv úkonu na stroji.

Označení zákazu: označuje zákaz mazání, nebo regulace částí stroje, které jsou
v pohybu.

Označení nebezpečí: označuje vážné nebezpečí úrazu končetin, v případě
otevřeného stroje. Před otevřením inspekčních dvířek, odpojte přívod elektrického
proudu od stroje.

Informativní symbol: označuje směr otáčení elektromotoru.

Označení povinnosti: označuje místa úchytu pro zdvihání každé části stroje.

Označení zákazu: označuje zákaz vkládání rukou do stroje.

Seznam informativních a bezpečnostních symbolů
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Operátor: osoba patřičně proškolená a pověřená ze strany odpovědné osoby za výrobu, k uvedení stroje
do provozu a k provádění jeho pravidelné údržby.

Subjekt pověřený instalací: firma zaměstnávající specializované techniky a vybavená vhodným nářadím k
provedení správné instalace a mimořádné údržby stroje, bez jakýhkoliv rizik.

Specializovaný technik: osoba pověřená, nebo oprávněná výrobcem, majitelem, nebo osobou odpovědnou
za instalaci, k provádění zásahů do stroje, u nichž je vyžadována specifická technická způsobilost, odpovída-
jící danému zásahu (elektrická část, mechanická část, atd.). Tento specializovaný technik, mimoto že musí
znát funkčnost předmětného stroje, musí znát i funkčnost celého zařízení, do kterého je stroj instalován.

Pravidelná údržba: soubor úkonů nezbytných pro udržení stroje v dobrém provozním stavu, pro zajištění
delší životnosti stroje a pro zachování dobrého stavu bezpečnostních prvků.

Mimořádná údržba: soubor úkonů pro zachování dobré funkčnosti a efektivnosti stroje.

Uvedení stroje do bezpečného stavu: soubor opatření, které musí osoba pověřená k zásahu do stroje,
před samotným zásahem provést.

Předběžná opatření jsou tato:

- Ujistit se, že je stroj odpojený od všech přívodů energie a že je patřičnými prostředky zabráněno,
aby tyto přívody nemohly být nečekaně zapnuty.

- Ujistit se, že všechny pohyblivé části stroje, jsou zcela zastavené.
- Ujistit se, že teplota stroje je na úrovni, kdy nemůže dojít k úrazu popálením.
- Vhodně osvětlit místo výkonu požadovaných úkonů.
- Vyčkat, až se prach uvnitř stroje zcela usadí.

1.3 Slovníček a terminologie
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Důležité

Údaje na výrobním štítku neupravujte. Výrobní štítek udržujte čistý, kompletní a údaje na něm udržu-
jte v čitelném stavu. Pokud je štítek poškozený, nebo ne zcela čitelný (celý, nebo částečně) doporuču-
jeme, abyste si vyžádali u výrobce štítek nový a vyměnili ho.

Znázorněný štítek identifikuje předmětný stroj a jeho hlavní součásti.

Na štítku jsou uvedeny nezbytné údaje, pro bezpečný provoz stroje.

Identifikační údaje o stroji, jsou uvedeny vždy na kódu na štítku, umístěném na příslušném stroji.

1.4 Údaje o výrobci a identifikace stroje

1 - Výrobní štítek teleskopické plnící hubice

1) Kód stroje
2) Rok výroby
3) Výrobní číslo

1

2
3
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1.5 Způsob poptávky technické asistence

1.6 Záruka

S jakýmkoliv požadavkem na poskytnutí technické asistence, se obraťte přímo na prodejní sít výrobce.

Při kontaktu uvádějte identifikační údaje stroje, charakter zjištěného problému a další informace, které mohou
být považovány za užitečné, pro zjištění příčiny závady.

Platnost záruky a záruční podmínky, jsou uvedeny ve smlouvě o prodeji.

1.7 Vymezení odpovědnosti

Stroj je dodáván dle specifikací požadovaných v okamžiku objednávky zákazníka a dle platných podmínek v 
době realizace nákupu.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost týkající se bezpečnosti osob, poškození věcí a funkčnosti zařízení,
pokud úkony při nakládce a vykládce nákladního vozu, umístění na staveništi, použití, při opravě, údržbě,
atd., nebyly provedeny v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu a v souladu s platnou národní legi-
slativou.

Stejně tak není výrobce v žádném případě za nic odpovědný, pokud je předmětný stroj používán:
- nevhodně;
- nepověřeným a/nebo nedostatečně proškoleným personálem pro instalaci, použití a údržbu stroje;
- s provedenými úpravami oproti původní konfiguraci, které výrobce nepovolil;
- s neoriginálními náhradními díly, nebo nevhodnými pro daný model stroje;
- při zanedbání údržby;
- v rozporu s národními normami a s místní platnou legislativou, pro oblast bezpečnosti na pracovišti;
- v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, nebo na výstražných a bezpečnostních tabulkách,

umístěných na stroji.
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2.1 Všeobecná bezpečnostní doporučení

2.2 Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci

Pozorně si tento dodaný návod k použití přečtěte a striktně se řiďte instrukcemi v něm obsaženými,
zvláště těmi, ohledně bezpečnosti.

Největší počet pracovních úrazů, je způsobeno nepozorností, nedodržováním těch nejzákladnějších
bezpečnostních předpisů a nesprávným použitím stroje, či nevhodného nářadí a nástrojů.

Úrazům se dá předcházet a vyhnout vlastní pílí, používáním vhodného nářadí a přijetím vhodných
preventivních opatření.

Řiďte se a dodržujte všechny normy týkající se hygieny, prevence proti úrazům a bezpečnosti na
pracovišti.

Personál určený a pověřený k práci se strojem, musí být vybaven požadovanými psychickými a fy-
zickými vlastnostmi, zkušenostmi v daném oboru a technickými znalostmi potřebnými pro práci,
která mu je přidělena.

Všechny osoby, které budou provádět nějaký druh zásahu do stroje, musí být řádně připraveny, infor-
movány a proškoleny o možných rizicích a o správném provedení těchto zásahů.

Věnujte pozornost významu výstražných tabulek umístěných na stroji, udržujte je čitelné a řiďte se
informacemi, na nich uvedenými.

Používejte pouze homologované a bezpečné nářadí a nástroje, jelikož to může ovlivnit úroveň
bezpečnosti při práci se strojem, nebo ho během instalace, použití a údržby poškodit.

Provádět jakékoliv úpravy na stroji a jeho součástech, bez souhlasu výrobce, je zakázáno.

Úkony spojené s manipulací a přepravou stroje, proveďte dle instrukcí uvedených na obalu a v do-
daném manuálu. 
Všechny úkony smí provádět pouze patřičně kvalifikovaný a pověřený personál.

Osoby pověřené manipulací, musí mít odpovídající schopnosti a zkušenosti a musí dodržovat veš-
kerá nezbytná opatření pro zaručení bezpečnosti vlastní a bezpečnosti přímo zainteresovaných osob.

Výběr požadovaných parametrů zdvihacích a přepravovacích zařízení (jeřáb, mostový jeřáb, zdvižný
vozík, atd.), musí být proveden na základě přepravované hmotnosti, obvodových rozměrů a míst
uchycení.

Pro zdvihání stroje smí být použity pouze součásti jako jsou oka, háky, závěsy, karabiny, zvedací pásy,
popruhy, řetězy, lana, atd., které jsou certifikované a odpovídají hmotnosti nákladu.

Během manipulace se strojem dodržujte předpisy pro manipulaci s náklady.
Při přemísťování, udržujte stroj a jednotlivé díly v horizontální poloze, náklad přemísťujte těsně nad
zemí a všechny pohyby provádějte pomalu.

Vyvarujte se prudkým pohybům, nebezpečnému houpání a otáčení a pokud to bude potřeba, do-
provázejte a přidržujte náklad při přesunu manuálně a poté ho opatrně položte na zem.
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2.3 Bezpečnostní doporučení pro instalaci

2.4 Bezpečnostní doporučení pro použití a provoz

2.5 Bezpečnostní doporučení pro údržbu a výměnu dílů

Před přistoupením k samotné instalaci, je třeba provést úkony uvedené v “plánu bezpečnosti”, aby
se zabránilo újmám přímo zainteresovaných osob a ostatních, kteří vykonávají svou pracovní činnost
v okolí instalace.
Striktně se řiďte všemi předpisy, zvláště pak těmi, které se týkají bezpečnosti na pracovišti.

Před provedením jakéhokoliv úkonu spojeného s instalací, je třeba vymezit vhodným způsobem pra-
covní prostor, aby se zabránilo vstupu nepovolaným osobám.

Elektrická zapojení musí odpovídat příslušným platným normám a zákonům.

Osoba odpovědná za elektrické zapojení, před samotnou kolaudací stroje, musí zkontrolovat, jestli
byly dodrženy všechny normy a předpisy.

Do stroje neinstalujte žádné nové součásti za účelem změny výkonu, oproti původnímu projektu.
Každá nepovolená úprava stroje, může mít negativní vliv na zdraví osob a integritu samotného stroje.
Operátoři při výkonu práce, musí být oděni výhradně do ochranného oděvu a musí být vybaveni
vhodnými prostředky osobní ochrany, jež odpovídají normám pro prevenci proti úrazům.
Před zapnutím stroje se ujistěte, že všechny bezpečnostní prvky jsou nainstalovány správně a
bezchybně fungují.
Během provozu stroje, zabraňte přístupu nepovolaným osobám. 

V místě výkonu práce odstraňte všechny překážky a zdroje případného nebezpečí.

Po stroji nešlapejte, ani na něho nepokládejte těžké předměty.

Pozor - Nebezpečí

Před jakýmkoliv zásahem do stroje se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od všech přívodů energie a
vhodnými prostředky zabraňte, aby nemohly být nečekaně připojeny.

Udržujte stroj ve stavu maximální efektivnosti tím, že budete dodržovat výrobcem stanovený plán
údržby.

Vhodně provedená údržba, mimoto že zachovává stejné funkční a bezpečnostní vlastnosti stroje po
dlouhou dobu, prodlužuje jeho životnost a zajišťuje jeho dobrý výkon.

Striktně dodržujte postupy uvedené v tomto návodu, zvláště ty, které ovlivňují bezpečnost.
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Ujistěte se, že všechny bezpečnostní prvky jsou funkční a jsou aktivovány.
Označte pracovní prostředí vhodným způsobem, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaným osobám.
Opotřebené, nebo poškozené součásti nahraďte výhradně originálními díly, u kterých byla ověřena
bezpečnost, spolehlivost a kompatibilita. 
Pokud do stroje budou použity neoriginální náhradní díly, nebo na něm budou během provozu, nebo
práce provedeny úpravy, které výrobce písemně nepovolil, zanikne záruka a výrobce nebude nést
žádnou odpovědnost, za případné škody na věcech a osobách.

Používejte pouze výrobcem doporučené oleje a mazací tuky.

Nevyhazujte nebezpečný odpad do životního prostředí (oleje, tuky, barvy, plast, atd.), ale rozdělte ho
dle chemického složení a zlikvidujte dle platných zákonů.

Na konci úkonů spojených s údržbou, nebo výměnou, před opětovným uvedením předmětného stroje
do provozu zkontrolujte, jestli uvnitř nezůstala nějaká cizí tělesa (hadry, klíče, atd.).
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3.1 Všeobecný popis stroje

Teleskopická plnící hubice je vivinuta pro bezúnikové plnění autocisteren, otevřených nákladních vozů, lodí a
vagónů, nebo pro běžné skladování materiálů.

Doporučujeme, abyste se striktně řídili instrukcemi, uvedenými v tomto manuálu a popsanými postupy pro
údržbu, dle uvedeného harmonogramu, což vám zajistí spolehlivost stroje, jeho bezpečnost a jeho dlouhou
životnost.

Důležité

Termíny “stroj” a “plnící hubice”, používané v tomto návodu, jsou použity bez rozdílu pro označení
teleskopické plnící hubice, jakožto předmětného stroje tohoto návodu.
Jakožto součásti určené pro instalaci do dalšího zařízení, nemají teleskopické plnící hubice označení
CE.
Je zakázáno teleskopickou plnící hubici zapínat, pokud stroj, anebo zařízení, kterého má být součástí,
nebylo prohlášeno ve shodě se směrnicí 2006/42/CE a jejich pozdějších úprav.
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3.2 Hlavní části

Poz. NÁZEV

1 Příruba

2 Odsávací ventilátor

3 Hlava

4 Externí plášť

5 Madlo

6 Dosedací kužel

7 Ochranný kužel snímače

8 Snímač hladiny

9 Vnitřní plášť

10 Filtrační vložka

11 Elektrický naviják

12 Snímač průvěsu lanka

13 Výrobní štítek

14 Elektrický rozvaděč

15 Čistící systém vzduchu

16 Uzavírací kužel

17 Výsypný plášť

18 Terminál pro ložné plochy

19 Sukně pro verzi ZC-ZD

20 Sukně pro verzi ZE-ZF

ZA-ZB

1

2
3

4
9

5
6

7
8

10

11
12

13

14

15

16

17

402,06

ZC-ZD ZE-ZF

8
18

19

17

20

16
5
6
7
8
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3.3 Princip provozu
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3.4 Předpokládané použití

Teleskopické plnící hubice BELLOJET®, jsou vivinuty pro kontinuální dopravu prachového materiálu a granu-
látů.

Rozdělujeme dva základní typy použití:
- plnění autocisteren;
- plnění otevřených nákladních vozů.

Uvnitř horní hlavy, mají teleskopické plnící hubice BELLOJET® namontovaný filtr, vybavený odsávacím ven-
tilátorem, který zvyšuje účinnost filtrace.

3.5 Nesprávné a nedovolené použití

Stroj nebyl navržen pro provoz v nebezpečných podmínkách, ani pro dopravu nebezpečného materiálu.
Pokud má stroj pracovat v těchto podmínkách, informujte o tom výrobce. 

  - Za nebezpečné, se považují tyto materiály: výbušné, toxické, hořlavé, škodlivé a podobné. 

3.6 Hladina hluku

Hladina hluku u strojů, je závislá na vlastnostech dopravovaného materiálu, na provozních podmínkách a na
typu instalace. Uvedené hodnoty hladiny hluku u plnící hubice jsou naměřeny ve vzdálenosti 1m, v nejkri-
tičtějším místě. 78 dB (A) při běžném provozu, 128 dB (A) při výstřelech ventilů čištění filtrů. 

3.7 Limity provozního prostředí

Pokud není určeno jinak, předmětný stroj smí být používán v uvedených mezních limitech.

  - Nadmořská výška: méně než 1000 m nad mořem.
- Teplota prostředí: od - 20 do + 40 °C.

  - Studená klimata: při nižších teplotách než 5 °C, používejte olej a mazivo vhodné pro tyto provozní teploty.
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3.8 Upozornění

Plnící hubice smí být uvedena do provozu a používána pouze kvalifikovanou a řádně proškolenou osobou,
která si přečetla příslušný návod k použití plnící hubice. 

Za proškolení personálu, určeného k používání hubice, odpovídá vedoucí dílny, nebo oddělení. 

Pokud nemáte dostatečné znalosti pro používání plnící hubice, doporučujeme vám, si znovu přečíst návod k
použití a pečlivě si jednotlivé úkony nastudovat. 

Vždy dodržujte místní platné bezpečnostní předpisy pro prevenci proti úrazům a na ochranu životního
prostředí. 

Ujistěte se, že každá osoba, která s plnící hubicí pracuje, zná umístění nouzového tlačítka a že toto tlačítko,
je používáno pouze, pokud to je nezbytně nutné. 

Pozorně si přečtěte instrukce, uvedené na výstražných a informativních tabulkách, umístěných na stroji.
Odstraňovat a poškozovat tyto tabulky, je zákázáno. 

Neodstraňujte ochranné panely a kryty z plnící hubice, pokud je v provozu. 

Pokud jsou výstražné a informativní tabulky nečitelné, poškozené, nebo opotřebované, očistěte je a po-
případě vyměňte. 

Zahajovat provoz, pokud jsou kryty otevřeny, nebo je během provozu otevírat, je zakázáno.

Odstraňovat bezpečnostní prvky ze stroje, je zakázáno. 

Ujistěte se, že elektrické zapojení stroje, je vybaveno funkčním uzemněním.

Osoba pověřená instalací, je povinna přiložit k dokumentaci výrobce také tabulku vyplněnou zákazníkem,
s popisem vlastností zpracovávaného prachového materiálu a vše zákazníkovi předat, aby tento měl, v
případě zásahu do stroje, k dispozici veškerou dokumentaci, obsahující také předběžná bezpečnostní
opatření, pro práci s daným prachovým materiálem.

Instalace teleskopické plnící hubice, musí být provedena dle instrukcí, uvedených v tomto manuálu, osobou k
tomuto pověřenou, která je povinna také provést funkční zkoušku, kontrolu nastavení a správného umístění.
Pokud je hubice vybavena filtrační jednotkou, bude třeba zkontrolovat také nastavení elektronické desky a ven-
tilátoru. Případné úkony demontáže a montáže částí teleskopické plnící hubice, smí být provedeny pouze za
účelem údržby, nebo čištění a to pouze kvalifikovanou a k těmto úkonům pověřenou osobou. Instrukce pro
montáž a demontáž částí plnící hubice, jsou uvedeny v kapitole “Údržba”.

Před jakýmkoliv úkonem na plnící hubici se ujistěte, že je uvedena do bezpečného stavu.
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Důležité

V tomto manuálu je uveden pokyn “Uveďte teleskopickou plnící hubici a zařízení do kterého je nain-
stalována do bezpečného stavu”, což zahrnuje následně popsané úkony. 
  - Ujistěte se, že je stroj odpojen od všech přívodů elektrického proudu. 
  - Ujistěte se, že stroj je zcela zastaven. 
  - Ujistěte se, že je stroj odpojen od rozvodu tlakového vzduchu. 
- Zajistěte vhodné osvětlení okolního prostoru teleskopické plnící hubice.

Před zásahem do teleskopické plnící hubice, odstraňte prach, který se na ní usadil, přičemž dbejte, aby se
nerozvířil do okolního prostředí. 

Při jakémkoliv úkonu na teleskopické plnící hubici (údržba a čištění), jsou oparátoři povinni používat příslušné
prostředky osobní ochrany (POO), jako jsou: 

- antistatická ochranná obuv (certifikovaná);
- antistatický ochranný oděv (certifikovaný); 
- ochranná přilba;
- antistatické ochranné rukavice; 
- ochranné masky; 
- ochranné brýle;
- ostatní ochranné prostředky, uvedené na bezpečnostní kartě zpracovávaného materiálu.

Pozn.:  Provádět jakýkoliv zásah do teleskopické hubice během provozu zařízení, na kterém je teleskopická
plnící hubice nainstalována (plnění dopravního prostředku), je zakázáno. Pokud je zařízení ovládáno
hlavním rozvaděčem, musí být tento rozvaděč vybaven bezpečnostním klíčem, proti náhodnému
zapnutí. Tento klíč, musí mít u sebe vždy osoba, která dané úkony údržby na zařízení provádí.

V případě výměny dílů, používejte pouze originální náhradní díly. 

V případě celkového výpadku napětí v síti (black-out), žádné úkony údržby na teleskopické plnící hubici ne-
provádějte.

V logice ovládacího rozvaděče zařízení, je třeba, aby v případě celkového výpadku napětí v síti (black-out), 
ventil nad plnící hubicí, přerušil tok materiálu.

Zabraňte pádu těžkých předmětů, nebo jejich nárazu do teleskopické plnící hubice. 

Pohyb teleskopické plnící hubice je zajištěn pomocí lanek, navinutých uvnitř krabice pohonu, umístěné vedle
hlavy hubice. Otevírat krabici pohonu, jakožto i dotýkat se pohyblivých částí, pokud je stroj v provozu, je
zakázáno. Přístup k těmto částem stroje, je možný pouze pokud jsou plnící hubice a zařízení, na kterém je
nainstalována, uvedeny do bezpečného stavu. 

Používat stroj, pokud se vyskytnou významné anomálie při provozu (přílišná hlučnost, vibrace, vysoká teplota
některých částí stroje, nesprávný pohyb při zdvihu a spouštění, nesprávná funkčnost filtrační jednotky,
praskliny na pláštích, nesprávné uchycení elekrických kabelů, atd.), je zakázáno. 
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Používat stroj po provedení údržby, anebo opravy, bez předepsaných kontrol, popsaných v příslušné kapitole
tohoto návodu, je zakázáno.

Teleskopická plnící hubice, musí být nainstalována tak, aby měla okolo prostor pro provedení běžných úkonů
montáže a demontáže, čištění a údržby.

V případě, kdy dopravovaný materiál má vysokou povrchovou teplotu, přesahující 60°C, je osoba pověřená
instalací povinna zajistit montáž mechanických zábran, které znemožní přístup personálu k částem stroje,
které jsou horké. Mimoto je také povinen zajistit umístění příslušných informativních a výstražných tabulek.
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4.1 Typy obalů

OBAL (obr.3)
 Při přepravě, musí být obal s teleskopickou plnící hubicí pevně uchycen k ložné ploše dopravního prostředku, aby
se zabránilo jeho pohybům a nárazům, které by mohly poškodit některou z jejích částí. Mimoto na ložné ploše
dopravního prostředku, se nesmí nacházet volné předměty, které by také mohly nárazem stroj poškodit.
Obal, ve kterém je uložena plnící hubice, se skládá z dřevěné bedny, umístěné na paletě. Na horní straně
bedny jsou umístěny tři dřevěné lišty, které zabraňují vysunutí stroje shora. Bedna je obalena bílou
fólií. Hmotnost a rozměry závisí na modelu a výšce stroje.

VYBALENÍ

Zkontrolujte, jestli je obal celistvý a nejsou na něm viditelné známky poškození. Sejměte ochrannou fólii, do
které je bedna zabalena. Odstraňte tři dřevěné lišty na horní straně bedny, přičemž dbejte, aby na bedně
nezůstaly žádné hřebíky, které by mohly poranit operátora, anebo poškodit plášť plnící hubice, při jejím
vytahování. Vytáhněte plnící hubici z bedny směrem nahoru, k čemuž použijte horní přírubu. Dbejte zvýšené opa-
trnosti, aby nedošlo k poškození tlačítek na rozvaděči. Zdvihněte plnící hubici do požadované polohy a upevněte ji
k požadované dopravní trase. Vyjměte ventilátor odsávání z bedny (pokud je součástí dodávky) a proveďte
jeho instalaci.

Osoba pověřená instalací, je povinna obalový materiál zlikvidovat dle platných předpisů.

Rozměry obalu:
  - délka 115 cm;

- šířka 125 cm;
- výška je variabilní od 165 cm do 230 cm.

obr. 3
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Typ obalu je zvolen na základě typu dodávky, použitého dopravního prostředku, množství zboží a místo des-
tinace.

Pro usnadnění dodávky, může být teleskopická plnící hubice rozmontována a zabalena do většího počtu
balíků. 

Balíky mohou být do dopravního prostředku umístěny odděleně, nebo upevněny na paletu, anebo v případě
zásilek na dlouhou vzdálenost pomocí lodní, či letecké dopravy, mohou být uloženy do kontejneru.

Na balících jsou uvedeny výstražné symboly, pro bezpečné zdvihání a manipulaci.

Níže uvádíme seznam příslušných symbolů, uvedených na balících.

Obalový materiál musí být zlikvidován, nebo recyklován dle platných předpisů.

A) Křehké: označuje, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s balíkem a
jeho zdvihání, aby nedošlo k jeho poškození.

B) Těžiště: označuje místo těžiště balíku.

C) Zdvihací pásy: označuje správné umístění pásů pro zdvihání balíku.

D) Limit zatížení: označuje maximální zátěž na balík, při skládání balíků na sebe.

E) Hmotnost: označuje maximální hmotnost balíku.

Kg
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4.2 Přejímka zboží

Při přejímce zboží zkontrolujte, jestli typ a množství odpovídá údajům na potvrzení objednávky.

Případná poškození, musí být ihned zapsána do příslušné kolonky na přepravním listu.

Řidič je povinen přijmout tuto reklamaci a nechat vám jednu kopii přepravního listu.

Pokud se jedná o přímou dodávku, zašlete kopii přepravního listu s uvedenou reklamací výrobci, nebo
spedici.

Pokud způsobené škody nejsou oznámeny ihned při přejímce zboží, vaše reklamace vám nemusí být
později uznána.

4.3 Způsob manipulace a vykládky

Pozor - Nebezpečí

Při zdvihání a manipulaci se řiďte instrukcemi uvedenými na stroji a ve výrobcem vyhotoveném
návodu pro instalaci, použití a údržbu. Osoba pověřená provedením daných úkonů na stroji, musí
přijmout všechna nezbytná opatření, aby zajistila bezpečnost svou, jakožto i ostatních, přímo 
zainteresovaných osob. Používejte pouze prostředky (lana, háky, atd.), jež jsou vhodné pro zdvihaný
náklad. Dbejte zvýšené pozornosti ve fázi zdvihání a vyvažte náklad tak, aby se zabránilo jeho
nekontrolovanému pohybu, který by mohl způsobit újmu na zdraví osob. Neskládejte obaly na sebe,
jelikož nejsou k tomuto uzpůsobeny. Díly stroje netahejte po zemi ani netlačte, mohlo by dojít k
jejich poškození. Před manipulací s nákladem, si pozorně přečtěte příslušné informace, uvedené v
kapitole “Informace o bezpečnosti”.

ZDVIHÁNÍ 
Při zdvihání doporučujeme nechat plnící hubici v obalu a zdvihnout ji i s dřevěnou paletou, na které je polože-
na, umístit ji do montážní polohy a upevnit pomocí příruby. Další možnost je použít pro zdvihání příslušná 
zdvihací oka, přišroubovaná k přírubě, anebo zdvihací pásy, obepnuté okolo motoru a odsávacího vedení na 
hlavě hubice. Vhodnou metodu zdvihání, zvolte dle montážních podmínek.

- Pro manipulaci s hubicí a její zdvihání, používejte pouze příslušná oka. 
- Používejte zdvihací pomůcky, které odpovídají hmotnosti, rozměrům hubice a výšce, do které je třeba ji

vyzvednout. 
- Pro zavěšení hubice na zdvihací zařízení, používejte háky vybavené bezpečnostní pojistkou, nebo kara-

biny. 
-  Používat svorky, kroužky, otevřené háky a jiné systémy, které nezaručují stejnou bezpečnost, jako karabiny, 

nebo háky s bezpečnostní pojistkou, je zakázáno. 
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5.1 Doporučení pro instalaci

Teleskopickou plnící hubici vybalte až v okamžiku montáže.
Zkontrolujte, jestli dodaný model, odpovídá tomu objednanému (viz údaje na výrobním štítku).
Zkontrolujte, jestli teleskopická plnící hubice nebyla během dopravy poškozena, anebo nejeví známky anomálií.
Osoba pověřená instalací stroje, je povinna zajistit rovnoměrné osvětlení místa montáže, dle platných před-

pisů.
Osoba pověřená instalací, provede kontrolu vhodnosti místa, kde bude teleskopická plnící hubice nainstalována.
První instalaci teleskopické plnící hubice, provádí osoba pověřená instalací, dle instrukcí uvedených v návo-
du k použití. Osoba pověřená instalací, je povinna provést kontrolu funkčnosti hubice, její nastavení, kontolu
filtru a správného nastavení elektronické desky, jakožto i ventilátoru (pokud jsou součástí výbavy).
V závislosti na výšce montáže, je osoba pověřená instalací povinna používat vhodné prostředky, například
montážní plošiny, jakožto i prostředky osobní ochrany, proti pádu z výšky, aby mohla požadované úkony
provést bezpečně.
Plnící hubice, pokud je dodána bez vestavěného filtru, musí být připojena k okruhu odsávání a filtrace prachu.
Pečlivě zkontrolujte, jestli okruh odsávání správným způsobem odsává a filtruje směs vzduchu a prachu,
která stoupá z cisterny (popřípadě upravte hodnotu výkonu a tlaku odsávání).
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5.2 Upevnění plnící hubice s filtry

- Použijte zdvihací zařízení s nosností odpovídající hmotnosti plnící hubice.
- Zdvihněte plnící hubici do požadované výšky a nasaďte těsnění (poz. 4, obr. 5) na šrouby na hlavě (poz.

5, obr. 5) .
- Nasaďte přírubu propojovací trubky (poz. 1, obr. 5) na šrouby na hlavě.
-  Po nasazení pojistné podložky UNI 1751 průměru 16 mm (poz. 3, obr. 5), utáhněte matice (poz. 2, obr. 5).
- Pro upevnění použijte pouze pozinkované šrouby a matice kategorie 8.8.
-  Ujistěte se, že šrouby vyčnívají z utažených matic na protipřírubě, ke které je plnící hubice upevněna. Utažení

matic se provádí pomocí momentového klíče (utahovací moment 160 Nm).

1
2
3
4
5

obr. 5
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- Pokud je rozmetadlo součástí výbavy, doporučujeme umístit teleskopickou plnící hubici tak, aby vidlice vi-
bračního snímače hladiny byly nasměrovány paralelně s podélným směrem plněné cisterny.

5.3 Instalace teleskopické plnící hubice s rozmetadlem

Elektrický rozvaděč

Pneumatický rozvaděč VMX01G

•

•

obr. 1

1)  Připojte pneumatický rozvaděč VMX01G k rozvodu vzduchu na zařízení a nastavte regulátor tlaku na 3 - 4
bary.

2) Chladící vzduch bude přiváděn dovnitř rozmetadla, prostřednictvím spirálovité hadičky.
3) Připojte elektrický rozvaděč k elektrickému rozvodu zařízení. 

Tr
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4)  Elektrický rozvaděč je vyroben tak, aby do něho mohl být uložen i logický obvod pro provoz rozmetadla.
5)  Mimo součástí, jimiž je běžně teleskopická plnící hubice vybavena, napájí elektrický rozvaděč i tyto pomocné

součásti:
- cívka elektroventilu 24 V 50/60 Hz v pneumatickém rozvaděči VMX01G;
- vibrační snímač hladiny typu ILVD01EA310R, napájený prostřednictvím kabelu snímače hladiny;
- elektromotor, napájený prostřednictvím přívodního kabelu motoru.

6) Kužel rozmetadla je přišroubován ke konci teleskopické plnící hubice stejným způsobem, jako ochranný
kužel standardního snímače hladiny. Rozdíl je pouze v tom, že propojovací ramena jsou nahrazena
trubkami, které umožňují průchod elektrických přívodních kabelů, hadiček s chladícím vzduchem a výstu-
pem vzduchu, jak je znázorněno na obrázku 3.

obr. 2

1

•

2

•

3

•
4

•

5 •

6
•

1 Přívodní kabel motoru

2 Kabel snímače hladiny

3 Hlava snímače hladiny

4 Hadička přívodu vzduchu motoru

5 Vidlice snímače hladiny

6 Protizávaží
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obr. 3

2

•

7

•

4

•

1

•3

•

6

•

5

•

PROVOZ ROZMETADLA

Teleskopická plnící hubice vybavená rozmetadlem, je delší o 128 mm oproti hubici, vybavené standardním
ochranným kuželem.
Rozmetadlo se rozjede poté, co je teleskopická plnící hubice umístěna na cisternu a koncový spínač poma-
lého kabelu dal potvrzení pro zahájení plnění a operátor stisknul tlačítko PA na tlačítkovém ovladači.
Rozmetadlo se zastaví, až množství materiálu v cisterně dosáhne úrovně snímače hladiny, který zašle signál
pro přerušení dopravy materiálu a zastaví motor rozmetadla.
Během provozu rozmetadla, elektroventil v pneumatickém rozvaděči VMX01G, ovládá chladící vzduch pro
elektromotor uvnitř ochranného kužele rozmetadla.

1 Vstup přívodního kabelu do
motoru

2 Vstup kabelu snímače hladiny

3 Vstup vzduchu do motoru

4 Výstup vzduchu z motoru

5 Oběžné kolo

6 Snímač hladiny

7 Motor
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5.4 Elektrická přípojka

Pozor - Nebezpečí

Před jakýmkoliv zásahem do stroje se ujistěte, že je uveden do bezpečného stavu!

Osoba odpovědná za instalaci musí propojit stroj s potřebnými ovládacími prvky, dle platných předpisů.
Elektrická zapojení v plnící hubici, smí provádět pouze kvalifikovaná osoba, v souladu s místními normami.
Při zapojení je třeba zkontrolovat, aby kabely měly dostatečnou délku.
Elektrická zapojení proveďte dle elektrických schémat, které jsou přiloženy k plnící hubici.
Elektrické schéma ovládacího rozvaděče, nebo rozvodné krabice a návod k použití pro nastavení elektronické
desky čištění filtru (pokud je součástí výbavy), jsou přiložené ke stroji, odděleně od jeho návodu k použití. 

OVLÁDACÍ PRVKY NA PŘEDNÍM PANELU OVLÁDACÍHO ROZVADĚČE

ZNAČKA POPIS POLOHY

PEM
Nouzové

tlačítko

Stisknutí nouzového tlačítka umožňuje deaktivovat ovládání všech zaintereso-
vaných obvodů. Pro opětovnou aktivaci elektrického rozvaděče, je třeba uvést
tlačítko do jeho pohotovostní polohy, otočením ve směru hodinových ručiček. 

L Kontrolka Zobrazuje správné napájení elektrického rozvaděče.

SM Přepínač cisterna/
otevřený nákl. vůz

Umožňuje aktivovat dvě odlišné automatické sekvence zařízení:

- poloha SX: aktivace plnění do cisterny; 
- poloha DX: aktivace plnění na ložnou plochu otevřeného nákladního vozu.

QS1 Hlavní vypínač

Umožňuje ovládat napájení elektrického rozvaděče:

- poloha OFF: vypnutý přívod do elektrického rozvaděče; 
- poloha ON: zapnutý přívod do elektrického rozvaděče. 

SV Přepínač aktivace
odsávání

Umožňuje aktivovat použití ventilátoru v automatickém módu:

- poloha 0: ventilátor odsávání deaktivován; 
- poloha 1: ventilátor odsávání aktivován.

SF Přepínač aktivace
filtru

Umožňuje aktivovat použití ventilátoru v automatickém módu:

- poloha 0: ventilátor odsávání deaktivován; 
- poloha 1: ventilátor odsávání aktivován. 

SV/L3 SF/L2

PEM L SM QS1
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ZÁVĚSNÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ (obr.13a)
K rozvaděči je připojen závěsný tlačítkový ovladač, jehož pomocí operátor řídí cyklus plnění. 

obr.13

VERZE S ELEKTRICKÝM

ROZVADĚČEM

PEM1

PS

PD

PA

PC

obr.13a

VERZE S ROZVODNOU

KRABICÍ

PEM1

PS

PD
PA

PC

SM1

option

PEM1 Nouzové tlačítko

Stisknutí nouzového tlačítka umožňuje deaktivovat ovládání všech zainteresovaných obvodů. Pro opětovnou
aktivaci elektrického rozvaděče, je třeba uvést tlačítko do jeho pohotovostní polohy, otočením ve směru
hodinových ručiček. 

PS Tlačítko posunu hubice nahoru

Ovládá posun plnící hubice směrem nahoru.

PD  Tlačítko posunu hubice dolů

Ovládá posun plnící hubice směrem dolů.

PA Tlačítko otevření

Ovládá otevření ventilu plnění materiálem.

PC Tlačítko zavření

Ovládá zavření ventilu plnění.

SM1 Přepínač cisterna / otevřený nákl.vůz  (POUZE VERZE S ROZVODNOU KRABICÍ)
Přepínač 0-1 umožňuje aktivovat dvě odlišné automatické sekvence zařízení. 
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Níže uvádíme několik příkladů elektrických schémat. Schémata popisují jak ovládací panel se závěsným
tlačítkovým ovladačem, tak rozvodné krabice (dodávané s, nebo bez přípravy pro závěsný tlačítkový
ovladač).

Elektrický panel s tlačítkovým ovladačem

5.5 Příslušná elektrická schémata
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Zapojení elektromotorů a hlavního přívodu elektrického rozvaděče

Motor ventilátoru Motor zdvihu (použijte KA, nebo KB) Hlavní přívod

Dálkově ovládané stykače KA a  KB mohou být použity bez rozdílu pro zapojení elektromotoru zdvihu.
Dálkově ovládaný stykač KM2 je použit pro zapojení motoru ventilátoru.
Svorkovnice QS0 je určena pro hlavní přívod do elektrického rozvaděče.
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Schéma rozvodné krabice s tlačítkovým ovladačem (Rozvod “D”)

Schéma rozvodné krabice bez tlačítkového ovládání  
(Rozvod “B”)
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NASTAVENÍ DOBY PŘÍVOD

VÝSTUP 
ELEKTRO-
VENTILŮ

PROVOZNÍ 
STAV

ELEKTRONICKÁ DESKA ČIŠTĚNÍ FILTRU

5.6 Filtrační jednotka
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LIMITY POUŽITÍ

Teplota použití. ...........................................od -20 °C do 80 °C (běžný provoz); 100 °C (max.nárazová teplota)

VSTUP

Napětí. .......................................24 ± 15% V (AC-DC)  =>  260 ± 15% V (AC-DC)
Frekvence. .............................................................................0 Hz (DC)  =>  60Hz

VÝSTUP

Napájecí napětí..................................................... . 24±10% (DC) řízena µP pro provoz cívek 24V CA, nebo CC
Výkon max. CA ....30 VA
Výkon max. DC ....30 W

PŘÍKONY DESKY

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty příkonu a výkonu desky v různých provozních podmínkách,
v závislosti na napájecím napětí a použití, nebo nepoužití MDPE.

Napájecí napětí
(Vac)

Příkon
(A)

Výkon
(W)

24 0.220 5.3

115 0.090 10.4

230 0.050 11.5

260 0.045 11.7

5.6.1 Zapojení elektronické desky

1) NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

Elektronická deska funguje na všechny typy napětí, od 24V do 260V jak stejnosměrného (DC), tak stří-

davého proudu (AC).

2) AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ NAPĚTÍ
Elektronická deska rozpoznává automaticky napájecí napětí, tudíž pro běžný provoz nevyžaduje žádné
nastavení.

3) PŘIPOJENÍ KE SVORKOVNICI

Elektronická deska je napájena ze svorky (S1) a přijímá všechny hodnoty napětí, uvedené výše v bodě 1.
Svorkovnice (S2) slouží k zapnutí a vypnutí desky samotné. 
Ovládání zapnutí se provádí prostřednictvím čistého kontaktu (bez jakéhokoliv elektrického napá-
jení). 
Při zavřeném kontaktu (S2), deska provede cyklus čištění. V okamžiku, kdy se otevře kontakt (S2), začíná
čištění na konci cyklu, které běží po pevně stanovenou dobu zhruba 10 minut, během kterých se střídají
nastavené doby pausy a doby výstřelu.
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5.6.2 Elektrické zapojení

U teleskopických plnících hubic typu BELLOJET®, je ovládací elektronická deska filtrační jednotky uložena do
rozvodné krabice se stupněm ochrany IP55.
Tato krabice může být nainstalována dovnitř elektrického rozvaděče, nebo přímo na krabici pohonu.
Deska se dodává s kabeláží, připojení k cívkám provádí a testuje firma TOREX®.
Standardní dodávka zahrnuje mikrospínač pro nastavení doby pauzy (doba mezi jednotlivými čistícími “výstřely” a
doby “čištění” (doba otevření elektroventilu). Nastavitelné doby jsou uvedeny v odstavci “Nastavení časového
spínače”.

Všechny elektronické desky, mají fixní časový spínač, používaný pro zastavení čistícího cyklu.

Je známo, že nejefektivnější čištění jakéhokoliv systému odprašování je to, při kterém do vstupního ústí filtru
neproudí vzduch.

Bez vzrůstajícího průtoku vzduchu, se prach z filtračních vložek mnohem lépe odstraňuje a zanechává jejich
látku čistou.

4) BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVÁNÍ WAIT
Aktivováním vstupu WAIT (zavření kontaktu) se přeruší čistící cyklus a uloží se poloha posledního akti-
vo-vaného výstupu. Blokace přetrvává, až když je WAIT aktivován (zavření kontaktu).
Po deaktivaci blokování WAIT (otevření kontaktu) se čistící cyklus znovu spustí od následujícího výstupu až
k poslednímu napájenému výstupu, pokud je S2 ještě aktivní. V opačném případě program přechází do
STANDBY, bez toho, aby čistící cyklus dokončil. Kontakt WAIT, může být použit jako bezpečnostní vypínač
(alarm), nebo pro zkrácení doby konečné fáze čistícího cyklu. Vskutku, pokud je WAIT aktivován během konečné
fáze čistícího cyklu, tento se zcela zastaví; pokud je WAIT deaktivován, program se vrátí do STANDBY.

Napájení (S1) musí na desce být přítomno vždy (odpojte ho, pouze v případě údržby).

NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE

PAUZA
(sek)

PRÁCE
(sek)

KONEC CYKLU

MIN. MAX. SET MIN. MAX.
SET FIXNÍ DOBA

(min)Vložky

5 90 5 0.1 0.3 0.1 10
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5.6.3 Doba pauzy

Přednastavenou dobu pauzy je možno upravit, pomocí příslušných mikrospínačů takto:

5

11

16

22

28

33

39

45

50

73

67

62

56

90

84

79

DOBA 
PAUZY

PAUSE
TIME

PRESET VALUE EIN-
STELLWERT VALEUR
PREIMPOSEE VALORE 
PREIMPOSTATO

MIKROSPÍNAČ 1

PŘEDNASTAVENÁ 
HODNOTA

DOBA 
PAUZY
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5.6.4 Doba práce

Přednastavenou dobu práce je možno upravit, pomocí příslušných mikrospínačů takto:

MIKR 2

WORK TIME

0.1

0.19

0.18

0.17

0.15

0.14

0,13

0.11

0.21

0.3

0.28

0.27

0.26

0.25

0.23

0.22

PŘEDNASTAVENÁ
HODNOTA PRO 
KARTUŠE POLYPEAT

DOBA
PRÁCE

DOBA
PRÁCE

MIKROSPÍNAČ 2
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5.6.5 Pneumatická přípojka

VLASTNOSTI TLAKOVÉHO VZDUCHU

Provoz filtru vyžaduje permanentní připojení k rozvodu tlakového vzduchu. Tento tlakový vzduch musí být:
1) Čistý - bez pevných částic, které by mohly poškodit elektroventily filtru.
2) Bez kondenzátu - nádrž filtru je vybavena vypouštěcí zátkou na kondenzát. Přesto doporučujeme použí-

vat odvodní kohoutek kondenzátu.
3) Bez olejových látek - přítomnost olejových látek ve vzduchu, by mohla zapříčinit ucpání filtru a jeho

nenávratné poškození.

Doporučujeme používat filtry, které udržují vzduch čistý a bez olejových látek.

Pozor - Nebezpečí

Před připojením tlakového vzduchu k filtru, vyprázdněte jeho trubkový rozvod.

TLAK NA PŘÍVODU VZDUCHOVÉ NÁDRŽE

  - Min. 5 barů 
  - Max. 6 barů  
Změna provozních podmínek může vyžadovat:
1) úpravu tlaku na přívodu do vzduchové nádrže;

2) úpravu nastavení elektronické desky, tedy úpravu spotřeby tlakového vzduchu.

Do blízkosti filtru doporučujeme nainstalovat sadu součástí (manometr, redukční ventil tlaku vzduch / olej).
Je třeba také nainstalovat součásti pro manuální odstavení přívodu vzduchu (kulový, nebo jiný ventil), z
důvodu usnadnění následných údržbářských prací.

PNEUMATICKÁ ZAPOJENÍ

  -  Pneumatická energie, používaná teleskopickou plnící hubicí, slouží k provozu čistícího systému filtru. 
  -  Aby bylo možno filtr nezávisle ovládat, musí mít svůj oddělený přívod vzduchu, v místě připojení rozvodu haly, kde

jsou naintalovány redukční ventily tlaku, jejichž funkce je zajišťovat konstantní úroveň tlaku v rozvodu. 

Důležité

Osoba pověřená instalací je povinna správně upevnit flexibilní hadice tlakového vzduchu a nain-
stalovat vhodné zajišťovací prostředky, proti jejich samovolnému rozpojení.
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SCHÉMA PNEUMATICKÉHO ČISTÍCÍHO OKRUHU (SÉRIE EA)

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

2

1 3

4

Ovládací panel

Filtrační jednotka

Odvod kondenzátu
(zavřený) hadička 8mm

Přívod vzduchu
hadička 8mm 4-6 barů

obr. 6

- Vnitřní objem nádrže: 5,8 l.
- Maximální přípustný tlak v nádrži: 6 barů

Elektroventil vystřelování:
- Přípojka: 3 /4 Plyn
- Napájení: 24 VAC
- Příkon: 11 VA

Připojení vzduchu: 
Připojení tlakového vzduchu, je realizováno rychlospojkou pro hadičku 8 mm.

Odvod kondenzátu: 
Odvod kondenzátu se skládá z kohoutku s rychlospojkou pro hadičku 8 mm.
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Na nádrži jsou dvě rychlospojky o průměru 8 mm. Spojka s kohoutkem slouží pro odvod kondenzátu, který
se vytvoří uvnitř nádrže, zatímco druhá spojka, slouží pro plnění nádrže. Obě spojky jsou zobrazeny na níže
uvedených fotografiích.

Odvod kondenzátu Vzduchová přípojka plnění nádrže
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6.1 Zahájení provozu

PŘEDBĚŽNÉ KONTROLY

Po dokončení elektrických a pneumatických zapojení, je třeba provést ještě tyto předběžné kontroly:
- zkontrolovat, jestli je elektronická deska správně napájena a nastavena;
- zkontrolovat, jestli tlak v nádrži filtru je 6 barů;
- zkontrolovat řádné utažení šroubů, matek a háků;
- zkontrolovat správné upevnění filtračních vložek na jejich nosné desce;
- zkontrolovat celistvost těsnění a následné zavření inspekčních dvířek;
-  pokud jsou přítomny, tak zkontrolovat všechny trubky připojené k filtru, jejich zašroubování a sestavení;
- zkontrolovat správný směr otáčení motoru zdvihu a odsávání.

POSTUP PŘI ZAPNUTÍ

Po předběžné kontrole, přistupte k provedení těchto úkonů:
1) zapněte teleskopickou plnící hubici;
2) zapněte vzduchový kompresor;
3) zapněte napájení elektronické desky (rozsvítí se ledka MS);
4) zahajte čistící cyklus (rozsvítí se ledka clean);
5) zkontrolujte, zdali všechny elektroventily fungují správně (jakmile deska pošle impuls do elektroventilu,

rozsvítí se žlutá ledka); 
6) zkontrolujte délku výstřelu a interval mezi jednotlivými výstřely;
7) zapněte odsávací ventilátor.

Pozor - Nebezpečí

Při instalaci odsávání, musí být při zahájení používání filtru, nastavena kapacita vzduchu na předep-
sanou hodnotu.
Pouze pokud ztráta náplně dosáhne hodnoty mezi 50 - 150 m H20 (u “stabilizovaného” filtru), na zák-
ladě typu a množství zpracovávaného prachového materiálu, přibližně okolo prvních 100 hodin provozu,
lze přivést průtokový výkon odsávání, na požadovanou hodnotu. Zkontrolujte tedy, jestli příkon není
vyšší, než je hodnota uvedená na výrobním štítku.
● Po několika hodinách provozu zkontrolujte, jestli vibrace neuvolnily nějaké šrouby, nebo matice.
● Nezapínejte motor opakovaně za sebou, dochází k jeho přetěžování, které může vést k přehřátí elek-

trických součástí. Před jeho opětovným zapnutím, nechte motor dostatečně vychladnout.
●  Odsávací ventilátory TOREX® jsou nainstalované s vlastními nerozebíratelnými ložisky, pokud není

zákazníkem požadováno jinak a tudíž nepotřebují žádné mazání.

Je velmi důležité provádět časté kontroly funkčnosti filtru, po jeho nainstalování, hlavně během prvních
týdnů provozu.

To znamená, že je třeba kontrolovat čistící systém, jestli je nastavená doba pauzy dostatečná pro správné
čištění, dle specifikace zákazníka. 
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obr.20

6.2 Pracovní cyklus plnění cisteren

POSTUP PŘI ZAPNUTÍ

Po instalaci teleskopické plnící hubice na požadované zařízení a připojení elektrického rozvaděče k 
rozvodné síti (viz kapitola elektrická zapojení), zapněte hlavní vypínač QS1 na předním panelu rozvaděče.

- Lopatka snímače hladiny (pokud je rotačního typu) se začne otáčet (poz. 6, obr. 20).
- Přepněte přepínač SM na předním panelu rozvaděče do polohy SX.

- Přepněte přepínač SV na předním panelu rozvaděče do polohy 1 pro aktivaci odsávání.

- Přepněte přepínač SF na předním panelu rozvaděče do polohy 1 pro aktivaci cyklu čištění filtru.

SV SF

SM
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- Nastavte časový spínač TMR (namontovaný uvnitř elektrického rozvaděče) na dobu 20-30 sekund.

TMR

Jakmile je cisterna v poloze, kdy její plnící otvor je přímo pod teleskopickou plnící hubicí, je možno zahájit
fázi plnění.
- Stiskněte tlačítko POSUN DOLŮ „PD“ na tlačítkovém ovládání.

  - Plnící koncovka (poz. 2, obr. 20) sjede dolů: řiďte ji, až se opře o přírubu plnícího otvoru cisterny (poz. 3
obr. 20). Při navádění plnící koncovky na plnící otvor koncovky, je třeba, aby operátor pevně držel madlo
hubice (poz. 1, obr . 20) oběma rukama, přestože musí na okamžik ovládat tlačítkové ovládání.

  -  Držte stisknuté tlačítko „PD“ až do doby, kdy se uvolní obě lanka zdvihu a koncový spínač zařízení volného
lanka, automaticky zastaví motor plnící hubice.

  - Nyní můžete zahájit fázi plnění, a to stisknutím tlačítka OTEVŘENÍ „PA“, na tlačítkovém ovládání.
  -  Pomocí tohoto tlačíkta se otevře ventil nad plncící hubici (např. motýlová klapka, šoupátko, atd.), běžně

ovládaný pneumaticky, nebo se zapne motor (např. šnekového, nebo pásového dopravníku).
  - Současně se rozjede také motor odsávání a zapne čistící cyklus filtru.
- V tomto okamžiku, začíná materiál padat dovnitř cisterny.

Důležité

V případě anomálií, musí být plnící hubice ihned vypnuta. Nechte zařízení zkontrolovat kvalifiko-
vaným technikem.

POSTUP PŘI VYPNUTÍ

AUTOMATICKÝ MÓD

- Materiál, který padá dovnitř cisterny se kumuluje, až do jejího celkového naplnění.
- Když je cisterna plná, hladina materiálu dosáhne snímače, který je umístěn v blízkosti výstupu telesko-

pické plnící hubice.
-  Snímač zašle signál na zastavení plnění (např. uzavře ventil, nebo vypne motor šnekového dopravníku

nad teleskopickou plnící hubicí).
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-  Automaticky se zastaví motor odsávání, zatímco cyklus čištění filtru bude v provozu ještě 10 minut.
-  V tomto okamžiku zahájí časový spínač TMR odpočet přednastavené doby (20-30 sekund).
- Po uplynutí této doby se zapne motor zdvihu a vytáhne plnící výstup z cisterny.
- Zpoždění zdvihu způsobené časovým spínačem TMR umožňuje, aby se vysypal materiál, který se ještě v

plnící hubici nachází.
- Po dosažení koncové horní polohy, horní koncový spínač zastaví motor zdvihu a poté je teleskopická

plnící hubice připravena k plnění dalšího nákladního vozu.

MANUÁLNÍ MÓD

  -  V případě potřeby zastavit plnění dříve, než je cisterna zcela naplněná, nebo dříve, než hladina materiálu
dosáhne snímače hladiny, stiskněte tlačítko ZAVŘENÍ „PC“, na tlačítkovém ovládání.

  -  Stisknutí tohoto tlačítka se zavře ventil, nebo vypne motor šnekového, nebo pásového dopravníku nad
plnící hubicí a plnění se přeruší.

  -    Automaticky se zastaví motor odsávání, zatímco cyklus čištění filtru bude v provozu ještě 10 minut.
- Vyčkejte zhruba 20-30 sekund, aby se materiál, který se ještě v plnící hubici nachází, vysypal.

  -  Stisněte tlačítko POSUN NAHORU „PS“ na tlačítkovém ovládání, čímž se rozjede motor zdvihu, který
zdvihne plnící výstup hubice.

 - Po dosažení koncové horní polohy, horní koncový spínač zastaví motor zdvihu a poté je teleskopická

plnící hubice připravena k plnění dalšího nákladního vozu.
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Stiskněte tlačítko POSUN
DOLŮ "PD"

Rozjede se motor zdvihu M1,
prostřednictvím dálkově
ovládaného stykače KB.
Plnící hubice sjede dolů.

Plnící hubice sjede až do polo-
hy, kdy jsou lanka volná.

Motor zdvihu se automaticky
zastaví.

Stiskněte tlačítko OTEVŘENÍ "PA"

Materiál naplní cisternu až ke
snímači hladiny.

Automaticky se zastaví také
motor odsávání, zatímco cyklus
čištění filtru, bude v provozu
ještě 10 minut.
Současně se aktivuje časový
spínač TMR, který zahájí
odpočet přednastavené doby,
po jejímž uplynutí, aktivuje
dálkově ovládaný stykač KA a
plnící hubice vyjede nahoru, až
do koncové polohy.  

Prostřednictvím relé VM, se ak-
tivuje plnění materiálu.

Při dosažení snímače hladiny,
se deaktivuje relé VM a zastaví
plnění materiálem. 
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Tento elektrický rozvaděč byl navržen pro plnění jak cisteren, tak nákladních vozů s otevřenou ložnou plo-
chou.
Pro aktivaci plnění otevřených nákladních vozů se ujistěte, aby dvoupolohový přepínač SM na předním
panelu rozvaděče, byl přepnutý do polohy DX.
Uvnitř elektrického rozvaděče je časový spínač TMR. Nastavte dobu na 3-4 sekundy.
 - Po instalaci teleskopické plnící hubice na požadované zařízení a připojení elektrického rozvaděče

k rozvodné síti, zapněte hlavní vypínač QS1 na předním panelu rozvaděče.
- Lopatka snímače hladiny (pokud je rotačního typu) se začne otáčet (poz. 6, obr. 20).
- Přepněte přepínač SV na předním panelu rozvaděče do polohy 1 pro aktivaci odsávání.

  - Přepněte přepínač SF na předním panelu rozvaděče do polohy 1 pro aktivaci cyklu čištění filtru.
 - Jakmile je ložná plocha nákladního vozu přímo pod teleskopickou plnící hubicí, je možno zahájit fázi

plnění.
 - Stiskněte tlačítko POSUN DOLŮ „PD“ na tlačítkovém ovládání a přiveďte plnící hubici až do polohy,

kdy se nohy koncové části hubice položí na ložnou plochu vozu.

  -  Držte stisknuté tlačítko „PD“ až do doby, kdy se uvolní obě lanka zdvihu a koncový spínač zařízení volného
lanka, automaticky motor plnící hubice zastaví.

  - Nyní můžete zahájit fázi plnění, a to stisknutím tlačítka OTEVŘENÍ „PA“, na tlačítkovém ovládání.
  -  Pomocí tohoto tlačíkta se otevře ventil nad plnící hubicí (např. motýlová klapka, šoupátko, atd.), běžně

ovládaný pneumaticky, nebo se zapne motor (např. šnekového, nebo pásového dopravníku).
  - Současně se rozjede také motor odsávání a zapne čistící cyklus filtru.

- V tomto okamžiku, začíná materiál padat na ložnou plochu nákladního vozu.
Pokud něco není v pořádku, ihned plnící hubici vypněte a nechte celé zařízení zkontrolovat kvalifiko-

vaným technikem.

POSTUP PŘI VYPNUTÍ

-  Jakmile nahromaděný materiál dosáhne úrovně snímače hladiny v blízkosti plnícího výstupu, snímač
zašle signál do elektrického rozvaděče a ten zdvihne teleskopickou hubici až do výšky, kdy je opět snímač
hladiny volný.

- Plnění materiálu, tímto, bude pokračovat až do doby, kdy opět dosáhne na snímač hladiny a jsou opět
provedeny úkony, popsané výše.

- Tento postup se opakuje po celou fázi plnění.
- Jakmile plnící hubice dosáhne své horní koncové polohy, nebo je stisknuto tlačítko ZAVŘENÍ “PC” na

tlačítkovém ovládání, po naplnění nákladního vozu, plnění se přeruší.
- V tomto případě vyčkejte 10 - 20 sekund, aby se všechen materiál z plnící hubice vysypal.
-  Automaticky se zastaví motor odsávání, zatímco cyklus čištění filtru bude v provozu ještě 10 minut.

  -  Poté stisněte tlačítko POSUN NAHORU „PS“ na tlačítkovém ovládání a držte ho, až do doby, kdy hubice
dosáhne své horní koncové polohy, kde sepne koncový spínač a elektromotor se automaticky zastaví.

Po dosažení této polohy, je teleskopická plnící hubice připravena k plnění dalšího nákladního vozu.

6.3 Pracovní cyklus plnění otevřených nákladních vozů
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Po dosažení snímače hladiny 
se aktivuje zdvih plnící hubice a 
to prostřednictvím dálkově ovlá-
daného stykače KA, po dobu 
nastavenou na časovém spínači 
TMR. Po uplynutí této doby se 
plnící hubice zastaví, až do do-
by, kdy materiál opět dosáhne 
snímače hladiny.
Během tohoto cyklu pokračuje 
plnění materiálem (relé VM
není deaktivováno).

Automaticky se také zastaví motor 
odsávání, zatímco cyklus čištění fil-
tru zůstane zapnutý ještě 10 minut.

Materiál stále plní ložnou 
plochu, až ke snímači hladiny. 

Stiskněte tlačítko POSUN 
DOLŮ "PD"
Rozjede se motor zdvihu M1, 
prostřednictvím dálkově 
ovládaného stykače KB.
Plnící hubice sjede až do polo-
hy, kdy jsou lanka volná.

Motor zdvihu se automaticky 
zastaví.

Stiskněte tlačítko OTEVŘENÍ "PA"

Současně se rozjede ventilátor 
odsávání a cyklus čištění filtru. 

Prostřednictvím relé VM, se ak-
tivuje plnění materiálu.

Materiál naplní ložnou plochu
až ke snímači hladiny.

Tento cyklus se opakuje, až do doby, 
kdy plnící hubice dosáhne své horní 
polohy, anbeo je stisknuto tlačítko 
ZAVŘENO ("PC") a plnění se zas-
taví. 
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6.4 Zastavení na konci pracovního cyklu

POSTUP PŘI VYPNUTÍ

1)  Vypněte odsávání a filtraci, ale neodpojujte přívod proudu (dle nastavení na desce se automaticky aktivuje
časový spínač čištění na konci cyklu, který trvá po pevně nastavenou dobu 10-ti minut).

2) Po uplynutí těchto 10-ti minut, odpojte elektronickou desku od přívodu elektrického proudu.
3) Vypněte kompresor.
4) Vypněte teleskopickou plnící hubici.

6.6 Opětovné uvedení stroje do provozu

Důležité

Pokud má být stroj použit v jiných podmínkách a pro jiný materiál, oproti předcházející aplikaci,
ujistěte se, že toto nové použití, odpovídá tomu předpokládanému (viz “Předpokládané použití”).

6.5 Dlouhodobé nepoužívání stroje

DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ STROJE PO INSTALACI
Před uvedením stroje do provozu, ho uveďte do bezpečného stavu.
Před zapnutím stroje zkontrolujte elektrické zapojení, přívod tlakového vzduchu a všechny součásti, jejichž
dlouhodobé nepoužívání, by mohlo ovlivnit jejich funkčnost.

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ STOJE PO DLOUHODOBÉM NEPOUŽÍVÁNÍ

Před zapnutím stroje zkontrolujte elektrické zapojení, přívod tlakového vzduchu a všechny součásti, jejichž
dlouhodobé nepoužívání, by mohlo ovlivnit jejich funkčnost.
Před použítím stroje, proveďte kompletní čistící cyklus, přičemž dodržujte instrukce, uvedené na bezpečnostní
kartě zpracovávaného prachového materiálu.
Pokud má být stroj použit v jiných podmínkách a pro dopravu odlišného materiálu, oproti předcházející aplikaci,
zkontrolujte, jestli toto nové použití, odpovídá informacím, uvedeným v kapitole PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ.

USKLADNĚNÍ STROJE PŘED INSTALACÍ

- Skladování v prostředí o teplotě nižší než -15°C, je zakázáno.

  - Stroj neukládejte do vlhkého a solemi nasyceného prostředí.

  - Stroj umístěte na dřevěnou paletu a uložte ho mimo působení povětrnostních vlivů.

  -  Skladování venku, nebo v prostředí s výskytem par a látek, které poškozují konstrukční materiály stroje
(látky i mírně korozivní), je zakázáno.

  - Stohování i zabalených dílů stroje, je zakázáno. Stroj skladujte pouze na zemi.
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Pozor - nebezpečí

Před jakýmkoliv zásahem do stroje za účelem údržby, uveďte teleskopickou plnící hubici a zařízení
na kterém je nainstalována, do bezpečného stavu.

Operátor musí při zásahu, postupovat vždy bezpečným způsobem. 
Teleskopická plnící hubice, je obecně nainstalována ve výšce. Osoba pověřená instalací, je povinna, dle návodu
k použití, zajistit pro práci ve výšce vhodnou pracovní plošinu, jakožto i ostatní prostředky pro bezpečný přís-
tup k místu výkonu zásahu. V každém případě, před jakýmkoliv zásahem se ujistěte, že je teleskopická plnící
hubice vypnuta a zastavena, jakožto i zařízení, na kterém je nainstalována.

7.1 Čištění stroje

Vnější část stroje očistěte pomocí vysavače, aby se prach nerozvířil do okolního prostředí, anebo použijte utěrku
navlhčenou ve vodě.

Nepoužívejte tlakový vzduch.

Stroj omyjte (po odstranění prachu) proudem vody o nízkém tlaku.

Uživatel je povinen zvolit vhodné čistící prostředky pro příslušné fáze čištění, na základě typu zařízení a
vlastností zpracovávaného materiálu, přičemž se musí vyhnout použití toxických a hořlavých produktů.

Úkony čištění:
Odstraňte usazený prach na snímači hladiny, plnícím výstupu a částech pláštů, které jsou přístupné. 
Četnost čištění závisí na vlastnostech zpracovávaného materiálu a na typu zařízení.
V případě použití škodlivých a toxických látek, musí být zbytky z čištění uloženy do vhodné uzavřené nádoby
a zlikvidovány dle instrukcí, uvedených na bezpečnostní kartě materiálu.

7.2 Nastavení koncových spínačů horní / dolní polohy (jsou dodávány již nastavené)

NASTAVENÍ HORNÍ POLOHY (SVINUTÁ)
- Zapněte hlavní vypínač; 
-  na tlačítkovém ovládání stiskněte tlačítko POSUN NAHORU a držte ho stisknuté, až když plnící hubice

dosáhne koncové horní polohy (délka plnící hubice v koncové horní poloze, nesmí být menší, než je hod-
nota uvedená v tabulce tohoto návodu, viz kapitola 1);

- vypněte hlavní vypínač;
- odšroubujte oba černé knoflíky a otevřete kryt pohonu;
- pomocí křížového šroubováku odšroubujte 2 šrouby, které upevňují kryt krabice nastavení koncového

spínače;
- pomocí plochého šroubováku povolte velký středový šroub (a);
- otočte šroubem N.1 (c) VE SMĚRU hodinových ručiček pro posunutí koncové horní polohy plnící hubice

směrem nahoru;

- otočte šroubem N.1 (c) PROTI SMĚRU hodinových ručiček, pro prodloužení délky plnící hubice, v její

horní koncové poloze.
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a

c

b
obr. 21

NASTAVENÍ DOLNÍ POLOHY (ROZVINUTÁ)
- Zapněte hlavní vypínač;
-  na tlačítkovém ovládání stiskněte tlačítko POSUN DOLŮ a držte ho stisknuté, až když plnící hubice

dosáhne koncové dolní polohy (délka plnící hubice v koncové dolní poloze, nesmí být větší, než je hod-
nota uvedená v tabulce tohoto návodu, viz kapitola 1);

- vypněte hlavní vypínač;
- pomocí plochého šroubováku povolte velký středový šroub (a); 
- otočte šroubem N.2 (b) VE SMĚRU hodinových ručiček pro zkrácení délky plnící hubice;

- otočte šroubem N.2 (b) PROTI SMĚRU hodinových ručiček, pro prodloužení délky plnící hubice.

Důležité

Otočení regulačního šroubu o 10 stupňů, odpovídá změně délky plnící hubice o 260mm.

  - Utáhněte velký středový šroub (a).

Po ukončení každého nastavení:
- namontujte zpět kryt krabice koncového spínače;
- nasaďte zpět kryt pohonu a řádně zašroubujte 2 černé knoflíky, kterými je upevněn;
- zapněte hlavní vypínač a zkontrolujte funkčnost plnící hubice.

Důležité

Otočení regulačního šroubu o 10 stupňů, odpovídá změně délky plnící hubice o 260mm.

- Utáhněte velký středový šroub (a).



48

2
TOR.BELLOJET.--.M.A.0117.IT    Rev.: A

01.17

7.0  INFORMACE O ÚDRŽBĚ

BELLOJET®

7.3 Mazání

MAZÁNÍ LOŽISEK

  - Otevřete kryt pohonu.
  - Namazejte ložiska (obr.35), pomocí tlakové mazničky s mazacím tukem pro ložiska. Poté kryt 

pohonu zpět uzavřete.

MAZÁNÍ ŘETĚZU OLEJEM

  - Otevřete kryt pohonu.

  - Namazejte celý řetěz syntetickým olejem (obr. 37).
  - Uzavřete kryt pohonu.

Potřebná mazání se provádí uvnitř krabice pohonu.
Mazání vyžadují tyto součásti:
  - ložiska hřídele motoru (obr.35);
  - řetěz převodu koncového spínače (obr.37).
Převodovka je dodávána již s doživotní olejovou náplní, tudíž nemusí být vybavena plnícím otvorem.
Níže uvádíme doporučená maziva pro údržbu.

obr.35
obr.36

obr.37

DOPORUČENÁ MAZIVA

Převodový olej Mazací tuk pro řetěz a ložiska

AGIP TELIUM VSF320

Mazací tuk CRESCENT Litium/Vápník s PTFE
konzistence NLGI 2 pro teploty od -20°C do + 150°C

SHELL TIVELA OIL SC320

ESSO S220

MOBIL GLYGOYLE 30

CASTROL ALPHASYN PG320

BP ENERGOIL SG-XP320
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7.4 Údržba

Pozor - nebezpečí

Před jakýmkoliv zásahem do stroje za účelem údržby, uveďte teleskopickou plnící hubici a zařízení
na kterém je nainstalována, do bezpečného stavu a ujistěte se, že plnící hubice a hlavní vypínač,
jsou vypnuté.

Pozn.:  Následně uvedené intervaly údržby, jsou pouze indikativní a musí být tedy přizpůsobeny vlastnostem
aplikace a provozním podmínkám teleskopické plnící hubice. 

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA 
- V závislosti na provozních podmínkách, pečlivě odstraňte ze stroje usazený prach, přičemž dbejte, aby se

nerozvířil do okolního prostředí.
- Zkontrolujte celistvost ochranných prvků.
- Zatřeste s plášti a kužely, abyste z nich odstranili usazený prach.
- Zkontrolujte funkčnost nouzového vypínače. 
- Pečlivě očistěte výstup z plnící hubice.

TÝDENNÍ ÚDRŽBA

- Zkontrolujte celistvost plášťů.

- Vypusťte nahromaděný kondenzát v rozvodu tlakového vzduchu, pomocí příslušného kohoutku.

-  Změřte rozdílový tlak mezi špinavou a čistou zónou filtru. V případě, kdy diferenciální tlak výrazně stoupl
(např. dvojnásobně) oproti měření v předcházejícím týdnu, přečtěte si kapitolu “Problémy a jejich řešení”.

- Zkontrolujte stav rotoru ventilátoru (vibrace, nebo přílišná hlučnost).

MĚSÍČNÍ ÚDRŽBA

- Nechte zkontrolovat kvalifikovanému technikovi účinnost uzemňovacího propojení stroje (odpor vůči zemi).
-  Zkontrolujte správné napnutí a opotřebení převodových řemenů, dle instrukcí, uvedených v návodu.
- Zkontrolujte stav těsnění inspekčních dvířek.
- Zkontrolujte, jestli přes těsnění převodovky, nedochází k úniku oleje.

- Namazejte koncová ložiska.
- Zkontrolujte celistvost výrobního štítku a pokud je poškozený, vyžádejte si u výrobce nový.
- Zkontrolujte celistvost výstražných a informativních tabulek a pokud jsou poškozené, vyměňte je.
- Zkontrolujte stav ocelových lanek zdvihu.
- Zkontrolujte celistvost filtračních vložek (včetně zóny výstupu čistého vzduchu).
- Namazejte lanka zdvihu mazivem, uvedeným v příslušné tabulce (bod 20).
- Namazejte řetěz mazivem, uvedeným v příslušné tabulce (bod 20).
- Zkontrolujte stav úchytek a elektrického kabelu snímače hladiny.
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POLOLETNÍ ÚDRŽBA

- Zkontrolujte těsnící kroužky a těsnění na inspekčních dvířkách a na spojovací přírubě.
- Zkontrolujte správné nastavení doby výstřelu a doby práce.
- Zkontrolujte funkčnost elektroventilů a membrán.
- Sejměte všechny filtrační vložky a zkontrolujte stav jejich filtrační látky.
- Očistěte filtrační vložky. 
- Zkontrolujte stav řetězu.
- Zkontrolujte ventilátor odsávání a motor.

ROČNÍ ÚDRŽBA

- Zkontrolujte stav vystřelovacích trubek a jestli otvory na nich, nejsou ucpané.
- Vyměňte kartuše filtru.
- Zkontrolujte kohoutek pro odvod kondenzátu.
- Zkontrolujte celistvost plášťů.

Pozor - Nebezpečí

Speciální aplikace ventilátorů, mohou vyžadovat speciální údržbu, zvláště v případech, kdy jimi pro-
téká zvláště znečištěný vzduch, nebo kdy je používán pro pneudopravu různých typů materiálu.
Rotor by se mohl postupně zablokovat a ovlivnit vyvážení ventilátoru. Doporučujeme tedy rotor
pravidel-ně kontrolovat přes inspekční dvířka. Pokud budete potřebovat rotor vymontovat, uvolněte
matice na konzole ze strany ventilátoru a vytáhněte ho. Z hřídele odšroubujte upevňovací šrouby
a podložky, poté na konec hřídele nasaďte podložku a pomocí příslušného nástroje rotor z hřídele
vytáhněte. Při manipulaci s rotory větších rozměrů, dbejte zvýšené pozornosti. Při montáži rotoru
zpět, postupujte opačným způsobem, než při jeho demontáži.
Ventilátor pravidelně kontrolujte tak, že jednou za týden jím manuálně otočte, čímž také zabráníte
poškození těsnících kroužků.
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Tyto filtrační vložky jsou vyrobeny z velmi odolného NETKANÉHO materiálu, který lze pravidelně čistit a tím
je možno vložky znovu použít.
Čištění lze provést mnohokrát a to běžným parním čistícím zařízením. Při čištění dodržujte tyto pokyny:
1) Nastavení vysokotlakého čističe

- Max. tlak: 100 barů
- Max. teplota: 80°C
- Čistící protředek: beztukový (pH = 5 - 7)

2)  Filtrační vložku čistěte způsobem znázorněným na obrázku, ze vzdálenosti zhruba 40-ti cm, přičemž postupujte
pomalu shora dolů.

3) Po vyčištění vložku obraťte spodní částí nahoru tak, aby její otvor byl dole a mohla z něj vytéci všechna
voda.

4)  Filtrační vložku nechte vyschnout při teplotě prostředí alespoň týden, nebo v peci zhruba 20 hodin při teplotě
80°C.

Pozor - nebezpečí

Pro informaci, zdali lze uvedené instrukce použít i pro jiné typy NETKANÝCH látek, se obraťte na naše
technicko obchodní oddělení.

7.5 Čištění filtračních vložek
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8.1 Bezpečnostní doporučení pro výměnu

Pozor - Nebezpečí

Úkony spojené s výměnou, smí provádět pouze pověřený technik, způsobilý pro práci v daném oboru
(mechanika, elektro, atd.).
Před jakýmkoliv zásahem do stroje, přijměte vhodná bezpečnostní opatření a používejte vhodné
nářadí, čímž se vyvarujete riziku případného úrazu osob, zainteresovaných na daných úkonech a 
osob, nacházejících se v bezprostřední blízkosti.
Aktivujte všechny předepsané bezpečnostní zařízení a zabraňte přístupu nepovolaných osob k těm
ovládacím prvkům, kdy jejich zapnutí může způsobit úraz osobám, vykonávajícím výměnné práce.

8.2 Kontrola klínového řemene

- Otevřete kryt pohonu.
- Zkontrolujte stav opotřebení klínového řemene.
- Zkontrolujte, jestli řemen není uvolněný a to tak, že ho potlačíte směrem dovnitř (obr.25).
- Maximální přípustná vůle je 10 mm. 
- Minimální přípustná vůle je 5 mm.

Pokud vůle řemene není odpovídající, proveďte tyto úkony:
- povolte 4 šrouby (poz.1, obr. 26) upevnění převodovky (poz.2, obr. 26);
-  upravte napnutí řemene posunem převodovky směrem vpravo pro jeho natažení, nebo směrem vlevo, pro

jeho uvolnění;
- poté příslušné 4 šrouby upevnění převodovky utáhněte;
- opět zkontrolujte správné napnutí řemene a dle potřeby napnutí znovu upravte;
-  pokud je klínový řemen opotřebován, nebo není možno ho řádně napnout, informujte o tom příslušného

technika údržby;
- namontujte zpět kryt pohonu.

obr.24
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Před jakýmkoliv zásahem do stroje za účelem údržby, uveďte teleskopickou plnící hubici a zařízení, na
kterém je nainstalována, do bezpečného stavu.
Operátor musí provést zásah bezpečným způsobem, dle platných předpisů a proto musí používat vhodné
prostředky osobní ochrany, jako jsou respirační maska, ochranné brýle, ochranná přilba, pracovní kombinéza
a ochranná pracovní obuv.

obr.25

obr.26

5 
- 1

0 
m

m
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8.3 Výměna filtračních vložek

Při výměně filtračních vložek, stiskněte tlačítko “POSUN NA-
HORU” na tlačítkovém ovládání a zdvihněte teleskopickou
plnící hubici do její horní koncové polohy.
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Pomocí nůžek odstřihněte tři první plastové stahovací
pásky, kterými je upevněn elektrický kabel k vnějšímu
plášti. Během tohoto úkonu, dbejte zvýšené pozornosti, aby
nedošlo k poškození elektrického kabelu, anebo vnějšího
pláště.

Pomocí dvou klíčů číslo 17, odšroubujte všechny šrouby,
kterými je upevněn ochranný kryt k přírubě hlavy hubice.

Pomocí šroubováku, uvolněte horní vnější a vnitřní upí-
nací pásky a sejměte pláště z hlavy plnící hubice.

Stiskněte tlačítko “POSUN DOLŮ” na tlačítkovém ovládání a
nechte kryt sjet dolů, až do úplného odkrytí filtračních vložek.
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Nyní je možno sejmout jednotlivé filtrační vložky. Uchopte 
filtrační vložku oběma rukama, otočte jí proti směru hodinových 
ručiček zhruba o 30 stupňů a zatáhněte směrem dolů, až se 
zcela z hlavy uvolní, přičemž dbejte, aby nedošlo k jejímu 
poškození.

Pečlivě očistěte horní přírubu, aby nové kartuše dobře 
těsnily. Na příslušná místa, nasaďte jednotlivě nové filtrační 
vložky. Uchopte vložku pevně oběma rukama, zatlačte ji 
nahoru a otočte ve směru hodinových ručiček, zhruba o 30 
stupňů, až zuby na otvoru zapadnou nadoraz do drážek na 
horní straně filtrační vložky.

Zkontrolujte, jestli těsnění zcela přilnulo k povrchu na hlavě 
a jestli je filtrační vložka řádně upevněna. Je důležité, aby 
nedocházelo k úniku mezi těsněním a horní přírubou hlavy. 
Tímto způsobem namontujte i ostatní filtrační vložky. Pokud 
z výstupu ventilátoru odsávání proudí částečky prachu, zna-
mená to, že kartuše filtru jsou poškozené, nebo nesprávně 
namontované. Dbejte, aby horní komora hlavy teleskopické 
plnící hubice byla čistá a tudíž nedocházelo k nasávání 
směsi vzduchu a materiálu ventilátorem.

8.4 Montáž filtračních vložek
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Nasaďte vnitřní plášť s upínací páskou na vnitřní kužel
hlavy a upevněte ho pomocí šroubováku. Nasaďte vnější
plášť s upínací páskou na kryt a upevněte ho pomocí
šroubováku.

Stiskněte tlačítko “POSUN NAHORU” na tlačítkovém ovládání
a zdvihněte přírubu krytu až k přírubě hlavy hubice. Vložte
všech 12 šroubů M10 do příslušných otvorů a pomocí dvou
klíčů číslo 17 je zašroubujte tak, aby obě příruby byly pevně
spojeny.

Vložte nové plastové stahovací pásky do příslušných ok na
vnějším plášti tam, kde byly pásky předcházející a upevněte
zpět elektrický kabel, přičemž dbejte, aby měl dostatečnou
délku, pro celé roztažení pláště.

Před opětovným použitím plnící hubice zkontrolujte, jestli je
vše správně namontováno a upevněno.
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Před jakýmkoliv zásahem do stroje za účelem údržby, uveďte teleskopickou plnící hubici a zařízení, na
kterém je nainstalována, do bezpečného stavu.
Operátor musí provést zásah bezpečným způsobem, dle platných předpisů a proto musí používat vhodné
prostředky osobní ochrany, jako jsou respirační maska, ochranné brýle, ochranná přilba, pracovní kombinéza
a ochranná pracovní obuv.

8.5 Demontáž plášťů

Při výměně plášťů, stiskněte tlačítko “POSUN DOLŮ” na
tlačítkovém ovládání a nechte teleskopickou plnící hubici sjet
až do její koncové dolní polohy.

Pomocí nůžek odstřihněte plastové stahovací pásky,
kterými jsou upevněny elektrické kabely, po celé délce
vnějšího pláště, přičemž dbejte zvýšené pozornosti, aby
nedošlo k poškození elektrických kabelů, anebo vnějšího
pláště.

Pomocí šroubováku, uvolněte spodní vnější upínací
pásku a sejměte vnější plášť z kovového kužele.
Pomocí šroubováku, uvolněte spodní vnitřní upínací
pásku a sejměte vnitřní plášť z kovového kužele.
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Pomocí šroubováku, uvolněte horní vnější a vnitřní upí-
nací pásky a sejměte pláště z hlavy plnící hubice.

Stiskněte tlačítko “POSUN NAHORU” na tlačítkovém
ovládání a zdvihněte teleskopickou plnící hubici, až do její
horní koncové polohy. 

Stiskněte tlačítko “POSUN DOLŮ” na tlačítkovém ovládání a
nechte plnící teleskopickou hubici sjet až na připravenou
podložku (např. vidle zdvižného vozíku) tak, aby se uvolnily
lanka zdvihu.
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Vytáhněte lanka zdvihu přes pravou stranu vodících úchytek, 
umístěných po celé délce pláště.

Přetáhněte lanka zdvihu přes levou stranu vodících úchytek, 
umístěných po celé délce pláště.
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Pokud jsou zdvihací lanka opotřebená, je třeba je vyměnit.

DEMONTÁŽ ZDVIHACÍCH LANEK

Klíčem číslo 19 povolte obě matice M12 a uvolněte koncov-
ku lanka od upevňovací konzoly. Tento úkon proveďte i u 
druhého lanka, přičemž dávejte pozor, aby vám spodní část 
plnící hubice nespadla na zem.

8.6 Výměna zdvihacích lanek

Otevřete kryt krabice pohonu, čímž si uvolníte přístup ke 
svorce, kterou je lanko upevněno ke kladce. (Pouze u prvo-
montáže provedené výrobcem). 

Po vytažení obou zdvihacích lanek z vodících úchytek, se-
jměte oba pláště, přičemž dávejte pozor, aby vám nespadly.
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Použijte štípací kleště pro ocelová lanka a ustřihněte lanko
mezi svorkou a kladkou. Nyní je možno lanko z kladky
vytáhnout a zcela ho z plnící hubice odstranit.
Stejný úkon proveďte i u druhého lanka.

MONTÁŽ ZDVIHACÍCH LANEK

Pomocí dvou klíčů číslo 17, odšroubujte matici a 
šroub M10, aby bylo možno vyjmout nylonové kladky,
umístěné na obou stranách hlavy.

Uchopte nové lanko za opačný konec, než je koncovka se
závitem.

Prostrčte lanko přes nylonovou kladku, přičemž dávejte
pozor, aby vám lanko nesjelo. Pomocí šroubu M10 a ma-
tice, upevněte nylonovou kladku zpět do příslušné konzoly.
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Prostrčte lanko ze zadní strany do krabice pohonu, přes
příslušné otvory.

Umístěte lanko dovnitř kladky a naviňte alespoň jednu
otáčku, okolo vnitřní části kladky.

Vytáhněte konec zdvihacího lanka přes příslušný otvor z
vnitřní strany kladky a nechte ho přečnívat zhruba o 5 cm. 

Prostrčte lanko přes vodící kladku a zatlačte ho dovnitř.
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Stejný úkon proveďte také u druhého zdvihacího lanka.

Upevněte konec lanka pomocí dvou svorek na každé
kladce (dodávané v sadě pro výměnu plášťů). Toto upevnění
musí být provedeno v souladu s příslušnými normami.

Přidržte spodní část teleskopické plnící hubice.

Pomocí dvou matic M12, zajistěte koncovku lanka k upe-
vňovací konzole. Tento úkon proveďte u obou lanek.
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Po kontrole stavu obou zdvihacích lanek, nebo po jejich výměně, můžete provést montáž plášťů.

8.7 Montáž plášťů

Pomocí šroubováku, upevněte vnitřní a vnější plášť s upí-
nacími páskami k výstupní části hubice.

Stiskněte tlačítko “POSUN DOLŮ” na tlačítkovém ovládání. 
Jakmile je plnící hubice ve spodní poloze, umístěte nové 
pláště mezi její výstupní část a horní hlavu.

Stiskněte tlačítko “POSUN NAHORU” na tlačítkovém ovládání.
Jakmile je plnící hubice ve své horní koncové poloze, upe-
vněte pomocí šroubováku vnitřní a vnější plášť s upínacími 
páskami k horní hlavě plnící hubice.
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Stiskněte tlačítko “POSUN DOLŮ” na tlačítkovém ovládání
a rozviňte celou délku plnící hubice. Podložte spodní část
hubice tak, abyste měli lanka mírně volná. Provlečte obě
lanka přes vodící úchytky. Nyní je montáž plášťů dokonče-
na.

Pokud je součástí výbavy plnící hubice snímač hladiny, nebo jiné zařízení (vibrátor), které vyžaduje propojení
elektrickým kabelem mezi spodní a horní částí plnící hubice, proveďte níže popsané úkony.

Uveďte plnící hubici do její spodní koncové polohy. Od druhého
prstence shora, provlečte plastovou stahovací pásku směrem
nahoru přes našitý černý látkový pásek za ocelovým kroužkem
(dbejte zvýšené pozornosti, aby nedošlo k poškození pláště)
a mírně ji utáhněte (viz obr. 33).

Výše popsaný úkon, proveďte u každého druhého horizon-
tálně našitého pásku. Dbejte zvýšené pozornosti, aby plas-
tové stahovací pásky, byly vertikálně nad sebou vyrovnány.
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Příklad

Provlečte elektrický kabel přes stahovací pásky střídavě
do tvaru písmene “S” tak, aby i při plnící hubici ve své
spodní koncové poloze, byl kabel ještě mírně volný.
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- Odšroubujte kontrašrouby a vymezovací vložky (poz.4-9, obr.30 e 30a).
- Odšroubujte a sejměte vodící úchytky (poz.5, obr.30 e 30b).
- Sejměte vnější plášť (poz.6) z toho vnitřního (poz.7).
- Vyměňte vnější plášť za nový a při jeho montáži, postupujte dle výše uvedených instrukcí, v opačném

sledu.

8.8 Výměna vnějšího pláště

obr.30
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Vodící
úchytka•

obr.30b

Vymezovací
vložka (4)

Vnější
plášť9 7 6• •

•

4

Kontrašroub 
(9)

Vnitřní
plášť

obr.30a
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- Odšroubujte šrouby (poz. 4/5, obr. 30 a 30a).
- Vytáhněte vnitřní plášť (poz.7) z toho vnějšího (poz.6).
- Vyměňte vnitřní plášť za nový a při jeho montáži, postupujte dle výše uvedených instrukcí, v opačném 

sledu.

obr. 32

obr. 31

obr. 33

3

12
6

8.9 Výměna vnitřního pláště
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- Vypněte hlavní vypínač.
-  Uvolněte spodní a vrchní upínací pásky (poz.7 obr.34) výsypného pláště (poz.5).
- Odšroubujte šrouby krytu ochranného kužele snímače hladiny (poz.2).
- Odšroubujte čtyři šrouby ze snímače hladiny (poz.1) a sejměte kryt.
- Odpojte kabel (poz.3) ze svorkovnice a sejměte snímač, přičemž vytáhněte jeho elektrický kabel z ochranného

kužele.
- Sejměte čtyři matice.
- Sejměte šrouby a držte ochranný kužel snímače hladiny, aby nespadl.

- Sejměte ochranný kužel snímače hladiny (poz.1) společně s výstupem (poz.4).
- Sejměte starý výsypný plášť z výstupu (poz.5).
- Na výstup (poz.5) nasaďte výsypný plášť nový a upevněte jeho horní stranu pomocí upínací pásky 
  (poz.7).
-  Provlečte elektrický kabel (poz.3) přes trubku v ochranném kuželu snímače hladiny (poz.2).

obr.34

2

1

4

7

5

7

3

6

8.10 Výměna výsypného pláště
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- Upevněte ochranný kužel snímače hladiny (poz. 2) k výstupu (poz. 4) a to pomocí příslušných šroubů a
matic.

- Zapojte kabely snímače hladiny, dle příslušného elektrického schématu.
-  Zavřete ochranný kužel snímače hladiny příslušným krytem, který přišroubujte šrouby s šestihrannou hlavou.

- Spojovací materiál, který je na pláštích (vodící uchytky, vymezovací vložky se šroubem) se utahuje mini-
málně utahovacím momentem 18 Nm.

8.12 Rozebrání a likvidace stroje

Likvidaci stroje smí provádět pouze osoba specializovaná a odborně způsobilá k provedení tohoto úkonu.

Rozeberte předmětný stroj na součástky; pro další informace, dle potřeby, kontaktujte výrobce.

Rozebrané součástky musí být vytříděny dle typu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny a dle platných zákonů
pro problematiku “shromažďování a likvidace tříděného odpadu”.

Dle směrnice RAEE, musí být elektrické a elektronické součástky, označené příslušným symbolem, zlikvi-
dovány ve specializovaných sběrných střediscích.

Likvidace “Odpadu z elektrickcých a elektronických zařízení” (RAEE), provedená nedovoleným způsobem,
je trestná dle příslušných platných zákonů.

Pozn:   - Likvidace stroje, musí být provedena pouzve v zóně, klasifikované, jako bezpečná.
-  Před samotnou likvidací plnící hubice, proveďte její řádné očištění a zbytky prachového materiálu,

zlikvidujte dle instrukcí, uvedených na jeho bezpečnostní kartě.

- Operátoři, pověření likvidací, musí používat vhodné prostředky osobní ochrany.

- V případě rozebrání stroje na konci jeho životnosti, demontujte části z plastového materiálu

(těsnění a ostatní součásti) a odevzdejte je do příslušného sběrného střediska.
- Ostatní části odevzdejte do sběren kovového odpadu.

-    Během rozebírání stroje, se při jeho zdvihání, řiďte instrukcemi, uvedenými v příslušné kapitole.
- Olej z převodovky, odevzdejte do příslušného sběrného střediska.

8.11 Vrácení stroje

V případě vrácení stroje, pokud máte uschovaný jeho původní obal, tak ho do něj zabalte. V opačném případě
upevněte stroj na paletu a obalte ho smršťovací fólií, aby nedošlo k jeho poškození během dopravy.
Ujistěte se, že ve stroji, který vracíte, nezůstal žádný zbytkový materiál.
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9.1 Poruchy, příčiny a jejich řešení

PORUCHA PŘÍČINA ŘEŠENÍ
ITEM
POZ.

Zdvih hubice nefunguje.

1) Klínový řemen prokluzuje. 1) Klínový řemen napněte, nebo
vyměňte. 

8.4

2) Poškozený motor. 2) Zkontrolujte elektrické zapojení
motoru zdvihu.

3) Poškozená převodovka. 3) Vyměňte převodovku.

Poruchy nezávažného charakteru, mohou být vyřešeny i bez nutnosti zásahu specialisty.

V níže uvedené tabulce, jsou popsány ty nejběžnější poruchy, jejich případné příčiny a možná řešení.

V případě potřeby provést do stroje zvlášť obtížný zásah, který není v tabulce popsán, se obraťte přímo na
obchodní oddělení výrobce.

Pozor - Nebezpečí

Před každým zásahem, uveďte předmětný stroj do “bezpečného stavu” (viz “Slovníček a terminolo-
gie”), řiďte se instrukcemi uvedenými v “Návodu k použití a údržbě” a postupujte v souladu s plat-
nými normami v oblasti ochrany zdraví a prevence proti úrazům.

Veškeré zásahy do teleskopické plnící hubice, smí provádět pouze specializovaný technik, který je
vybaven prosředky osobní ochrany. Před jakýmkoliv zásahem, uveďte stroj do bezpečného stavu.

Č. PORUCHA ŘEŠENÍ

1 Ucpané filtrační vložky.

Zkontrolujte přítomnost tlakového vzduchu.
Zkontrolujte tlak vzduchu.
Zkontrolujte funkčnost elektronické desky.
Zkontrolujte funkčnost elektroventilu.
Zkontrolujte funkčnost membrány elektroventilu.

2 Prach v čisté zóně.
Zkontrolujte, jestli filtrační vložky nejsou poškozené.
Zkontrolujte těsnění.
Zkontrolujte, jestli jsou filtrační vložky uloženy správně do svých lůžek.

3 Slabé odsávání.

Zkontrolujte těsnění a zakrytí všech nepoužitých otvorů.
Zkontrolujte, jestli v trubkách nejsou nečistoty.
Zkontrolujte filtrační vložky a pokud jsou ucpané, vyměňte je.
Zkontrolujte směr otáčení ventilátoru odsávání.

4 Nefunkční odsávání.
Zkontrolujte příkon, jestli odpovídá tomu uvedenému na štítku.
Zkontrolujte příkon.
Opačný směr otáčení ventilátoru, může způsobit jeho přehřátí.
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ELEKTROVENTILY

1

•

7

•

2
•

3
•

4

•

5

•

6

•

ELEKTRONICKÁ DESKA

Č. PORUCHA ŘEŠENÍ

1
Elektroventil neustále propouští
vzduch.

1) Zkontrolujte funkčnost cívky.
2) Zkuste 3-4 krát zavřít a otevřít přívod tlakového vzduchu do filtru.
3)Odšroubujte příslušné matice a sejměte cívku 6. Odmontujte součástku

5, přičemž dávejte pozor, aby vám kolík a pružina neupadly a zkon-
trolujte, jestli se kolík uvnitř volně pohybuje.

4) Prověřte pozorně povrch a styčné plochy součástek 4 a 5,
zejména přítomnost nečistot mezi nimi.

2 Elektroventil se neotevře.

1) Otevřete elekronický rozvaděč a zkontrolujte, jestli napětí na
součástce 6.

2) Zkontrolujte případné anomálie na elektroventilu, popsané v
odstavci “Elektroventil neustále propouští vzduch” v bodech 3, 4.

Č. PORUCHA ŘEŠENÍ

1 Deska nefunguje.

A) Pokud se zelená LED dioda MS nerozsvítí:
1) zkontrolujte přítomnost napětí na svorce S1;
2) zkontrolute funkčnost.

B) Pokud se zelená LED dioda MS rozsvítí:
1) zkontrolujte přítomnost signálu aktivace (zkontrolujte, jestli je kontakt

S2 zavřený) (červená LED dioda CLEAN svítí);
2) správnou funkčnost desky lze ověřit tak, že na dvojici svorek EV

naměříte napětí 24 VAC a DC (viz elektrické schéma).
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Č. PORUCHA PŘÍČINA MOŽNÁ ŘEŠENÍ

Asp

Snížení průtoku (se snížením výkonu při
normální rychlosti otáčení).

Ucpané trubky, anebo zavřené sací otvory. Vyčistěte trubky.

1

Nedostatečná rychlost otáčení. Zkontrolujte přívodní napětí a zapojení svorek
motoru.

Opačný směr otáčení. Zkontrolujte zapojení vinutí na svorkovnici
motoru.

Přetížený filtr.
Zvyšte frekvenci zapínání automatického
čistícího systému (pokud je součástí stroje),
anebo zasáhněte manuálně.

1

Příliš velký průtok vzduchu (pokud je
rychlost otáčení správná, je příliš velká
absorbce u radiálních odsávačů s
lopatkami ohnutými dopředu.

Rychlost otáčení.

Viz bod 1).
Zkontrolujte směr otáčení a zvláštní podmínky
turbulence při odsávání.
Zkontrolujte rychlost otáčení motoru na
střídavý proud, přívodní napětí a případné
poškození vinutí.

Únik vzduchu přes inspekční dvířka, nesprávně ře-
šené trubkové vedení, nebo nainstalované součásti

Zkontrolujte systém a nainstalujte součásti
správně.

Příliš velká ztráta výkonu. Zkontrolujte přívod vzduchu.

Nevhodné pojistky. Vyměňte je.

Obtížné otáčení odsávacího ventilátoru. Vyčistěte zónu odsávání a popřípadě
vyměňte motor.

2 Nedostatečný tlak.

Příliš nízká rychlost otáčení. Viz bod 1).

Velmi odlišná teplota od doporučené hodnoty
15 C°.

Upravte převodový poměr a/nebo vyměňte ven-
tilátor, změňte rozměrové vlastnosti rozvodu.

Částečně zablokovaná, anebo poškozená vrtule. Zkontrolujte správnou polohu a stav vrtule.

Opačný směr otáčení. Viz bod 1).

3 Snížení výkonu po období bezprob-
lémového provozu.

Únik přes těsnění spirály ventilátoru, anebo 
úniv v trubkovém vedení.

Vyměňte těsnění a zkontrolujte těsnost 
trubkového vedení.

4 Problematické zapnutí.

Příliš velká absorbce výkonu. Viz bod 2).
Snižené přívodní napětí. Zkontrolujte údaje na štítku motoru.

Pojistky nevhodného typu. Vyměňte je.

5 Příkon vyšší oproti údajům uvedeným
na štítku. Viz bod 1). Viz bod 1).

7 Příliš vysoká hlučnost.

Poškozená ložiska. Zkontrolujte stav opotřebení ložisek (zvláště
těch vodotěsných) a jejich mazání.

Nevyvážená vrtule, nebo její tření o
konstrukci. Zkontrolujte vyvážení namontované vrtule.

Osový posun mezi rotorem a statorem. Zkontrolujte osový posun.
Vibrace ve vinutí. Omezte vibrace použitím motorů vyšší kvality.

8 Vibrace.

Nevyvážené rotující součásti. Zkontrolujte vyvážení.
Nevhodná nosná konstrukce (s přirozenou
frekvencí podobnou rychlosti otáčení ventilátoru).

Změňte přirozenou frekvenci nosné
konstrukce pomocí závaží.

ODSÁVÁNÍ
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9.2 Dotazník v případě poruchy

V případě, kdy se vám nepodařilo vyřešit problém na vašem stroji, ani po provedení úkonů popsaných v
kapitole “Poruchy, příčiny a řešení”, obraťte se na odpovědnou osobu za zařízení a instalaci stroje, nebo na
výrobce.

Při vyžádání si technické asistence, kromě identifikačních údajů stroje, osoba odpovědná za celé zařízení,
nebo za instalaci stroje, nebo jeho výrobce, bude potřebovat, pro odhalení problému, také informace týkající
se zařízení, kterého je stroj součástí, jeho instalace a jeho provozu.

Je třeba zdůraznit, že mnohé požadované kontrolní úkony, musí být provedeny již v daných fázích instalace,
kolaudace a uvedení samotného stroje do provozu.

Pozor - Nebezpečí

Před každým zásahem, uveďte předmětný stroj do “bezpečného stavu” (viz “Slovníček a terminolo-
gie”), řiďte se instrukcemi uvedenými v “Návodu k použití a údržbě” a postupujte v souladu s plat-
nými normami v oblasti ochrany zdraví a prevence proti úrazům.

1) Potřebné informace 
a) Identifikační údaje stroje.

b) Popis poruchy. 
c) Fotografie a video, na kterých je celý stroj vidět, včetně způsobu jakým je nainstalován.

2) Kontrola elektrické části

a) Mohou se vyskytnout proudové výkyvy na zařízení?
b) Pojistky transformátoru jsou v pořádku?

c) Kontrolka přívodu na panelu elektrického rozvaděče svítí?
d) Je při provozu plnící hubice snímač hladiny funkční?

3) Kontrola materiálu 
a) Popis materiálu? 
b) Sypná hmotnost? (kg/dm3) 
c) Frakce? (μm/mm) 
d) Vlhkost? (%) 
e) Klouzavost? 
f) Stlačitelnost? 
g) Abrazivita?
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10.1 Technické údaje

Tabulka všeobecných technických údajů

Průtokové množství DN300 (ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF) 250 m3/h

Provozní teplota (STANDARD)

-20°C +40°C" 

Neopren Hypalon - Polyester -20°C +120°C
Kevlar -20°C +200°C

Elektromotor zdvihu

Všeobecné údaje Size 80, B3, 0.55 kW, 1400 ot/min., IP55, Ins.Class.F

Přívod 230-400 V 50Hz / 260-440V 60Hz

Nominální proud (380 V 50 Hz) 1.6 A

cos phi 0,75

Účinnost 71%

Filtrační jednotka

Dlouhé kartuše Krátké kartuše

Délka 405 mm 200 mm

Počet kartuší 8 8

Filtrační povrch 10 m2 5 m2

Počet elektroventilů 4 4

Přívodní napětí elektroventilů 24 V AC 24 V AC

Příkon elektroventilů 0.220 A 0.220 A

Výkon elektroventilů 11 VA 11 VA

Interval výstřelu 28 sek 28 sek

Doba výstřelu 100 msek 100 msek

Objem vzduchové nádrže 5.7 LITRŮ 5.7 LITRŮ

Provozní tlak 6 barů 6 barů

Spotřeba vzduchu 4.5 Nm3/h 4.5 Nm3/h

Hladina hluku 78 dbA 78 dbA

Teplota prostředí (STANDARD) 

Nižší teploty (prostředí, provozní) na vyžádání 

Elektromotor odsávání

Size 90, B3-B5, 2.2 kW, 2800 ot/min., IP55, Ins.Class.F. IE2

230-400 V 50 Hz. / 280-480 V 60 Hz

Nominální proud (400 V 50 Hz) 4.5 A

0,85

83%

Všeobecné údaje 

Přívod

cos phi

Účinnost

Maximální přípustné teploty proudu vzduchu

Maximální přípustný statický tlak těla filtru

-20°C ÷ +80°C

-0,05 barů ÷ 0,075 barů

Pokud není specifikováno jinak, rozměry jsou uvedeny v mm.
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Průměr závitu
Utahovací moment [Nm]

   Třída odolnosti 8.8   Třída odolnosti 10.9       Třída odolnosti 12.9
M6 9.5 13.0 16.0
M8 23.0 32.0 39.0

M10 46.0 64.0 77.0
M12 80.0 110.0 135.0
M14 125.0 180.0 215.0
M16 195.0 275.0 330.0
M18 270.0 390.0 455.0
M20 385.0 540.0 650.0
M22 510.0 720.0 670.0
M24 660.0 930.0 1100.0
M27 980.0 1400.0 1650.0
M30 1350.0 1850.0 2250.0

A1 Tabulka utahovacích momentů

Zátky plnění oleje, výpustné a měrné v převodovkách Utahovací moment
16 ÷ 18 [Nm]

Šroub M16 pro uzavření inspekčních dvířek
Utahovací moment

25 ÷ 30 [Nm] 


