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1.

Limity používání
Použití k určenému účelu

Plnička LEIBINGER CANVASA II + II se hodí k automatickému stáčení nápojů v rozsahu teplot
od 0 do 20 °C a k uzavírání plechovek.
Jako stáčecí nádoby se smí používat jen nápojové plechovky, které vydrží vnitřní tlak vyvolaný
plnicí operací.
Plnička LEIBINGER CANVASA II + II se smí používat jen pro stáčené produkty, které byly
výslovně schváleny firmou LEIBINGER.

Chybné použití
Následující body jsou považovány za chybné použití a je třeba se jich bezpodmínečně vyvarovat:
 Každé jiné použití, než je předpokládané a popsané výrobcem
 Použití stáčecích nádob, které nebyly schváleny firmou LEIBINGER
 Použití nesprávných nebo vůbec žádných vodicích dílů plechovek (adaptérové díly)
 Rozsah teplot stáčeného produktu mimo přípustnou toleranci
 Nesprávné nastavení tlaku pro CO2, stlačený vzduch a produkt
 Žádné nebo nesprávné přizpůsobení parametrů po přestavení
 Použití nevhodných čisticích prostředků (hrozí poškození stroje)
 Nedostatečné větrání stroje a jeho bezprostředního okolí => nebezpečí udušení
 Provoz stroje s jinými než originálními náhradními díly Leibinger
 Nesprávné osazení stáčecími nádobami (např. obrácené vložení plechovky)
 Osazení stroje poškozenými stáčecími nádobami

Prostorové limity
Potřebný prostor lze zjistit z přehledného plánu stroje. Viz uspořádání stroje: „CANVASA II + II.“
Stroj musí být ze všech stran volně přístupný.
Pro čisticí a údržbové práce je předepsán pracovní prostor asi 1,5 m kolem celého stroje.
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Časové limity
Stroj je dimenzován pro životnost 20 let.
Předpoklady takové životnosti jsou:
 používání k určenému účelu
 dodržování intervalů údržby podle plánu údržby
 provádění čištění podle doporučení pro čištění a podle plánu péče
 používání originálních náhradních dílů LEIBINGER. Výjimku přitom představují díly
podléhající opotřebení, které se musí vyměňovat podle počtu provozních hodin, popř. podle
stupně opotřebení.

Další limity
Pro stanoviště strojního zařízení musí být splněny následující body:
 Stroj musí být postavený v průmyslové budově chráněné proti povětrnostním vlivům.
 Stanoviště musí být schválené pro stáčení potravin (nápojů).
 Celý stroj a jeho bezprostřední okolí musí být dostatečně větrané (emise CO2 ze stroje).
 Doprava a skladování:
- Teplota -20 ... +50 °C
- Relativní vlhkost vzduchu 30 ... 75 %, bez kondenzace
- Tlak vzduchu 500 ... 1060 hPa
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2.

Povinnosti provozovatele

Provozovatel musí mít na paměti a dodržovat následující body:
 pravidelná vizuální kontrola vedení
 přesné dodržování tohoto návodu k obsluze
 dodržování kontrolních a údržbových prací
 Po 20 letech musí provozovatel zkontrolovat, jestli a jaké bezpečnostní komponenty je třeba
vyměnit, aby byla nadále zaručena bezpečnost stroje.
 V bezprostřední blízkosti stroje musí být nainstalován systém výstrahy pro CO2. Tento
výstražný systém musí hlásit nekontrolovaný a zvýšený výstup CO2 ze stroje.
 Okolní prostředí stroje musí být dostatečně větrané a odvzdušňované.
 Provádějte pravidelná kontrolní měření CO2.
 Kontroly podle předpisu DGUV 3
 Kontrola funkce monitorování ochranných dveří a tlakového zapínacího ventilu před
zahájením výroby
 Pravidelná kontrola těsnosti na všech pneumatických součástech
 Příprava elektrického napájení podle platných předpisů a norem
 Zajistěte konstantní tlaky pro:
- Vzduch
- CO2
- Voda
- Produkt

2020-02

Návod k obsluze plničky plechovek CANVASA II + II

8

3.

Vyloučení ručení

Jiné použití nebo použití přesahující tento rámec je považováno za použití v rozporu s účelem.
Za škody, které z něj případně vyplynou, nenese výrobce žádnou odpovědnost. Změny na
plničce LEIBINGER CANVASA II + II jsou zakázané.
Plnička LEIBINGER CANVASA II + II se smí používat jen v technicky nezávadném a provozně
bezpečném stavu. Každé nesprávné použití má za následek zánik záruky, garance a
všeobecného ručení výrobce.
Plničku LEIBINGER CANVASA II + II smí obsluhovat pouze následující osoby:
 osoby, které jsou náležitě kvalifikované a byly vyškolené v obsluze tohoto stroje
 osoby, které jsou seznámené s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 osoby, které přesně znají obsah tohoto návodu k obsluze
Bezchybné fungování a bezpečnost provozu, stejně jako maximální možnou bezporuchovost lze
zaručit jen tehdy, když se používají součásti zařízení odzkoušené a schválené firmou
LEIBINGER GmbH.
Smí se používat jen příslušenství, které bylo odzkoušeno společně se zařízením a schváleno
firmou LEIBINGER GmbH. Je-li použito cizí příslušenství, nepřebírá firma LEIBINGER GmbH
žádnou záruku za bezpečný provoz a spolehlivé fungování systému.
Při škodách, k nimž dojde v důsledku použití cizího příslušenství, nevznikají žádné záruční
nároky.
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4.

O tomto návodu

Důležitá informace!
Před uvedením do provozu si musíte přečíst tento návod k obsluze. Je třeba mít na paměti a
dodržovat následující body:

 Je bezpodmínečně nutné dodržovat všechny pokyny určené k zajištění bezpečnosti
provozovatele a okolního prostředí!
 Tento návod k obsluze je považován za součást stroje. Musí být dostupný a v případě
potřeby musí být k dispozici příslušným osobám.
 Přesné dodržování návodu k obsluze je předpokladem pro používání stroje k určenému
účelu a pro správné zacházení se strojem.
 Je nutné vzít na vědomí všechny přiložené technické informace a dodržovat všechny pokyny
pro péči a údržbu.

Funkce tohoto dokumentu
Tento návod k obsluze poskytuje technickým pracovníkům informace o bezpečné montáži,
instalaci, uvedení do provozu, provozu, obsluze a údržbě stroje CANVASA II + II.

Cílová skupina
Tento návod k obsluze se obrací na osoby, které jsou pověřené následujícími činnostmi a
odpovídají za ně:
 Integrace stroje do zařízení
 První uvedení stroje do provozu
 Obsluha, přestavování a údržba stroje
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Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny jsou podle závažnosti rizika označené takto:
Nebezpečí!
Označuje bezprostřední ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má přímo za následek
smrt nebo obzvlášť těžká zranění.

Varování!
Označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které má za následek smrt nebo těžké
zranění.

Upozornění!
Označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které má za následek lehké nebo menší zranění,
popř. hmotné škody.

Druhy nebezpečí
Při instalaci, během provozu, při opravách a při likvidaci elektrických zařízení a součástí se
mohou vyskytovat následující druhy nebezpečí:
Nebezpečí života při zasažení elektrickým proudem
Před otevřením elektrických zařízení odpojte stroj od elektrického napájení a zajistěte proti
opětovnému zapnutí.

Nebezpečí zranění zmáčknutím
Před spuštěním provozu stroje řádně namontujte všechny předepsané kryty!

Nebezpečí zranění při automatickém rozběhu
Po vložení plechovky začíná uvnitř stroje automatický rozběh. Nesahejte do vkládacích ani
výstupních otvorů!

Nebezpečí popálení horkými díly
Díly se zahřívají a mohou způsobit popáleniny. Používejte vhodné ochranné prostředky.

Nebezpečí zakopnutí o vedení a hadice
Zejména na levé a zadní straně hrozí zvýšené nebezpečí zakopnutí.
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Nebezpečí uklouznutí na mokrých podlahových plochách
Během provozu se podlaha okolo stroje zamokřuje, takže hrozí zvýšené nebezpečí
uklouznutí.

Nebezpečí otravy škodlivými plyny a parami!
Během provozu zařízení se uvolňuje CO2. Z tohoto důvodu je třeba zajistit dostatečné větrání
prostoru.
Požadovaná kontrolní měření se musí provádět při maximálním výkonu stroje. Chemické
kapaliny odborně skladujte.

Nebezpečí rozstřikování!
Součásti stroje jsou pod tlakem. Může vytékat kapalina s vysokou rychlostí. Používejte
ochranu očí.

Nebezpečí z chemikálií!
Používejte ochranné rukavice!
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Informační pokyny
Tento návod k obsluze obsahuje informační pokyny.
Informační pokyny obsahují důležité údaje pro postavení a bezchybný provoz stroje. Je
bezpodmínečně nutné je dodržovat.

Důležitá informace!
Tento informační pokyn upozorňuje na to, že při nedodržení mohou vzniknout hmotné nebo
finanční škody.

INFORMACE:
Tento informační pokyn upozorňuje na užitečné informace.
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Kvalifikace obsluhy / odborného personálu /
odborných elektrikářů
Nebezpečí zranění a hmotných škod při chybné obsluze!
Práce na stroji smí provádět pouze vyškolení pracovníci obsluhy, odborný personál nebo
odborní elektrikáři.

Vyškolení pracovníci obsluhy
Vyškolenými pracovníky obsluhy jsou osoby, které byly vyškoleny autorizovanými zástupci firmy
LEIBINGER GmbH.
Autorizovanými zástupci jsou montéři a jiní zaměstnanci firmy LEIBINGER GmbH.

Odborný personál
Odborným personálem jsou osoby, které jsou na základě odborného vzdělání, znalostí a
zkušeností, jakož i znalosti ustanovení platných předpisů schopné vykonávat jim svěřené práce,
samostatně rozpoznávat možná hrozící nebezpečí a předcházet jim.

Odborní elektrikáři
Odbornými elektrikáři jsou osoby, které mohou na základě úspěšného ukončení vzdělávání, např.
jako elektroinženýr, elektrotechnik, mistr nebo vyučený dělník v oboru elektro, doložit svou
odbornou kvalifikaci.
Odbornou kvalifikaci je možné prokázat také víceletou činností se vzděláváním v teorii a praxi, po
přezkoušení odborným elektrikářem. Tento doklad musí být zdokumentován.
(Výňatek z předpisu úrazové prevence DGUV 3 „Elektrická zařízení a provozní prostředky“)
Kromě toho platí ustanovení příslušné země, kde je zařízení v provozu.
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Kvalifikace pro určité činnosti

Kvalifikace
Činnost
obsluhy

Vyškolení pracovníci
personál

Odborný

Obsluha v seřizovacím režimu

●

Obsluha v automatickém režimu

●

Seřizování, přestavování

●

Odstraňování poruch

●

●

Údržba

●

●

Práce na elektrických zařízeních
Práce na pneumatických nebo
hydraulických zařízeních

2020-02
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Označení na stroji
Důležitá informace!
Štítky a označení na skříni stroje a na součástech se nesmí měnit nebo odstraňovat.

Symboly na stroji

Pozor vysoké napětí

Označení CE

Nebezpečí zmáčknutí

Horký povrch

Používejte ochranu očí.

Noste rukavice.

Stroj zvedejte pouze zde.
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5.

Konstrukce a funkce
Přehled stroje

Obr. 1 Přehled stroje 1

2020-02

(1) Ventilová skříň

(4) Přípojka produktu

(7) Vkládání
plechovek

(2) Vyplachovač

(5) Násypka víček

(8) Výstup plechovek

(3) Zpětný tok CIP

(6) Ovládací panel

(9) Přístupové dveře
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Obr. 2 Přehled stroje 2

(1) Skříňový rozvaděč
(2) Přípojky médií
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Obr. 3 Přehled stroje 3

(1) Vkládání plechovek

(4) Vysokotlaké vstřikování (HDE)
a Bubble Breaker

(2) Předběžné plnění plynem

(5) Uzavírač

(3) Plnění

(6) Výstup se sprchou na
plechovky
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Průběh výroby
Pláště plechovek jsou připravené na paletě. Obsluha před začátkem výroby naplní
zásobník víček.
Obsluha spustí stroj. Po najetí do základní polohy je stroj připravený k provozu a může
se spustit výroba.
Obsluha vezme dvě plechovky a vyčistí je pomocí vyplachovače s připojeným médiem.
Obsluha vloží plechovky do obou vkládacích otvorů.
Obě plechovky jsou automaticky detekovány. Otočný stůl automaticky dál taktuje a je
pak opět připravený na vložení plechovek, což je hlášeno na panelu zeleným signálem.
Obsluha opakuje kroky 3 a 4.
Jakmile první plechovky dosáhnou polohy plnění, začne automaticky plnicí operace.
Totéž platí pro uzavírací operaci, pokud byla aktivována příslušným spínačem na
ovládacím panelu.
Na výstupu procházejí plechovky pod sprchou, přičemž jsou na horní straně vyčištěny a
do sucha vyfoukány.
Obě první plechovky jsou hotově naplněné a uzavřené. Je možné je odebrat a zabalit. 
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Ovládací panel (panel s ovládacími prvky)
Dotyková
obrazovka

Nouzové
zastave
ní

Reset

Auto
Start/Stop

Nouzový vypínač
Pro okamžité zastavení všech funkcí stroje v nouzových případech. Vypne se řízení.
Před opětovným zapnutím řízení je nutné znovu vytáhnout nahoru nouzový vypínač a nově
referencovat všechny osy.

Reset a nouzové zastavení
Resetem se potvrzují alarmová hlášení.

Tlačítko „Auto Start/Stop“
Spouští, popř. zastavuje automatický provoz. Všechny motory se zastaví a najedou do výchozí
polohy.
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6.

Doprava

Balení závisí na trase a způsobu přepravy. Pokud nejsou sjednány žádné zvláštní dohody,
odpovídá balení směrnicím Svazu německých výrobců strojů a zařízení (Verein Deutscher
Maschinenbauanstalten; VDMA).
Normálně se stroj dodává na paletě nebo v kontejneru.
Důležitá informace!
Je nutné dodržovat piktogramy a pokyny uvedené na obalu.

Důležitá informace!
Za vnitropodnikovou přepravu stroje na místo jeho postavení je i v přítomnosti pracovníků
firmy LEIBINGER odpovědný zákazník.

Je bezpodmínečně nutné dodržovat následující pokyny:
 Je nutné dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 Je nutné používat ochranné prostředky.
 Použité pracovní prostředky (jeřáby, zvedací zařízení, vidlicové vysokozdvižné vozíky,
válečkové dopravní vozíky atd.) musí být dostatečně dimenzované.
 Při použití vidlicového vysokozdvižného vozíku musí být délka vidlice dimenzovaná tak, aby
bylo možné plně uchopit stroj ze spodní strany. Šířka vidlice musí být nastavená tak, aby
bylo možné uchopit stroj co možná nejblíže k vnějším okrajům.
 Škody způsobené přepravou je třeba neprodleně nahlásit speditérovi nebo firmě
LEIBINGER.

Při meziskladování je nutné dodržovat následující pokyny:
 Stroj nesmí být postavený přímo na podlaze.
 Ve skladovacím prostoru nesmí být v blízkosti stroje uloženy žádné agresivní chemikálie.
 Stroj musí být chráněný před silnými výkyvy teplot, prachem a vlhkostí.
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7.

Postavení stroje

Dotyková obrazovka
Na dotykové obrazovce se zobrazují menu s hlášeními, parametry a polohovými údaji.
Pomocí dotykové obrazovky je možné otevírat menu a zadávat parametry.

Základní informace
Stroj je normálně postaven servisními techniky firmy LEIBINGER při prvním uvedení do provozu
a předán zákazníkovi připravený k provozu.
Je ale bezpodmínečně nutné dodržovat následující odstavce kapitoly „Postavení stroje“,
především v případě, že stroj např. po změně stanoviště není postaven a uveden do provozu
servisními techniky firmy LEIBINGER.

Místo postavení

Místo postavení musí splňovat následující požadavky:
 Podlaha nesmí být vystavená vibracím, musí být rovná a musí vykazovat dostatečnou
zatížitelnost.
 Stroj nesmí být postavený v prostorech s nebezpečím výbuchu.
 Je nutné dodržovat okolní podmínky uvedené v technických údajích.
 V bezprostřední blízkosti stroje neumísťujte žádné zdroje tepla, např. teplomety. Poškodilo
by to součásti citlivé na teplo, jako jsou plastové kryty nebo elektronické komponenty.

Potřebné místo
Potřebný prostor lze zjistit z přehledného plánu stroje. Kromě toho musí být stroj ze všech stran
volně přístupný.
Pro čisticí a údržbové práce je předepsán pracovní prostor asi 1,5 m kolem celého stroje.

Změna stanoviště stroje a vyrovnání
Stroj je namontovaný na čtyřech kolečkách a tedy pohyblivý. Když je stroj umístěný na
požadovaném stanovišti, musí být brzdy koleček aretované.
Stroj se vyrovnává pomocí čtyř matic na závitové tyči koleček.
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8.

Připojení stroje
Přípojky médií

Na panelu přípojek jsou k dispozici následující hadicové přípojky:

Obr. 4 Připojovací panel

Přípojka vody:
Přípojka vody napájí sprchu na plechovky a vysokotlaké vstřikování (HDE). Protože se voda
dostává při vysokotlakém vstřikování také do produktu, je nezbytně nutné používat vodu v kvalitě
pitné vody.

Přípojka CO2:
Přípojka CO2 napájí předběžné plnění plynem, Bubble Breaker a plnění plynem pod víčkem.
Principiálně se zde může používat také N2. To však může vést ke zvýšené spotřebě O2.

Přípojka vyplachovače:
Pro vyplachovač je k dispozici samostatná přípojka, takže je možné volně vybírat vyplachovací
médium. Připojit je možné jak vodu, tak inertní plyny (např. CO 2, stlačený vzduch atd.).

Přípojka stlačeného vzduchu:
Přípojkou stlačeného vzduchu jsou napájeny všechny pneumatické pohyby.

Důležitá informace!
Přípojky na panelu přípojek jsou G3/8.
Úkolem provozovatele je odborně připojit všechny přívody panelu přípojek a v pravidelných
intervalech je kontrolovat.

Stlačený vzduch, CO2
Pozor! Nebezpečí zakopnutí
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Vedení stlačeného vzduchu a CO2 musí být nainstalována tak, aby nehrozilo žádné nebezpečí
zakopnutí.

Pozor! Poškození stroje nečistým stlačeným vzduchem
Provoz stroje vyžaduje řádně upravený stlačený vzduch. Pokud není uvedeno jinak, pracují
všechna pneumatická zařízení s bezolejovým stlačeným vzduchem.

Důležitá informace!
Je nutné dodržovat následující třídy jakosti podle normy ISO 8573-1:
 Pevné látky: Třída 5, max. velikost částic 40 µm
 Obsah vody: Třída 5, max. tlakový rosný bod +7 °C
 Obsah oleje: Třída 4, max. koncentrace oleje 5 mg/m 3.
Stlačený vzduch znečištěný částicemi, olejem, vodou nebo jinými látkami může způsobit
závažné poškození stroje.

Škody, které vzniknou ze znečištěného stlačeného vzduchu, jsou vyloučené ze záruky!

Důležitá informace!
Tlak napájecí sítě stlačeného vzduchu a CO2 smí dosahovat maximálně 6 barů. Vždy musí
být zaručen provozní tlak 5 barů.

Voda
Důležitá informace!
Pro ostřikování plechovek a vysokotlaké vstřikování je zapotřebí voda v kvalitě pitné
vody.

Připojení k napájecí síti pitné vody musí být provedeno podle platných místních norem a předpisů
a musí ho provést koncesovaný instalatér.

Odpadní voda
Vznikající odpadní voda neobsahuje obecně žádné zvláštní škodlivé látky a může se vypouštět
do místní odpadní kanalizace.

Elektrické připojení
Nebezpečí života při zasažení elektrickým proudem!
Všechny instalační práce se musí provádět ve stavu bez napětí!
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Důležitá informace!
Je bezpodmínečně nutné dodržovat následující pokyny:

 Je bezpodmínečně nutné dodržovat platné normy, bezpečnostní předpisy a technické
připojovací podmínky místního energetického podniku!
 Je-li dávkovací a stáčecí stroj připojený k 230V síti nezávislé na stroji, je nutné namontovat v
síťovém přívodním vedení všepólový odpínač!
 Stroj CANVASA používejte připojený k ochrannému jističi (vypínači FI) speciálně k tomu
určenému!
 Zásadně je nutné dodržovat související normy, např. VDE 0100, přílohy norem skupiny VDE
700 (vlhké prostory) a další státní normy a předpisy. Zařízení musí být řádně v provozu s
RCD, RCM nebo jinými monitorovacími zařízeními. V případě nejasností ohledně připojení k
síti se obraťte na svého odborného elektrikáře.
 Stroje s měniči frekvence smí být v provozu pouze s ochrannými vypínači proti chybnému
proudu citlivými na stejnosměrný i střídavý proud.
 Místní síťové napájení je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat podle předpisu DGUV
3. Pravidelně je nutné kontrolovat a dokumentovat funkci zařízení RCD B+.
 V pravidelných intervalech je nutné na základě ohledání kontrolovat těsnost skříňového
rozvaděče a řízení.

Upozornění! Hmotné škody při nesprávném elektrickém napájení
Před připojením stroje k napájecí síti porovnejte, jestli síťové napětí a frekvence uvedené na
typovém štítku stroje souhlasí s parametry napájecí sítě.

Důležité informace!

Jako ochranné vypínače proti chybnému proudu jsou přípustné pouze takzvané „ochranné
vypínače citlivé na všechny druhy proudu“.

2020-02

Návod k obsluze plničky plechovek CANVASA II + II

26

9.

Uvedení do provozu

Nebezpečí zranění
Před uvedením do provozu zajistěte, aby na stroji nepracovala žádná osoba a aby byly řádně
namontovány všechny ochranné kryty.

Zapnutí stroje
Ujistěte se, že je zaručeno napájení stroje stlačeným vzduchem, CO2 a vodou.
Zapněte hlavní vypínač na skříňovém rozvaděči.
► Rozběhne se řízení a na ovládacím panelu se objeví menu „Main“ (Hlavní). Svítí
kontrolka „Alarm/Reset“.
Stiskněte tlačítko „Alarm/Reset“.
Stiskněte tlačítko „Start“.
► Stroj najede do základní polohy.
Tlačítko „Start“ svítí zeleně. Stroj je nyní připravený k provozu.

Vypnutí stroje
1. Stiskněte tlačítko: „Řízení vyp“
2. Přestavte hlavní vypínač.

Funkční kontrola před uvedením do provozu
Před každým uvedením do provozu je nutné překontrolovat bezchybné fungování stroje a
bezpečnostních zařízení. To jsou:
 nouzové vypínače.

Kontrola bezpečnostních zařízení
 Nouzový vypínač
 Hlavní skříňový rozvaděč
 Ovládací pult
Důležitá informace!
Všechna bezpečnostní zařízení musí alespoň jednou za rok zkontrolovat odborný pracovník.
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10.

Obsluha
Menu

Úvodní obrazovka

Provoz

Nastavení

Ruční provoz

CIP

Odhlášení

Provoz

Uživatelská plocha pro automatický provoz

Nastavení

Všeobecná nastavení, správa produktů

Ruční provoz

Ruční aktivace všech ovladačů

CIP

Čisticí program

Odhlášení

Odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele

2020-02

Návod k obsluze plničky plechovek CANVASA II + II

28

Provoz
Když se objeví úvodní obrazovka, stiskněte tlačítko „Provoz“. Objeví se následující obrazovka:
Obsluha
Násypka víček plná
Pozor: Tlak vody příliš nízký
Předpínací tlak:

Offset konce plnění:

Uzavírací
operace

Ohřev vysokotlakého
vstřikování (HDE)

Vstupní tlak:

ZPĚT

Doběh do vyprázdnění
ZAP

Počitadlo plechovek

Nádoby za h

Správa produktů

Vynulování
počitadla
plechovek

Řízení zapnout

Hlášení

Menu

Produkt

Zobrazuje aktivní produkt

Předpínací tlak

Zadává se požadovaný rozdíl tlaků. Předpínací tlak se pak
vypočítává ze vstupního tlaku a rozdílu tlaků.

Offset konce plnění

Posunutí koncové polohy plnicí operace nahoru pro korekci
množství náplně nahoru

Zelený sloupek

Signál „Připraveno na vkládání plechovek“

Uzavírací operace

Aktivuje uzavírací operaci; není-li zvolena tato funkce,
plechovky se neuzavírají.

Ohřev vysokotlakého
vstřikování (HDE)

Zapnutí nebo vypnutí ohřevu vysokotlakého vstřikování (HDE)

Doběh do vyprázdnění ZAP

Zařízení běží do vyprázdnění. Plechovky již vložené ve stroji
jsou automaticky hotově naplněny a uzavřeny. Nevkládejte
žádné nové plechovky!

Vynulování počitadla
plechovek

Vynulování počitadla plechovek s možností vynulování

Vstupní tlak

Zobrazuje tlak na vstupu produktu

Nádob za hod.

Udává odhadnutý výstup za hodinu, na základě doby trvání
posledního pracovního taktu. Stisknutím se otevírá submenu, v
kterém jsou zobrazeny taktovací časy jednotlivých procesů.
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Počitadlo plechovek

Počitadlo plechovek s možností vynulování; počítají se jen
uzavřené plechovky.

Počitadlo plechovek

Počitadlo plechovek bez možnosti vynulování; počítají se jen
uzavřené plechovky.

Správa produktů

Přístup k parametrům aktivního produktu

Řízení zapnout

Zapíná nebo vypíná řízení.

Hlášení

Zobrazuje nevyřízená hlášení.

Taktovací časy
Taktovací časy
Operace plnění

Uzavírací operace
Nebo

Otočný stůl

Celkem
D/h

ZPĚT
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Operace plnění

Udává dobu trvání operace plnění.

Uzavírací operace

Udává dobu trvání uzavírací operace.

Otočný stůl

Udává dobu trvání pohybu otočného stolu.

Celkem

Přičítá dobu trvání pohybu otočného stolu k době trvání
pomalejšího z procesů plnění a uzavírání a vypočítává z toho
celkovou dobu cyklu a odhadnutý výstup za hodinu.

Správa uživatelů
Správa hesel a skupin uživatelů a nastavení času automatického odhlášení
Správa uživatelů
Uživatel

ZPĚT

Heslo

Skupina

Přihlášení

Odhlášení

Přihlášení

Přihlášení uživatele

Odhlášení

Odhlášení uživatele
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Čisticí program CIP
Obsluha

Vstupní tlak:

Čištění/proplach
jednotek CO2

Zbývající doba chodu:

Doba chodu:

CIP
Stop

CIP
Start

Řízení vyp

ZPĚT

Hlášení

Menu

Vstupní tlak

Zobrazuje tlak na vstupu produktu

Start CIP

Spouští první cyklus CIP s uvedenou dobou chodu.

Stop CIP

Přerušuje probíhající cyklus CIP nezávisle na zbývající
době chodu.

Čištění / proplach
jednotek CO2

Spíná všechny příslušné ventily pro proplach plechovek
po přestavení příslušných 3cestných kulových kohoutů
(viz 13.3)

Zbývající doba chodu

Zobrazení zbývající doby trvání aktuálního cyklu CIP

Doba chodu

Zadání doby chodu pro příští cyklus CIP
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Průběh CIP
Start CIP

Spustit další cyklus
CIP

Hlášení o vložení
vyplachovací láhve

Otočná osa taktuje

Vložte vyplachovací
láhev a potvrďte

Utěsnění 1 + 2 v pracovní poloze

Hlášení o zapnutí zařízení CIP
Vyplachovací láhve jsou taktovány

Plnicí osa do polohy čištění

Pohon jede

Čas uplynul nebo zastavení CIP

CIP ukončeno

Utěsnění 1 + 2 v základní poloze

Hlášení o vypnutí zařízení CIP
Plnicí ventil v základní poloze

Opětovné spuštění zařízení nebo
ukončení

Připojení vody

Čas uplynul
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Ruční provoz I
Zapněte stroj.
Když se objeví úvodní obrazovka, zvolte ruční provoz.
Ruční obsluha
Plnicí osa
referenční strana
otevřít

Vakuum

Jog plnicí osy -

Spustit průběh
plnění

Aktivovat OP1 +
OP2

Separace víček

Násypka víček

Jog otočného
stolu +

Otočný stůl
nastavuje nulový
bod

OP1

OP2

Jog otočného
stolu -

Taktovací pojezd

Další stránka

Menu

Plnicí ventil 1
otevřený

Plnicí ventil 2
otevřený

Utěsnění zapnout

Ofukování (5 s)

Pohon uzavírače
zapnout

Vysunutí
otočného talíře

ZPĚT

Jog plnicí osy +

Plnicí ventil 1 otevřený

Otevření a zavření plnicího ventilu #1

Plnicí ventil 2 otevřený

Otevření a zavření plnicího ventilu #2

Jog plnicí osy +

Pojezd plnicí osy dolů

Plnicí osa referenční
strana otevřít

Otevírá menu pro referencování plnicí osy (chráněné
heslem)

Vakuum

Zapnutí vakua pro nasávání víček

0000000 mm

Aktuální poloha plnicí osy

Utěsnění zapnout

Pojezd středicích zvonů nahoru a dolů

Ofukování

Zapnutí ofukovacího vzduchu pro ofukování víček shora
na 5 sekund

Jog plnicí osy -

Pojezd plnicí osy nahoru

Spustit průběh plnění

Spouští úplný plnicí cyklus

Aktivovat OP1 + OP2

Válec uzavírače z obou stran zatížit tlakem

Pohon uzavírače zapnout

Zapnutí nebo vypnutí motoru uzavírače

Separace víček

Zdvih vpřed nebo vzad separace víček
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Násypka víček

Zdvih vpřed nebo vzad násypky víček

Jog otočného stolu +

Pojezd otočné hvězdice ve směru hodinových ručiček

Otočný stůl nastavuje
nulový bod

Definuje aktuální polohu jako nový nulový bod.

00000°

Zobrazení aktuální polohy otočné hvězdice

Vysunutí otočného talíře

Zdvih vpřed nebo vzad otočných talířů na uzavírači

OP1

Provedení uzavírací operace OP1

OP2

Provedení uzavírací operace OP2

Jog otočného stolu -

Pojezd otočné hvězdice proti směru hodinových ručiček

Taktovací pojezd

Další taktování otočné hvězdice do příští polohy
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Ruční provoz II
Ruční obsluha

Vysokotlaké
vstřikování (HDE)

(10 s) Předběžné
plnění plynem
CO2

Sprcha na
plechovky

Ofukování
plechovek

Obraceč
plechovek

Blokování nádob

ZPĚT

Bubble Breaker

(10 s) Plnění
plynem pod
víčkem

Podávání
plechovek

Válec
vyplachovače

Ofukování

Voda pro
vyplachovač

Tiskárna

Menu

Vysokotlaké vstřikování
(HDE)

Zdvih vpřed nebo vzad trysek vysokotlakého vstřikování
(HDE)

Předběžné plnění plynem
CO2

Na 10 sekund aktivuje ventil pro předběžné plnění
plynem za účelem nastavení průtoku

Bubble Breaker

Aktivuje ventil pro Bubble Breaker za účelem nastavení
průtoku na dobu uloženou ve správě produktů

Plnění plynem pod
víčkem

Na 10 sekund aktivuje ventil pro plnění plynem pod
víčkem za účelem nastavení průtoku

Ofukování

Trvale fouká stlačený vzduch do vakuového potrubí a v
případě potřeby ho volně vyfukuje.

Sprcha na plechovky

Dokud je tlačítko stisknuté, aktivuje ventil pro sprchu na
plechovky

Ofukování plechovek

Dokud je tlačítko stisknuté, aktivuje ventil pro ofukování
víčka
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Podávání plechovek

Aktivuje podávací šoupátko automatického podávání
plechovek (volitelné).

Válec vyplachovače

Aktivuje válec vyplachovače automatického podávání
plechovek (volitelné)

Voda pro vyplachovač

Aktivuje ventil vyplachovače automatického podávání
plechovek (volitelné)

Obraceč plechovek

Aktivuje otočný pohon automatického podávání
plechovek (volitelné).

Blokování nádob

Aktivuje blokování plechovek automatického podávání
(volitelné)

Tiskárna

Pojíždí s tiskárnou data automatického podávání
plechovek (volitelné)

Ruční provoz III (chráněný heslem)
Referencování plnicí osy

Naměřená hodnota:

Nastavení referenčního
bodu plnicí osy

ZPĚT

Menu

Naměřená hodnota

Vstupní pole pro naměřenou vzdálenost, jak je
znázorněno na fotografii

Nastavení referenčního
bodu plnicí osy

Nastavuje zadanou hodnotu jako skutečnou polohu pro
aktuální polohu osy.
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Správa produktů I
Správa produktů
Produkt:
Typ plechovky:

Rychlost plnění:
Zrychlení plnění:

Začátek Bubble Breakeru:
Doba trvání Bubble Breakeru:

Začátek vysokotlakého
vstřikování (HDE):
Doba trvání
vysokotlakého
vstřikování (HDE):
ZPĚT

Provoz

Uložit
parametry

Další stránka

Menu

+/-

Výběr produktu

00 0000000000000000

Zobrazení aktivního produktu

Typ plechovky

Výběr typu plechovky z knihovny

Rychlost plnění

Rychlost pojezdu během plnicí operace

Zrychlení plnění

Délka lineární změny zrychlení, po které je dosažena
rychlost plnění

Začátek Bubble Breakeru

Zpoždění Bubble Breakeru talíře na plechovky, měřeno
od otočné hvězdice v poloze

Doba trvání Bubble
Breakeru

Doba ofukování Bubble Breakeru

Začátek vysokotlakého
vstřikování (HDE)

Zpoždění vysokotlakého vstřikování, měřeno od otočné
hvězdice v poloze

Doba trvání
vysokotlakého vstřikování
(HDE)

Doba setrvání trysek vysokotlakého vstřikování nad
plechovkou
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Správa produktů II
Správa produktů
Produkt:

Rychlost otočného stolu:
Zrychlení otočného stolu:
Brzdění otočného stolu:

Odlehčovací zdvih:
Rychlost odlehčení:
Zrychlení odlehčení:
Zpoždění odlehčení:

ZPĚT

Provoz

Uložit
parametry

Další stránka

Menu

+/-

Výběr produktu

00 0000000000000000

Zobrazení aktivního produktu

Rychlost otočného stolu

Nastavení rychlosti otočného stolu

Zrychlení otočného stolu

Nastavení rampy zrychlení otočného stolu

Brzdění otočného stolu

Nastavení rampy brzdění otočného stolu

Odlehčovací zdvih

Definice odlehčovacího zdvihu po zavření plnicích ventilů
pro snížení tlaku

Rychlost odlehčení

Rychlost, s kterou se provádí odlehčovací zdvih

Zrychlení odlehčení

Délka lineární změny zrychlení, po které je dosažena
rychlost odlehčení

Zpoždění odlehčení

Délka lineární změny zpomalení, po které je dosažena
rychlost odlehčení
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Správa produktů III
V polích s bílým pozadím jsou zobrazeny parametry (např. referenční poloha, tlak atd.). Tyto
parametry lze měnit.
Správa produktů
Produkt:

Začátek předběžného
plnění plynem:
Zpoždění otočného talíře:

Čas vyplachování:

Maximální doba zastavení:

Kopírovat
parametry

ZPĚT

Provoz

Uložit
parametry

Další stránka

Menu

+/-

Výběr produktu

00 0000000000000000

Zobrazení aktivního produktu

Začátek předběžného
plnění plynem

Zpoždění předběžného plnění plynem, měřeno od
otočné hvězdice v poloze

Zpoždění otočného talíře

Zpoždění zdvihového pohybu talíře na plechovky,
měřeno od otočné hvězdice v poloze

Čas vyplachování

Doba trvání vyplachování předtím, než se automaticky
zavře ventil

Kopírovat parametry

Kopíruje parametry prvního uvedeného produktu do
druhého.

Maximální doba zastavení

Stanovení maximální doby zastavení, po jejímž uplynutí
stroj ukončí automatický režim. Načaté plechovky
nejsou dokončeny.

Uložit parametry

Ukládá aktuálně zadané parametry pro aktivní produkt.

Další obrazovka

Skok k dalším parametrům produktu
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Nastavení
Menu

Datum / čas

Jazyk
Správa produktů

ZPĚT

Správa uživatelů

Menu

Datum / čas

Možnosti nastavení pro datum a čas

Jazyk

Výběr jazyka uživatelské plochy

Správa produktů

Přístup k parametrům konkrétního produktu
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Jazyk
Jazyk

ZPĚT

Německy

Přihlášení
Odhlášení

Úvodní
obrazovka

Menu

Jazyk

Výběr jazyka

Přihlášení / odhlášení

Přihlášení nebo odhlášení uživatele

Úvodní obrazovka

Zpět na úvodní obrazovku
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Systém
Čas

Rok:

Hodiny:

Měsíc:

Minuty:

Den:

Sekundy:

Aktuální čas:

Nastavení času

ZPĚT

Čisticí obrazovka
30 s

Kalibrace
dotykové
obrazovky

Menu

Rok, měsíc atd.

Ruční zadání data a času

Aktuální čas

Zobrazení aktuálně nastaveného systémového času

Nastavení času

Uložení nově zadaného systémového času

Stará hlášení
Stará hlášení

nevyřízená
hlášení

ZPĚT

Nevyřízená hlášení
2020-02

Menu

Zobrazuje aktuálně nevyřízená hlášení
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Nevyřízená hlášení
Nevyřízená hlášení

ZPĚT

Stará hlášení

stará hlášení

Menu

Zobrazuje stará hlášení

Jestliže se během provozu zařízení vyskytne potřeba zásahu obsluhy, zobrazí se na displeji
provozní hlášení. Toto hlášení obsahuje pokyny pro další postup.
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Průběh automatického provozu
Průběh taktu

Průběh
vyplachování

Vložit
plechovky

Vyplachován
í aktivní

Obě
plechovky na
kruhové
jednotce

Uvolnění
všech stanic

Ukončit
vyplachování

Vyplachován
í běží

Pohon
taktuje

Plechovka
odstraněna
Poloha pohonu
dosažena,
uvolnění na
stanicích

Průběh separace víček

Průběh plnění

Uvolnění
lemování nebo
otočné osy

Taktování
plechovek ve
stanici
Plnicí osa v přední
poloze

Separace víček v
pracovní poloze

Utěsnění v
pracovní poloze

Plnicí osa v poloze
spuštění plnění

Průběh lemování ukončen

Čekání na další plechovku
Doba prodlevy do
zvednutí plnicí osy

Separace víček v
poloze 0

Plnicí osa v poloze
konce plnění

Násypka víček v
pracovní poloze

Plnicí ventil 1+2 v
poloze 0

Plnicí osa v reálné
poloze

Násypka víček v
poloze 0

Utěsnění v poloze
0

Průběh lemování
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Plechovka k dispozici

Násypka víček v základní poloze

Otočný talíř v pracovní poloze

Otočný talíř nenajede do pracovní
polohy

OP 1 + 2 v pracovní poloze

OP 1 + 2 v pracovní poloze

Otočný talíř v základní poloze

Otočný talíř v základní poloze

Otočný talíř v pracovní poloze

OP 1 + 2 nejsou v pracovní poloze
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Poruchová hlášení
Alarm

Náprava

2020-02

Není k dispozici stlačený vzduch

Připojte k zařízení stlačený vzduch.

Ochranné dveře otevřené

Zavřete ochranné dveře.

Souhrnné hlášení odpojeného napájení
24 V

Zkontrolujte pojistku, kontaktujte
servis.

Relé nouzového zastavení vypnuté,
potvrďte nouzové zastavení

Resetujte nouzové zastavení
tlačítkem Reset.

Nouzové zastavení na ovládacím pultu
aktivované

Vytáhněte (otočte) tlačítko
nouzového zastavení.

Výpadek pojistky pohonu uzavírače

Zkontrolujte pojistku, kontaktujte
servis.

Výpadek pojistky otočného stolu

Zkontrolujte pojistku, kontaktujte
servis.

Výpadek pojistky plnicí osy

Zkontrolujte pojistku, kontaktujte
servis.

Porucha servoregulátoru Siemens MC
Power

Potvrďte poruchu, kontaktujte
servis.

Porucha servoregulátoru Siemens MC
Reset

Potvrďte poruchu, kontaktujte
servis.

Porucha servoregulátoru Siemens MC
Home

Potvrďte poruchu, kontaktujte
servis.

Porucha servoregulátoru Siemens MC
Moveabsolute

Potvrďte poruchu, kontaktujte
servis.

Porucha servoregulátoru Siemens MC
Movejog

Potvrďte poruchu, kontaktujte
servis.

Není k dispozici reference
servoregulátoru Siemens

Referencujte pohon, potvrďte
poruchu, kontaktujte servis.
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Plnicí ventil 1 není v základní poloze

Nastavte senzor.

Plnicí ventil 1 není v pracovní poloze

Nastavte senzor.

Plnicí ventil 2 není v základní poloze

Nastavte senzor.

Plnicí ventil 2 není v pracovní poloze

Nastavte senzor.

Násypka víček není v základní poloze

Nastavte senzor.

Násypka víček není v pracovní poloze

Nastavte senzor.

Separace víček není v základní poloze

Nastavte senzor.

Separace víček není v pracovní poloze

Nastavte senzor.

Senzory vkládání plechovek trvale
spínají, zkontrolujte senzory

Nastavte senzor, vyčistěte senzor.

Maximální doba zastavení dosažena

Zařízení dosáhlo maximální doby v
zastaveném stavu, znovu spusťte
automatiku.

Parametrizace pro konkrétní produkt
Parametrizace pro konkrétní produkt je velice důležitá zejména při stáčení piva. S ohledem na
velkou rozmanitost produktů a silný vliv obzvláště obsahu CO2 a teploty produktu na chování
pěnění nelze stanovit všeobecně platné ideální parametry plnění a je třeba je určovat
individuálně.

INFORMACE:
Je doporučeno, zejména na začátku, omezit se na úpravu nejdůležitějších parametrů. Ty
jsou shrnuté ve správě produktů na první stránce.
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Správa produktů
Produkt:
Typ plechovky:
Předpínací tlak:

Relativní

Offset konce plnění:
Rychlost plnění:
Zrychlení plnění:
Začátek Bubble Breakeru:
Doba trvání Bubble Breakeru:
Začátek vysokotlakého vstřikování (HDE):
Doba trvání vysokotlakého vstřikování (HDE):

ZPĚT

Provoz

Uložit
parametry

Další
obrazovka

Menu

Obr. 5 Parametry produktu

Při úpravách parametrů se osvědčilo následující pořadí:
Parametrizace procesu stáčení, dokud není zaručeno rychlé stáčení bez pěnění, popř.
se slabým pěněním a dosaženo požadované množství náplně.
Nastavení začátku, doby trvání a intenzity vysokotlakého vstřikování (HDE)
Nastavení Bubble Breakeru
Kontrola množství náplně (např. vážením)
V případě potřeby: Korekce množství náplně pomocí parametru Parameter Offset konce
plnění
Nastavení předběžného plnění plynem a plnění plynem pod víčkem

INFORMACE:
Před kontrolou množství náplně vážením je nutné určit přesnou hustotu nápoje a vypočítat z
ní správnou cílovou hmotnost. Alternativně je možné např. pomocí odměrného válce zvážit
perfektně naplněnou plechovku.

INFORMACE:
U standardní plechovky odpovídá změna parametru Offset konce plnění o jeden milimetr asi
přidanému objemu náplně tři mililitry.
Po úpravě parametru je nutné znovu zkontrolovat nastavení vysokotlakého vstřikování a
Bubble Breakeru a v případě potřeby je přizpůsobit.
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Parametrizace procesu stáčení:
Pro plnicí proces jsou směrodatné čtyři parametry:
 Vstupní tlak (nastavuje se pomocí tlaku v nádrži); podle zkušeností 1,3-1,6 bar.
 Předpínací tlak; na základě zkušeností se doporučuje relativní tlak (rozdíl tlaků) 0,3-0,4 bar.
 Rychlost plnění; na základě zkušeností se doporučuje nízká počáteční rychlost plnění (např.
40 mm/s), která se pak může postupně zvyšovat.
 Zrychlení plnění; na základě zkušeností se zde doporučuje vysoká hodnota (např. 90 mm,
zrychlení se udává jako délka lineární změny zrychlení, tzn., čím vyšší je hodnota, tím
hladčeji probíhá zrychlení).
Cílem je najít parametry, při kterých bude proces probíhat s maximální rychlostí a pivo bude stále
ještě téměř bez pěnění nebo alespoň jen se slabým pěněním plněno do plechovky.

Obr. 6 Tlakové čidlo na vstupu produktu

Nastavení vysokotlakého vstřikování (HDE)
Účinek vysokotlakého vstřikování lze ovlivňovat pomocí tří regulovaných veličin:
 Začátek vysokotlakého vstřikování (HDE)
 Doba trvání vysokotlakého vstřikování (tj. doba setrvání trysek nad plechovkami)
 Intenzita, tj. průtokové množství; nastavuje se pomocí jehlového uzavíracího ventilu na zadní
straně stroje
2020-02
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Úpravami těchto nastavení lze docílit následujícího chování pěnění:
 Vysokotlaké vstřikování probíhá bezprostředně před dalším taktováním otočného stolu.
 Pivo vypění vysoko, ale ne přes okraj.

Obr. 7 Jehlový uzavírací ventil vysokotlakého vstřikování (HDE)

Obr. 8 Vysokotlaké vstřikování (HDE)

Nastavení Bubble Breakeru:
Jak silně působí Bubble Breaker, záleží na třech regulovaných veličinách:
 Doba profukování, tj. jak dlouho probíhá profukování
 Výška nad horním okrajem plechovky; nastavitelná pomocí stavěcího kroužku
 Intenzita, tj. jak silné je profukování; lze nastavit pomocí regulátoru průtoku
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Úpravami těchto nastavení lze dosáhnout tohoto:
 Všechny velké bubliny v pěnové čepici jsou profouknuty.
 Zůstane co možná největší pěnová čepice.

Obr. 9 Nastavení výšky Bubble Breakeru

Nastavení předběžného plnění plynem a plnění plynem pod víčkem:
Předběžné plnění plynem i plnění plynem pod víčkem se nastavují pomocí regulátoru průtoku a
slouží k omezení absorpce kyslíku. Příliš nízko nastavené průtoky proto mohou vést ke zvýšené
absorpci kyslíku. Příliš vysoko nastavené hodnoty vedou ke zbytečně vysoké spotřebě CO2. Pro
určení ideálních nastavení jsou zapotřebí rozsáhlé pokusy, včetně měření kyslíku.
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Obr. 10 Regulátor průtoku pro Bubble Breaker a pro předběžné plnění plynem a plnění plynem pod víčkem
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Vyplachování plechovek
Před vložením do stroje je možné vypláchnout nebo vyfoukat plechovky (podle připojeného
média; viz 8.1). Přitom je nutné ručně držet plechovky v hranolech. Jakmile jsou obě plechovky v
poloze, otevře se na sekundu příslušný ventil. Zejména při vyplachování vodou je doporučeno
plechovkami otáčet.

Obr. 11 Vyplachovač
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11.

Přestavování stroje

Stroj je dimenzovaný pro plnění standardních a (volitelně) elegantních (Sleek) plechovek. Při
použití odlišného typu plechovek je nutné náležitě přestavět stroj.

Upozornění! Hmotné škody
Pro každý druh plechovek je nutné používat vhodné vodicí díly a zvolit takový produkt, pro
který se příslušný typ plechovek hodí.
Nesprávné vodicí díly plechovek mohou zapříčinit závažné poškození stroje, za které firma
LEIBINGER GmbH nenese žádnou odpovědnost.

Přestavení na jinou výšku plechovek
Pro každý typ plechovky existují dva odpovídající distanční díly, které jsou namontovány pod
talířem a zaručují pro všechny typy konstantní výšku horního okraje plechovek.

Obr. 12 Distanční díly pod talířem (zde pro standardní plechovku 330 ml)
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Jedinou výjimku představuje standardní plechovka 500 ml, pro kterou žádný distanční díl není
nutný.

Obr. 13 Talíř bez distančních dílů (pro standardní plechovku 500 ml)

Při vyjmutí nebo vložení distančních dílů je možné nadzvednout otočnou hvězdici po povolení
upínacího šroubu na stavěcím kroužku (1) a talíře otáčením ručního kolečka (2). Po vložení
požadovaných distančních dílů je nutné opět zašroubovat talíř na doraz dolů a zajistit otočnou
hvězdici v její nejspodnější poloze.

Obr. 14 Nastavení výšky talíře a otočné hvězdice
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Kromě toho musí být na otočné talíře u uzavírače nasazeny distanční díly vhodné pro výšku
plechovky. Jedinou výjimku představuje standardní plechovka 500 ml, pro kterou ani zde žádný
distanční díl není nutný.

Obr. 15 Distanční díly pro otočné talíře

Obr. 16 Otočný talíř
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Přestavení na jiný průměr plechovek (volitelně)
Pokud je namontován přestavitelný plnicí ventil, lze pomocí stroje plnit také elegantní (Sleek)
plechovky. Přitom je však zapotřebí rozšířené přestavení:
 Přestavení na jinou výšku plechovek (viz 11.1)
 Úprava obvodového vedení
 Výměna unášečů
 Přestavení plnicího ventilu

Úprava obvodového vedení:
Protože je průměr elegantní (Sleek) plechovky ve srovnání se standardní plechovkou menší,
musí se zmenšit vnitřní průměr horního a spodního obvodového vedení. To se provádí pomocí
dvou kroužků.

Obr. 17 Obvodové vedení bez kroužků (pro standardní plechovku)

Obr. 18 Obvodové vedení s kroužky (pro elegantní plechovku)
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Výměna unášečů:
Protože je průměr elegantní (Sleek) plechovky ve srovnání se standardní plechovkou menší,
musí se vždy používat odpovídající unášeče (6x). Ty lze vyjmout po povolení vždy dvou šroubů.

Obr. 19 Výměna unášečů

Přestavení plnicího ventilu:
S ohledem na princip fungování plnicího ventilu je důležité, aby vnější průměr plnicí trubky
odpovídal vnitřnímu průměru plechovky. Proto má plnicí trubka odšroubovatelnou objímku. S
objímkou (viz dole vpravo) odpovídá vnější průměr standardní plechovce, bez objímky plechovce
Sleek (viz dole vlevo).

Obr. 20 Plnicí ventil s objímkou a bez ní (pro standardní a elegantní plechovky)
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Protože tento vnější průměr musí být náležitě utěsněný, vyměňují se také oba středicí zvony (1),
přičemž je vždy nutné povolit po dvou šroubech (2).

Obr. 21 Středicí zvony

INFORMACE:
Přestavení ventilu musí být provedeno, dokud nejsou namontovány unášeče, protože pouze
tak je k dispozici potřebné místo. Plnicí osa musí být v ručním režimu nastavena do nejvyšší
koncové polohy (poloha „0“).

INFORMACE:
Pro formát plechovek Sleek 250 ml musí být středicí zvony podloženy oběma podkladovými
plechy 21083-01.

Obr. 22 Podkladový plech 21083-01
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12.

Porucha
Možná příčina

Odstranění

Hlavní vypínač není zapnutý

Zapněte hlavní vypínač.

Pojistka vadná

Obraťte se na odborníka,
vyměňte pojistku.

Produkt vytéká

Poškozená nebo zestárlá těsnění

Vyměňte těsnění.

Není k dispozici tlak
vzduchu

Přívodní vedení vadné

Zkontrolujte přívodní vedení
a případně opravte.

Netěsnost, poškození přítlačné
gumy

Vyměňte těsnění.

Plnicí trubka není správně
namontovaná

Zkontrolujte plnicí trubku.

Žádný nebo jen nízký
tlak v přívodním
vedení

Plnicí tlak v nádrži příliš nízký

Vytvořte v nádrži správný
tlak.

Při stažení plechovky
z plnicího ventilu
vypění nápoj a
přeteče

Plechovka uvnitř znečištěná

Zajistěte čistotu plechovek.

Nesprávný parametr pro výšku
odlehčení

Korigujte parametr.

Nápoj příliš teplý

Zkontrolujte teplotu stáčení.

Tlak v nádrži příliš vysoký

Zkontrolujte tlak.

Při zahájení práce vnikl do vedení
produktu vzduch

Krátce otevřete plnicí ventily.

Porucha

Stroj nelze zapnout

Plechovka není
kompletně naplněná

Silné pěnění

Nesprávně zvolené parametry
produktu (např. příliš vysoká
rychlost plnění)
Mimořádné zahřívání
motoru nebo motor
při zapnutí bzučí
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Výpadek fáze
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Možná příčina

Porucha

Odstranění

Vadný stykač
Motor přetížený
Motor vadný
Větrací otvory znečištěné

Vyčistěte otvory.

Při podávání víček
dochází k poruchám

Plnění plynem pod víčkem
posunuté

Nové vyrovnání pomocí
stavěcího kroužku.

Při uzavírání dochází
k neobvykle silným
vibracím

Poloha otočné hvězdice nesprávná

Ručně uveďte otočnou
hvězdici do ideální polohy a
nově nastavte nulový bod.

Plechovky nejsou
správně uzavřené

Zdvihy uzavírače jsou špatně
nastavené

Nové seřízení dorazů.

Ohřev vysokotlakého
vstřikování (volitelný)
nehřeje

Omezovač teploty v ohřevu sepnul

Resetování omezovače

Spuštění stroje po nouzovém zastavení
Po aktivaci nouzového zastavení je třeba postupovat takto:
 Stanovte příčinu poruchy.
 Odstraňte poruchu.
 Odblokujte nouzový vypínač.
 Potvrďte poruchu tlačítkem „Reset“.
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13.

Čištění
Všeobecné čištění

Nebezpečí zranění zmáčknutím
Před čištěním stroje vypněte hlavní vypínač a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
Po vyčištění stroje je nutné řádně namontovat zpět všechny předepsané kryty.

Nebezpečí popálení horkými díly
Během celého procesu čištění hrozí na všech potrubích a ventilech nebezpečí popálení. To
platí zejména při čištění párou.
Při čištění bezpodmínečně používejte osobní ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí a
ochranných rukavic.

Nebezpečí rozstřikování!
Používejte ochranu očí.
Je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní listy použitých čisticích prostředků!

Nebezpečí z chemikálií!
Používejte ochranné rukavice!
Je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní listy použitých čisticích prostředků!
Různé použité čisticí prostředky mohou působit žíravě nebo dráždivě, popř. mohou zásadně
ohrožovat zdraví. Je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní listy příslušných použitých
nebezpečných látek!
Za proškolení a dokumentaci pracovníků obsluhy stroje odpovídá provozovatel. S
nebezpečnými látkami smí pracovat pouze vyškolené osoby.

Důležitá informace!
Za správné a pravidelné čištění odpovídá výhradně provozovatel.

Zde uvedené pokyny pro čištění stroje jsou doporučení firmy LEIBINGER GmbH. Firma
LEIBINGER GmbH neručí za škody způsobené nevhodnými čisticími prostředky.
Všechny uvedené hodnoty, např. časové údaje, se mohou lišit v závislosti na stroji a zařízení
zákazníka (zařízení CIP).
Upozornění! Poškození čisticími prostředky obsahujícími chlor
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující chlor!
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Čisticí prostředky obsahující chlor způsobují rozsáhlé škody na plastových dílech, jako jsou
středicí zvony nebo uzavírací kohouty z plastu.
Za škody, které vzniknou v důsledku použití čisticích prostředků obsahujících chlor, nenese
firma LEIBINGER žádnou odpovědnost.

Upozornění! Hmotné škody
Následující komponenty se nesmí postřikovat vodou:



Elektrické komponenty



Svorkové a rozvodné krabice



Elektromotory



Skříňové rozvaděče



Ovládací panely



Příkazové a zobrazovací přístroje



Pneumatické komponenty

Upozornění! Hmotné škody
Při použití nevhodných čisticích prostředků se mohou předčasně opotřebovat nebo poškodit
těsnění na elektrických součástech nebo na částech zařízení. Do netěsností elektrických
součástí mohou vniknout kapaliny a poškodit zařízení nebo dokonce ohrozit život uživatele.

Upozornění! Hmotné škody
Na celém stroji je zakázáno používat parní proudová zařízení a vysokotlaká čisticí zařízení.

Upozornění! Hmotné škody
Při vybírání čisticích prostředků je nutné brát v úvahu odolnost použitých materiálů.

Ve stroji se používají následující materiály:
Kovy: V4A; V2A; CuZn; CuSn; Al slitiny
Plasty:
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Čištění vedení produktu (CIP)
Nebezpečí popálení horkými díly
Během celého procesu čištění hrozí na všech potrubích a ventilech nebezpečí popálení. To
platí zejména při čištění párou.
Při čištění bezpodmínečně používejte osobní ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí a
ochranných rukavic.

Nebezpečí rozstřikování!
Používejte ochranu očí.
Je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní listy použitých čisticích prostředků!

Nebezpečí z chemikálií!
Používejte ochranné rukavice!
Je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní listy použitých čisticích prostředků!

Důležitá informace!
Za správné a pravidelné čištění odpovídá výhradně provozovatel.
Viz též všeobecné pokyny k čištění!

Zde uvedené pokyny pro čištění stroje jsou doporučení firmy LEIBINGER GmbH. Firma
LEIBINGER GmbH neručí za škody způsobené nevhodnými čisticími prostředky.

Upozornění! Poškození čisticími prostředky obsahujícími chlor
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující chlor!
Čisticí prostředky obsahující chlor způsobují rozsáhlé škody na plastových dílech.
Za škody, které vzniknou v důsledku použití čisticích prostředků obsahujících chlor, nenese
firma LEIBINGER žádnou odpovědnost. Viz též všeobecné pokyny k čištění!

Důležitá informace!
Pro každý formát plechovek jsou k dispozici vhodné vyplachovací láhve, které umožňují
provádět čištění bez přestavení. Proces CIP je dovoleno provádět pouze s nimi. Před
spuštěním procesu CIP musí být dále zaručeno, že je produkt aktivní s příslušným typem
plechovek.
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Pro čištění je k dispozici speciální program:
Připojte zařízení CIP ke vstupu produktu na stroji.
Připojte ke stroji zpětný tok CIP.
Zadejte požadovanou dobu trvání pro první proplachovací cyklus s vodou.
Stiskněte tlačítko „Start CIP“.
Postupujte krok za krokem podle pokynů na obrazovce.

Upozornění! Nebezpečné kyseliny a louhy
První cyklus CIP musí být vždy proveden s vodou, aby bylo možné včas zjistit nečisté
utěsnění vyplachovacích láhví. Teprve když je toto zaručeno, smí se v příštím cyklu CIP
použít chemikálie.

Obr. 23 Přípojky CIP

Důležitá informace!
V posledním kroku procesu CIP vyjedou plnicí trubky z těsnění, takže pak voda propláchne
také těsnění atd. Z bezpečnostních důvodů se tento krok nesmí provádět s chemikáliemi. Je
ale doporučeno vyčistit tento prostor shora ručně, rovněž s použitím vhodných prostředků.
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Obr. 24 Ručně čištěný prostor

Obr. 25 Vyplachovací láhve pro různé formáty plechovek
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Čištění CO2 a vakuových trysek
Na stroji jsou namontovány různé trysky:
 Předběžné plnění plynem
 Bubble Breaker
 Plnění plynem pod víčkem
 Vakuum
Ty mohou být pomocí čtyř 3cestných kulových kohoutů pod ventilovou skříní spojeny s přípojkou
vody a propláchnuty. Přitom je nutné také otevřít příslušné ventily pomocí tlačítka „Proplach
jednotek CO2“ v menu „CIP“.

Obr. 26 3cestné kulové kohouty pro čištění trysek

Čištění trysek vysokotlakého vstřikování (HDE)
Zejména při používání silně vápenité vody se mohou trysky vysokotlakého vstřikování časem
ucpávat. To lze rozpoznat podle různých příznaků:
 Účinnost vysokotlakého vstřikování celkově klesá.
 Pěnění za vysokotlakým vstřikováním je nerovnoměrné.

V tom případě je nutné trysky vymontovat a vyčistit.
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14.

Údržba

Důležitá informace!
Pro zachování funkční spolehlivosti a provozní bezpečnosti stroje je bezpodmínečně nutné
dodržovat intervaly údržby.
Veškeré práce na elektrických systémech smí provádět pouze odborný personál při
dodržování bezpečnostních požadavků podle normy EN 50110-1.
Je nutné dodržovat zákonné regulace týkající se dokumentace údržbových prací.
Po každých 2000 provozních hodinách nebo vždy po 12 měsících se provádí servis.
Chcete-li si sjednat termín servisu, volejte, prosím, naši zákaznickou službu: +49 76 41 /
46885-130.

Provádění údržbových prací
Nebezpečí života při zasažení elektrickým proudem
Před otevřením elektrických komponent odpojte stroj od elektrického napájení a zajistěte
proti opětovnému zapnutí! Pouze odborní elektrikáři smí na elektrických zařízeních
provádět údržbové a servisní práce.

Varování! Nebezpečí zranění
Odpojte přívod stlačeného vzduchu a CO2 a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
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Odpojení stroje od elektrické napájecí sítě
Vypněte hlavní vypínač a zamkněte nebo označte štítkem s vhodným upozorněním.

HLAVNÍ VYPÍNAČ
OTEVŘÍT IN
POLOHA 0

MAIN SWITCH
OPEN IN
POLOHA VYP

Obr. 27 Hlavní vypínač zamčený a zajištěný proti opětovnému zapnutí

Odpojení stroje od přívodu stlačeného vzduchu
Přívod stlačeného vzduchu je připojený ke stroji pomocí rychloupínače. Odpojte rychloupínač pro
přívod stlačeného vzduchu od stroje.

Odpojení stroje od přívodu CO2
Přívod CO2 je připojený pomocí rychloupínače. Odpojte rychloupínač pro přívod CO2 od stroje.

Čitelnost symbolů a popisků
Důležitá informace!
Jednou (1x) ročně je třeba zkontrolovat, jestli jsou na stroji k dispozici všechny symboly a
popisky a jestli jsou čitelné.
Chybějící nebo nečitelné symboly a popisky je nutno nahradit.
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Mazání
Upozornění! Hmotné škody
Aby nedošlo ke hmotným škodám, je třeba dodržovat při mazání olejem a tukem následující
pokyny:
 Používejte jen potravinářský mazací tuk předepsaný firmou LEIBINGER (NSF H1).
 Intervaly mazání platí pro jednosměnný provoz (8 hodin/den).

Mazaná místa plnicího ventilu
Pro mazání těsnění tyčí je nutné před každým použitím lehce namazat tukem těsnicí plochu
plnicí trubky.

Obr. 28 Mazaná místa plnicího ventilu (vlevo: elegantní (Sleek); vpravo: standardní)
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Mazaná místa osy vřetena

3

1

3

Obr. 29_2 Mazaná místa osy vřetena

1= otvor pro dodatečné mazání kuličkového vřetena: množství maziva 2,5 g při každém
mazání

3= otvory pro dodatečné mazání vedení: množství maziva 0,8 g při každém mazání
Dodržujte přiložený překlad originálního návodu k obsluze FESTO!
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Péče
Bezpečnost
Varování! Nebezpečí zranění
Před začátkem prací vypněte stroj a zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Varování! Nebezpečí zranění
Před zapnutím stroje zajistěte, aby na stroji nepracovala žádná osoba a aby byly řádně
namontovány zpět všechny ochranné kryty.

Upozornění! Hmotné škody
Pokud do elektrických komponent stroje vnikne kapalina, smí být stroj znovu uveden do
provozu až po kontrole provedené zákaznickou službou.

14. 3

Kontrola bezpečnostní funkce

Při zapnutém stroji a připojeném pneumatickém tlaku musí být otevřeny ochranné dveře. Jakmile
se otevřou, musí se:



spustit NOUZOVÉ ZASTAVENÍ.
z pneumatického systému slyšitelně vypustit tlak.

Varování! Nebezpečí zranění
Pokud některá z těchto reakcí neproběhne, je nutné to neprodleně napravit. Stroj nesmí být
do té doby v provozu.
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Plán péče
Prováděné práce

t

w

m

q

j

U

P

Čištění vnější

X

Čištění vedení produktu

X

Mazání válečků uzavírače tukem

X

Mazání plnicího ventilu tukem

X

Kontrola polohování otočné hvězdice

X

Kontrola zdvihů uzavírače

X

Kontrola bezpečnostní funkce

X

Kontrola funkce tlačítek nouzového zastavení

X

Kontrola funkce bezpečnostního závěsu

X

Kontrola těsnosti pneumatických součástí

X

Kontrola podle předpisu DGUV 3

X

Čištění filtrů na skříňovém rozvaděči

X

Kontrola vodních filtrů a v případě potřeby
výměna
Kontrola všech uložení (nebo po 1000
provozních hodinách)

X
X

t = denně (před zahájením výroby)
w = týdně
m = měsíčně
q = čtvrtletně
j = ročně (nebo po 2000 provozních hodinách)
U = po přestavení
P = po každé výrobě
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Denní péče (po každých 8 provozních hodinách)
 Čištění kompletního stroje. Odstranění všech úlomků a jiných nečistot.
 Vizuální kontrola ovládacího panelu. Poškozené nebo ne zcela funkčně bezpečné prvky
okamžitě vyměňte.
 Proplach součástí vedoucích média.
 Vizuální kontrola nezávadnosti všech přítlačných gum na plnicích ventilech. Vadné těsnicí
gumy okamžitě vyměňte.
 Vizuální kontrola nezávadnosti všech plnicích trubek. Narovnejte ohnuté plnicí trubky a
vyměňte poškozené.

Týdenní péče (po každých 40 provozních hodinách)
 Zkontrolujte přesné vystředění plechovky pod uzavíračem a v případě potřeby nově nastavte
nulový bod.

Roční péče (po každých 2000 provozních hodinách)
Kromě prací uvedených v bodě „Měsíční péče“ je nutné provádět ročně (po každých 2000
provozních hodinách) následující práce.
 Zkontrolujte pohon, včetně převodového motoru, ozubení a momentové opěry.
 Výměny převodového oleje podle pokynů výrobce.
 Zkontrolujte všechna uložení.
 Zkontrolujte správné fungování všech mechanických a elektrických zařízení.
U plnicích a uzavíracích strojů navíc:
 Vyměňte plnicí ventily, středicí zvony, zdvihové prvky, uzavírací válec, poškozená těsnění a
opotřebované díly.
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Filtrační desky skříňového rozvaděče
Nebezpečí života při zasažení elektrickým proudem
Před otevřením skříňového rozvaděče vypněte hlavní vypínač a zajistěte proti opětovnému
zapnutí.

Obr. 30 Filtrační deska na ventilátoru (vzorový obrázek)

 Pokud má filtrační deska na ventilátoru černošedé zbarvení, vyměňte ji.

INFORMACE:
Naléhavě doporučujeme uzavřít se zákaznickou službou firmy LEIBINGER smlouvu o údržbě.
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Nastavení zdvihů uzavírače
Zdvih válečků uzavírače se nastavuje pomocí dorazových matic v zadní části. Je přitom nutné
mít na paměti, že se uzavírač pro OP1 pohybuje směrem ke středu stroje a pro OP2 směrem od
středu stroje. Tyto pohyby lze jednotlivě ovládat v ručním režimu.
Přejděte do menu „Ruční obsluha“.
Vložte dvě plechovky s přiloženým víčkem do otočné hvězdice.
Zavřete ochranné dveře.
Pomocí funkce „Taktovací pojezd“ najeďte s plechovkou pod uzavírač.
Stiskněte tlačítko „Aktivovat OP1+OP2“.
Stiskněte tlačítko „Vysunout otočný talíř“.
Stiskněte tlačítko „Pohon uzavírače zapnout“.
Stiskněte tlačítko „OP1“ a počkejte, až bude provedena příslušná funkce.
Chcete-li zkontrolovat hotový přehyb, stiskněte tlačítko „OP2“. Pokud chcete hodnotit
pouze OP1, můžete tento krok přeskočit.
Vypněte pohon uzavírače.
Sjeďte s otočným talířem opět dolů.
Pomocí funkce „Taktovací pojezd“ vyvezte plechovky ze stroje.
Změřte šířku přehybu.
V případě potřeby: Seřiďte jednotlivé zdvihy nastavením dorazových matic a znovu
zkontrolujte výsledek.
Ruční obsluha
Plnicí ventil 1
otevřený

Plnicí ventil 2
otevřený

Utěsnění zapnout

Ofukování

Pohon uzavírače
zapnout

Vysunutí
otočného talíře

ZPĚT

2020-02

Jog plnicí osy +

Nastavení
nulového bodu
plnicí osy

Vakuum

Jog plnicí osy -

Spustit průběh
plnění

Aktivovat OP1 +
OP2

Separace víček

Násypka víček

Jog otočného
stolu +

Otočný stůl
nastavuje nulový
bod

OP1

OP2

Jog otočného
stolu -

Taktovací pojezd

Další stránka

Menu
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Obr. 31 Menu Ruční obsluha

Obr. 32 Šířka přehybu po OP1

Obr. 33 Šířka přehybu po OP2
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Obr. 34 Dorazové matice pro OP1 (vpravo) a OP2 (vlevo)

Nastavení polohy otočné hvězdice
Nulový bod otočné hvězdice je možné v případě potřeby nově najet a nastavit v menu „Ruční
obsluha“. Musí být zvolen tak, aby se obě plechovky v uzavírači mohly volně otáčet.
Ruční obsluha
Plnicí ventil 1
otevřený

Plnicí ventil 2
otevřený

Utěsnění zapnout

Ofukování

Pohon uzavírače
zapnout

Vysunutí
otočného talíře

Jog plnicí osy +

Nastavení
nulového bodu
plnicí osy

Vakuum

Jog plnicí osy -

Spustit průběh
plnění

Aktivovat OP1 +
OP2

Separace víček

Násypka víček

Jog otočného
stolu +

Otočný stůl
nastavuje nulový
bod

OP1

OP2

ZPĚT

Jog otočného
stolu -

Taktovací pojezd

Další stránka

Menu

Obr. 35 Menu Ruční obsluha
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Seřízení plnění plynem pod víčkem
Plnění plynem pod víčkem je možné seřizovat pomocí stavěcího kroužku na držáku.

Obr. 36 Držák pro plnění plynem pod víčkem
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Resetování omezovače teploty ohřevu
Teplota ohřevu vysokotlakého vstřikování (HDE) je kontrolována dvěma senzory. Jeden je
spojený s termostatem, který reguluje topný výkon. Druhý slouží jako přídavná ochrana proti
přehřátí. Jestliže se příliš zahřeje, vypne omezovač ohřev, aby předešel poškození. Po ochlazení
systému je nutné ho ručně resetovat zeleným spínačem uvnitř ohřevu.

Obr. 37 Resetování omezovače teploty
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15.

Technické údaje

Všeobecné údaje
Velikost

Hodnota

Jmenovitý výkon

Max. 1200 plechovek/h (330 ml)

Elektrické napájení

230 V; 50 Hz

Okolní podmínky
 Doprava a skladování:
- Teplota -20 ... +50 °C
- Relativní vlhkost vzduchu 30 ... 75 %, bez kondenzace
- Tlak vzduchu 500 ... 1060 hPa
 Provoz:
- Teplota +10 ... +40 °C
- Relativní vlhkost vzduchu 30 ... 75 %, bez kondenzace
- Tlak vzduchu 700 ... 1060 hPa

2020-02

Návod k obsluze plničky plechovek CANVASA II + II

82

16.

Příloha
Demontáž a likvidace
Nebezpečí života při zasažení elektrickým proudem!
Před otevřením skříně zařízení odpojte zařízení od elektrického napájení a zajistěte proti
opětovnému zapnutí.

Odborná likvidace
Likvidace stroje a příslušenství na konci doby užívání musí být provedena podle platných
místních zákonů.
To platí zejména pro staré oleje, staré mazací tuky a jiné chemické látky. V případě nejasností
se, prosím, obraťte na firmu LEIBINGER GmbH.
Součásti stroje a provozní prostředky se nesmí likvidovat s komunálním odpadem.
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