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1.

A használat korlátjai
Rendeltetésszerű használat

A LEIBINGER CANVASA II + II töltőgép 0 és 20 °C közötti hőmérséklettartományban italok
automatikus betöltésére és dobozok lezárására szolgál.
Töltendő edényként csak olyan italos doboz használható, amely a töltési folyamatból adódó belső
nyomást elviseli.
A LEIBINGER CANVASA II + II töltőgép csak olyan betöltendő termékekhez használható,
amelyeket a LEIBINGER kifejezetten jóváhagyott.

Rendeltetésellenes használatok
Az alábbi pontok rendeltetésellenes használatnak minősülnek és feltétlenül kerülendők:
 A gyártó által ismertetett használaton kívül minden más használat
 A LEIBINGER által nem jóváhagyott töltendő edények használata
 Helytelen vagy semmilyen dobozvezető-alkatrészek (adapterek) használata
 A töltendő közeg hőmérséklettartománya a megengedett tűrésen kívül esik
 Helytelen nyomásbeállítások CO2, sűrített levegő és a termék esetében
 Felszerelés után elmaradt vagy helytelen paraméter-utánállítás
 Alkalmatlan tisztítószer használata (gép károsodását okozza)
 A gép és közvetlen környezetének elégtelen szellőzése => fulladásveszély
 A gép üzemeltetése az eredeti Leibinger-alkatrészektől eltérő alkatrészekkel
 A töltendő edények helytelen elhelyezése (pl. a doboz behelyezése fordítva)
 A gép sérült töltendő edénnyel való feltöltése

Térbeli korlátok
A helyigényt a géphez tartozó átnézeti rajz mutatja. Lásd a gép elrendezési rajzát: „CANVASA II
+ II.
A gépnek minden oldalról szabadon megközelíthetőnek kell lennie.
A gép körül mintegy 1,5 m munkaterületet kell biztosítani tisztítási és karbantartási munkákhoz.
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Időbeli korlátok
A gép 20 éves élettartamra készült.
Ehhez az élettartamhoz tartozó előfeltételek:
 A rendeltetésszerű használat
 A karbantartási terv szerinti karbantartási intervallumok betartása
 A tisztítási ajánlások és a tisztítási terv szerinti tisztítás betartása
 Eredeti LEIBINGER-alkatrészek használata. Ez alól kivételt képeznek a gyorsan kopó
alkatrészek, amelyeket az üzemórák számától, ill. a kopástól függően ki kell cserélni

További korlátok
A gépi berendezés telephelyén az alábbi pontoknak kell teljesülniük:
 A gépet időjárási hatásoktól védett ipari épületben kell felállítani
 A telephelynek rendelkeznie kell élelmiszerek (italok) töltésére szóló engedéllyel
 A teljes gépnek és közvetlen környezetének kellőképpen szellőznie kell (CO2 kibocsátás a
gépből)
 Szállítás/Tárolás:
- Hőmérséklet -20 ... + 50 °C
- Relatív páratartalom 30 ... 75%, kondenzáció nélkül
- Légnyomás 500 ... 1060 hPa
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2.

Az üzemeltető kötelezettségei

Az üzemeltető köteles figyelembe venni és betartani az alábbi pontokat:
 A vezetékek rendszeres szemrevételezéses ellenőrzése
 A jelen üzemeltetési útmutató pontos figyelembe vétele
 Az ellenőrzési és karbantartási munkálatok végrehajtása
 Az üzemeltetőnek 20 év elteltével – a gép biztonságának garantálása érdekében –
ellenőriznie kell, hogy mely biztonsági alkatrészek kerültek cserére.
 A gép közvetlen közelébe CO2 riasztórendszert kell felszerelni. Ennek a riasztórendszernek
jeleznie kell a gépből ellenőrizetlenül kilépő, megnövekedett CO2 szintet
 A gép környezetét kellőképpen át- és ki kell szellőztetni
 Rendszeres CO2 ellenőrző méréseket kell végezni
 Ellenőrzések a DGUV 3. Előírás alapján
 Gyártás megkezdése előtt a védőajtó-felügyelet és a nyomás-bekapcsoló szelep
működésének ellenőrzése
 Rendszeres tömítettségellenőrzés minden pneumatika-elemen
 Áramellátás biztosítása a hatályos előírásoknak és szabványoknak megfelelően
 Állandó nyomást kell biztosítani az alábbiakhoz:
- Levegő
- CO2
- Víz
- Termék
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3.

Felelősség kizárása

Az ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A LEIBINGER CANVASA II + II.
töltőgépet módosítani tilos.
A LEIBINGER CANVASA II + II töltőgépet csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos
állapotban szabad használni. Minden rendeltetésellenes használat a garancia, szavatosság és a
gyártó általános felelősségének megszűnéséhez vezet.
A LEIBINGER CANVASA II + II töltőgépet csak a következő személyek kezelhetik:
 A megfelelő képzettséggel rendelkező és a gép kezelésére betanított személyek
 Munkavédelmi és baleset-megelőzési oktatásban részesült személyek
 A jelen Üzemeltetési útmutató tartalmát pontosan ismerő személyek.
A kifogástalan működés és üzembiztonság, valamint a legnagyobb hibamentesség csak akkor
garantálható, ha csak a LEIBINGER GmbH által ellenőrzött és jóváhagyott készülék-alkatrészek
kerülnek felhasználásra.
Csak olyan tartozékok használhatók, amelyeket a készülékkel együtt bevizsgáltak és a
LEIBINGER GmbH jóváhagyott. Amennyiben idegen tartozékokat használnak, a LEIBINGER
GmbH nem vállal garanciát a biztonságos üzemért és a rendszer biztonságos működéséért.
Nem támasztható garanciaigény olyan károkért, amelyek idegen tartozékok használatából
keletkeznek.
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4.

A jelen útmutatóról

Fontos információ!
Az első üzembe helyezés előtt a jelen Üzemeltetési útmutatót el kell olvasni. Az alábbi
pontokat kell figyelembe venni és betartani:

 Az üzemeltető és a környezet biztonságát szolgáló minden utasítást feltétlenül be kell tartani!
 A jelen Üzemeltetési útmutató a gép részét képezi. Készenlétben kell tartani és az illetékes
személyek rendelkezésére kell bocsátani.
 Az Üzemeltetési útmutató pontos betartása a gép rendeltetésszerű használatának és a
helyes kezelésének előfeltétele.
 A géphez mellékelt minden műszaki információt, ápolási és karbantartási utasítást be kell
tartani.

A jelen dokumentum szerepe
A jelen Üzemeltetési nyújt vezérfonalat a CANVASA II + II gép összeszerelése, telepítése,
üzembe helyezése, üzemeltetése, kezelése és karbantartás során CANVASA II + II an.

Célcsoport
Ez az Üzemeltetési útmutató azoknak a személyeknek szól, akik az alábbi tevékenységekben
illetékesek és azokért felelősek:
 A gép egy üzemi berendezésbe történő integrálása
 A gép első üzembe vétele
 A gép kezelése, átszerelése és karbantartása
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Biztonsági utasítások
A biztonsági utasítások a veszély súlyossága szerint az alábbi jelöléssel vannak ellátva:
Veszély!
Magas kockázati szinttel járó olyan közvetlen veszélyeztetést jelöl, amely azonnali halállal
vagy súlyos sérülésekkel jár.

Figyelmeztetés!
Közepes kockázati szinttel járó olyan veszélyeztetést jelöl, amely halállal vagy súlyos
sérülésekkel jár.

Vigyázat!
Alacsony kockázati szinttel járó olyan veszélyeztetést jelöl, amely enyhe vagy mérsékelt
sérüléssel vagy anyagi károkkal jár.

A veszélyek fajtái
A veszélyek következő fajtái léphetnek fel a telepítésnél, az üzemeltetésnél, a javításnál és az
üzemképtelenné vált elektromos berendezések és alkatrészek megsemmisítése során:
Életveszély áramütés miatt
A villamos készülékek felnyitása előtt feszültségmentesítse a gépet és biztosítsa
visszakapcsolás ellen.

Sérülésveszély zúzódás miatt
A gép üzemelése előtt minden rendelkezésre álló burkolatot rendeltetésszerűen helyezzen
fel!

Sérülés veszélye automatikus indulás miatt
A dobozok behelyezése után a gép belsejében automatikus indulás kezdődik. A behelyező,
ill. kihordó nyílásokba ne nyúljon be!

Égési sérülés veszélye forró részek miatt
Az alkatrészek felforrósodnak és égési sérüléseket okoznak. Viseljen megfelelő
védőruházatot.

Botlásveszély vezetékek és tömlők miatt
Különösen a bal oldalon és a gép hátuljánál áll fenn fokozott botlásveszély.
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Csúszásveszély nedves padlófelületek miatt
Üzem közben a gép körüli padlófelületek nedvesek lesznek, ami megnövekedett
csúszásveszélyt okoz.

Mérgezésveszély veszélyes gázok és gőzök miatt!
A berendezés üzemeltetése során CO2 szabadul fel. Ezért kellő helyiségszellőztetésről kell
gondoskodni.
A megfelelő ellenőrzőméréseket maximális gépteljesítmény mellett kell elvégezni. A
folyékony vegyszereket szakszerűen kell tárolni

Fröccsenésveszély!
A gép alkatrészei nyomás alatt állnak. Folyadék léphet ki nagy sebességgel. Viseljen
szemvédőt

Veszély vegyszerek miatt!
Viseljen védőkesztyűt!
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Tájékoztató utasítások
Ez a kezelési útmutató tájékoztató utasításokat tartalmaz.
A tájékoztató utasítások fontos tudnivalókat tartalmaznak a gép felállításához és a kifogástalan
üzemhez. Ezeket feltétlenül be kell tartani.

Fontos információ!
Ez a tájékoztató utasítás arra utal, hogy figyelmen kívül hagyása esetén anyagi vagy
pénzügyi károk keletkezhetnek.

INFÓ:
Ez a tájékoztató utasítás hasznos információkra utal
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A kezelők / szakszemélyzet / villamos
szakemberek képzettsége
Sérülésveszély és anyagi károk hibás kezelés miatt!
Csak képzett kezelők, szakszemélyzet vagy villamos szakemberek végezhetnek munkát a
gépen

Képzett kezelők
Képzett kezelők olyan személyek, akiket a LEIBINGER GmbH illetékes képviselője kiképezett.
Illetékes képviselők a LEIBINGER GmbH szerelői és alkalmazottai.

Szakszemélyzet
A szakszemélyzet olyan személyeket jelent, akik szakmai képzésük, ismereteik és tapasztalatuk
alapján, valamint a vonatkozó szabványok és rendelkezések ismeretében képesek arra, hogy a
berendezés karbantartását elvégezzék, és a lehetséges veszélyeket önállóan felismerjék és
elkerüljék.

Villamos szakemberek
Villamos szakemberek olyan személyek, akik – pl. villamosmérnöki, elektrotechnikai,
villanyszerelő mesteri vagy segédi – képzés sikeres elvégzése után igazolni tudják
szakképzettségüket.
A szakképzettség az elméleti és gyakorlati képzés mellett szerzett több éves tevékenységgel
igazolható, villamos szakember általi felülvizsgálat után. Az igazolást dokumentálni kell.
(Kivonat DGUV 3. Előírás „Villamos berendezések és üzemi anyagok” baleset-megelőzési
előírásból)
Ezen túl hatályosak annak az országnak a rendelkezései, amelyben a berendezés üzemeltetésre
kerül.
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Minősítés az egyes tevékenységekhez

Minősítés
Tevékeny
ség

Szakszemélyz Villamos
Képzett kezelők
et
szakemberek

Kezelés beszabályozási
üzemmódban

●

Kezelés automatikus
üzemmódban

●

Beszabályozás, átszerelés

●

Hibaelhárítás

●

●

Karbantartás

●

●

Munkavégzés villamos
berendezéseken
Munkavégzés pneumatikus vagy
hidraulikus berendezéseken
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Jelölések a gépen
Fontos információ!
A gépházon és gépalkatrészeken levő táblákat és jelöléseket tilos módosítani vagy
eltávolítani

Szimbólumok a gépen

Vigyázat, nagyfeszültség

CE-jelölés

Zúzódásveszély

Forró felületek

Viseljen szemvédőt

Viseljen kesztyűt

A gépet csak itt emelje
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5.

Felépítés és működés
A gép áttekintése

1 ábra A gép áttekintése 1

2020-02

(1) Szelepszekrény

(4)
Termékcsatlakozás

(7) Dobozbehelyezés

(2) Öblítő

(5) Fedélcsúszda

(8) Dobozkihordás

(3) CIF-visszatérő

(6) Kezelőtábla

(9) Bevezető ajtó
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2 ábra A gép áttekintése 2

(1) Kapcsolószekrény
(2) Közegcsatlakozások
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3 ábra A gép áttekintése 3

(1) Dobozadagolás

(4) HDE és Bubble Breaker

(2) Előgázosítás

(5) Lezáró

(3) Töltés

(6) Kihordó dobozzuhannyal
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Gyártásindítás
A dobozgallérokat raklapon bocsátják rendelkezésre. A kezelő a gyártás megkezdése
előtt feltölti a fedéltárat (fedélmagazint).
A kezelő indítja a gépet. Alaphelyzetbe járatás után a gép üzemkész és a gyártás
megkezdődhet.
A kezelő megfog két dobozt, majd ezeket az öblítőnél a csatlakozó közeggel megtisztítja
A kezelő behelyezi a dobozokat a két behelyezőnyílásba
A két doboz automatikusan felismerésre kerül. A forgóasztal automatikusan tovább lép a
ciklusban, majd ismét kész a dobozbehelyezésre, amit a kezelőtáblán zöld jelzés jelez.
A kezelő megismétli a 3. és 4. lépést.
Amint az első dobozok elérik a töltési pozíciót, a töltési folyamat automatikusan
megkezdődik. Ugyanez érvényes a lezárási eljárásra is, ha a lezárási folyamatot a
megfelelő kapcsolóval aktiválták a kezelőtáblán.
A kihordónál a dobozok egy dobozzuhany alatt kerülnek áttolásra, ahol a felső felük
tisztításra és szárazra fúvatásra kerülnek.
A két első doboz töltése befejeződött és a dobozok lezárásra kerültek. Levehetők és
csomagolhatók. 
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Tábla (kezelőpult kezelőszervekkel)
Erintőképernyő

Vészleál
lító

Reset
(Nullázás
)

Auto
Start/Stop

Vészleállító kapcsoló
A gép összes funkciójának vészhelyzetekben történő azonnali leállítására. A vezérlés kikapcsol.
A vezérlés visszakapcsolása előtt a vészleállító kapcsolót fel kell húzni és el kell végezni minden
tengely referenciajáratását.

Nullázás és vészleállítás
A Reset gombbal a risztásjelzéseket nyugtázzuk.

„Auto Start/Stop” gomb
Az automatikus üzemet indítja ill. az automatikus üzemet állítja le. Minden motor leáll és kihordó
állásba jár.
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6.

Szállítás

A csomagolás a szállítási úthoz és a szállítás módjához igazodik. Külön megegyezés hiányában
a csomagolás a Német Gépgyártóintézetek Egyesülete (Verein Deutscher
Maschinenbauanstalten – VDMA) irányelveinek felel meg.
Normál esetben a gépet raklapon vagy konténerben szállítják le.
Fontos információ!
A csomagoláson szereplő piktogramokat és utasításokat be kell tartani.

Fontos információ!
A gép üzemen belüli felállítási helyére történő szállításáért a LEIBINGER munkatársainak
jelenlétében is a vevő felelős

Az alábbi pontokat kell feltétlenül betartani:
 Az összes munkavédelmi és baleset-megelőzési előírást be kell tartani.
 Védőruházat viselése szükséges.
 Az alkalmazott munkaeszközöknek (daru, emelőeszköz, villástargonca, görgős szállítókocsi
stb.) megfelelően méretezettnek kell lennie.
 Villástargonca használata esetén a villa hossza úgy legyen méretezve, hogy a gép alsó felét
teljesen átfogja. A villa szélességét úgy kell beállítani, hogy a gépet a lehető legjobban a
szélei felé tartsa.
 A szállítási károkat haladéktalanul jelenteni kell a szállítmányozó vagy a LEIBINGER felé.

A közbenső tároláskor a következő pontokra kell ügyelni:
 A gépet nem szabad közvetlenül a földre lerakni
 A raktártérben nem lehetnek agresszív vegyszerek a gép közelében
 A gépet óvni kell erőteljes hőmérséklet-ingadozásoktól, portól és párától
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7.

A gép felállítása

Erintőképernyő
Az érintőképernyőn a menük kerülnek megjelenítésre jelentésekkel, paraméterekkel és pozíciók
megadásával.
Az érintőképernyővel megnyithatók az egyes menük és megadhatók a paraméterek.

Alapvető tudnivalók
A gépet általában az üzembe helyezés során a LEIBINGER szerviz-technikusai állítják fel és a
vevőnek üzemkész állapotban adják át.
„A gép felállítása” fejezet alábbi bekezdéseit feltétlenül be kell tartani, mindenekelőtt akkor, ha a
gépet pl. telephelyváltás után nem a LEIBINGER szerviz-technikusai állítják fel és helyezik
üzembe.

Felállítás helye

A felállítás helyének a következő követelményeknek kell megfelelnie:
 A talajnak rezgésmentesnek és síknak kell lennie, és megfelelő teherbírással kell
rendelkeznie.
 A gépet tilos robbanásveszélyes helyiségekben felállítani.
 A Műszaki adatokban megadott környezeti feltételeket be kell tartani.
 Ne állítson fel hőforrásokat – pl. hősugárzókat – a gép közvetlen közelében. Ekkor a
hőérzékeny alkatrészek – mint például a műanyag burkolatok és az elektronikai elemek –
károsodnak.

Helyigény
A helyigényt a géphez tartozó átnézeti rajz mutatja. Ezen túl a gépnek minden oldalról szabadon
megközelíthetőnek kell lennie.
A gép körül mintegy 1,5 m munkaterületet kell biztosítani tisztítási és karbantartási munkákhoz.

A gép felállítási helyének módosítása és kiépítése
A gép négy görgőre van szerelve, így mozgatható. A görgőket rögzíteni kell, amint a gép a kívánt
telepítési helyen van.
A görgők menetes szárán levő négy anyával szabályozható be a gép.

2020-02

Üzemeltetési útmutató CANVASA II + II doboztöltő gép

23

8.

A gép csatlakoztatása
Közegcsatlakozások

A tömlős csatlakozások csatlakozómezőjén az alábbi csatlakozások találhatók:

4 ábra Csatlakozómező

Vízcsatlakozás:
A vízcsatlakozás látja el a dobozzuhanyt és a HDE-t. Az ivóvíz minőségű víz feltétlenül
szükséges, mivel a HDE-n keresztül áramló víz a termékbe is bejut.

CO2-csatlakozás:
A CO2-csatlakozás az előgázosítást, a Bubble Breakert és az alsófedél gázosítását látja el.
Elvileg itt N2 is használható. Ez azonban megnövekedett O2-fogyasztáshoz vezethet.

Öblítő csatlakozása:
Az öblítő (rinser) számára külön csatlakozás áll rendelkezésre, hogy az öblítőközeg szabadon
megválasztható legyen. Ezáltal víz vagy akár inert gázok (pl CO2, sűrített levegő stb.) is
csatlakoztathatók

Sűrített levegő csatlakozása:
A sűrített levegő látja el az összes pneumatikus mozgatást.

Fontos információ!
A csatlakozómezőn levő csatlakozások G3/8 menetesek.
Az üzemeltető feladata az összes vezeték szakszerű bekötése a csatlakozómezőbe és azok
rendszeres ellenőrzése.

Sűrített levegő, CO2
Figyelem! Botlásveszély
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A sűrített levegő/CO2 vezetékeket úgy kell lefektetni, hogy ne legyen botlásveszély.

Figyelem! Gépkárosodás szennyezett sűrített levegő miatt
A gép üzemelése előírásszerűen kezelt sűrített levegőt igényel. Egyéb jelölés híján az összes
pneumatikus berendezés olajmentes sűrített levegővel üzemel.

Fontos információ!
Az alábbi ISO 8573-1 szerinti termékosztályokat kell betartani:
 Szilárdanyagok: 5. osztály, max. részecskeméret 40 µm
 Víztartalom: 5. osztály, max. nyomás alatti harmatpont +7 °C
 Olajtartalom: 4. osztály, max. olajkoncentráció 5 mg/m3.
Részecskék, olaj, víz és egyéb közegekkel szennyezett sűrített levegő a gép súlyos
károsodásához vezethet.

A szennyezett sűrített levegő miatt bekövetkező károk a garanciavállalásból ki vannak zárva!

Fontos információ!
A sűrített levegő/CO2-ellátás hálózati nyomása legfeljebb 6 bar lehet. Minden esetben az 5
bar üzemi nyomást garantálni kell.

Víz
Fontos információ!
A dobozleöblítéshez és a nagy nyomású befecskendezéshez ivóvíz minőségű víz
szükséges.

Az ivóvízhálózathoz történő csatlakozásnak a hatályos helyi törvényeknek megfelelően kell
történnie, és csak engedéllyel rendelkező szerelő végezheti el.

Szennyvíz
Az összességében keletkező szennyvíz nem tartalmaz különösebb beltartalmi anyagokat, így a
helyi szennyvízhálózatba bevezethető.

Elektromos csatlakoztatás
Életveszély áramütés miatt!
Minden szerelési munkát feszültségmentes állapotban kell elvégezni!
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Fontos információ!
Az alábbi pontokat feltétlenül be kell tartani!

 A vonatkozó szabványokat, Biztonsági előírásokat és a helyi áramszolgáltató műszaki
csatlakozási előírásait feltétlenül be kell tartani.
 Ha a doboztöltőgép csatlakozása a géptől független 230 V-os hálózatra történik, akkor a
hálózati csatlakozó vezetéket minden pólust megszakító leválasztókapcsolóval kell ellátni!
 A CANVASA berendezést külön ahhoz felszerelt FI-védőkapcsolóval üzemeltesse!
 Minden vonatkozó szabványt – pl. VDE 0100, a VDE 700-as csoport berendezése
(Nedveshelyiségek) – és a további országos szabványokat és előírásokat be kell tartani. A
berendezéseket RCD, RCM vagy egyéb felügyeleti eszközökkel/berendezésekkel kell
üzemeltetni. A hálózati bekötéssel kapcsolatos bizonytalanságok esetén forduljon villamos
szakemberhez.
 A frekvenciaváltókkal ellátott gépek csak összáram-érzékeny védőkapcsolóval (hibaáramvédőkapcsolóval) üzemeltethetők.
 A helyi áramellátást rendszerese, ellenőrizni kell a DGUV 3. Előírás alapján. Az RCD
B+eszközök működését rendszeres ellenőrizni kel dokumentálni kell.
 A kapcsolószekrény / vezérlés tömítettségét rendszeres időközönként szemrevételezéssel
ellenőrizni kell.

Vigyázat! Anyagi károk helytelen áramellátás miatt
A gép csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze az áramellátó hálózat feszültségét és
frekvenciáját a típustáblán megadott értékekkel.

További információk!

Hibaáram-védőkapcsolóként csak úgynevezett „összáram-érzékeny védőkapcsoló”
megengedett.
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9.

Üzembe helyezés

Sérülésveszély
Az üzembe helyezés előtt gondoskodjon arról, hogy senki ne dolgozzon a gépen és minden
védőburkolat előírásszerűn fel legyen szerelve.

A gép bekapcsolása
Gondoskodjon róla, hogy a gép számára biztosítva legyen a sűrített levegő, CO2 és
vízellátás.
Kapcsolja be a kapcsolószekrényen lévő főkapcsolót.
► A vezérlés betöltőik és a „Main” (Fő) menü megjelenik a kezelőpulton. Az
„Alarm/Reset” (Riasztás/Nullázás) lámpa kigyullad
Nyomja meg az „Alarm/Reset” (Riasztás/Nullázás) gombot
Nyomja meg a „Start” gombot
► Gép alapállásba jár
A „Start” gomb zöld színnel világít. A gép ezzel üzemkész.

A gép kikapcsolása
1. Nyomja meg az alábbi gombot: „Vezérlés ki”
2. Fordítsa át a főkapcsolót

Működésvizsgálat üzembe helyezés előtt
Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a gép és a biztonsági berendezések kifogástalan
működését. Ezek:
 a vészleállító kapcsoló

A biztonsági berendezések ellenőrzése
 Vészleállító kapcsoló
 Fő kapcsolószekrény
 Kezelőpult
Fontos információ!
Minden biztonsági berendezést legalább évente egyszer felül kell vizsgáltatni szakemberrel
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10.

Kezelés
A menük

Indító képernyő

Üzem

Beállítások

Kézi üzem

CIP

Kijelentkezés

Üzem

Felhasználói felület az automatikus üzemhez

Beállítások

Általános beállítások, termékkezelés

Kézi üzem

Minden végrehajtó manuális vezérlése

CIP

Tisztítóprogram

Kijelentkezés

A jelenleg bejelentkezett felhasználók
kijelentkezése
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Üzem
Az indító képernyő megjelenése után nyomja meg az „Üzem” gombot. A következő képernyő
jelenik meg:
Kezelés
Fedélcsúszda tele
Figyelem: Víznyomás túl kicsi
Előfeszítési nyomás:

Betöltés kiegyenlítése:

Lezárási művelet

Belépő nyomás:

VISSZA

Üresbe járatás BE

HDE-fűtés

Doboz per óra

Termék-kezelés

Dobozszámlál
ó nullázása

Dobozszámláló

Vezérlés Be

Üzenetek

Menü

Termék

Az aktív terméket jeleníti meg

Előfeszítési nyomás:

A kívánt relatív differenciális nyomás kerül megadásra. Az
előfeszítési nyomás ezt követően a belépő nyomásból és a
differenciális nyomásból kiszámításra kerül.

Betöltés kiegyenlítése

A töltési folyamat végállásának eltolása felfelé, a töltési
mennyiség felfelé korrigálásához

Zöld sáv

„Dobozbehelyezésre kész” jel

Lezárási művelet

Aktiválja a lezárási műveletet; ha ez a funkció nincs kiválasztva,
akkor a dobozok nem kerülnek lezárásra

HDE-fűtés

A HDE-fűtés be-/kikapcsolása

Üresbe járatás BE

A berendezés üresbe járatása. A már a gépben levő dobozok
automatikusan töltésre és lezárásra kerülnek. Ne helyezzen be
új dobozokat!

Dobozszámláló nullázása

A nullázható dobozszámláló nullázása

Belépő nyomás

A termékbelépésnél fennálló nyomást jelzi ki

Doboz per óra

A legutóbbi munkaciklus alapján jelzi az óránkénti kihozatal
előzetes adatok alapján számított értékét. Megnyomása után
egy almenü nyílik meg, amelyben az egyes technológiai
folyamatok ciklusideje látható.
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Dobozszámláló

Nullázható dobozszámláló; csak a lezárt dobozokat számolja

Dobozszámláló

Nem nullázható dobozszámláló; csak a lezárt dobozokat
számolja

Termékkezelés

Hozzáférés az aktív termék paramétereihez

Vezérlés Be

A vezérlést kapcsolja be ill. ki

Üzenetek

Sorban álló üzeneteket jelenít meg

Ciklusidők
Ciklusidők
Töltési folyamat

Lezárási művelet
vagy

Forgóasztal

Összesen
D/h

VISSZA

2020-02
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Vezérlés Be

Üzenetek

Menü
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Töltési folyamat

A töltési folyamat időtartamát mutatja.

Lezárási művelet

A lezárási művelet időtartamát mutatja.

Forgóasztal

A forgóasztal mozgásának időtartamát mutatja.

Összesen

Hozzáadja a forgóasztalmozgás időtartamát a töltés és lezárás
folyamatok közül a lassabbik időtartamához, és ebből
kiszámítja a teljes ciklusidőt és a előzetes adatok alapján
számított óránkénti kihozatalt.

Felhasználókezelés
Jelszavak, felhasználói csoportok kezelése és az automatikus kijelentkezési idő beállítása
Felhasználókez.
Felhasználó

VISSZA

Jelszó

Csoport

Bejelentkezés

Kijelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználó bejelentkezése

Kijelentkezés

Felhasználó kijelentkezése
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CIP tisztítóprogram
Kezelés

Belépő nyomás:

CO2-egységek
tisztítása/öblítése

Hátralevő futásidő:

Futásidő:

CIP
Stop

CIP
Start

Vezérlés ki

VISSZA

Üzenetek

Menü

Belépő nyomás

A termékbelépésnél fennálló nyomást jelzi ki

CIP Start

Megadott futásidő mellett indítja az első CIP-műveletet

CIP Stop

A hátralevő futásidőtől függetlenül megszakítja a
folyamatban levő CIP-műveletet

CO2-egységek tisztítása /
öblítése

A megfelelő golyóscsap átfordítása után kapcsolja a
szükséges 3 utas szelepeket a fúvókák öblítéséhez (lásd
13.3)

Hátralevő futásidő

A jelenleg futó CIP-művelet fennmaradó időtartamának
jelzése

Futásidő

Futásidő megadása az éppen következő CIPművelethez
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CIP-folyamat
CIP indítása

További CIP-futás
indítása

Üzenet: helyezze be az
öblítőpalackot

Forgótengely
cikluslépése

Kérem az
öblítőpalackot
behelyezni és
nyugtázni

Tömítés 1 + 2 az ’A’ pozícióban

Üzenet: kapcsolja be a CIP-berendezést
Az öblítőpalack kikerül a cikluslépésből

Járassa tisztítási állásba a töltőtengelyt

Meghajtás eljár

Idő lejárt vagy CIP stop

CIP-vége

Tömítés 1 + 2 a ’G’ pozícióban

Üzenet: kapcsolja ki a CIP berendezést
Töltőszelep a ’G’ pozícióban

Berendezés újraindítása vagy befejezés

Zárja el a vizet

Idő lejárt

2020-02
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Kézi üzem I
A gép bekapcsolása
Az indító képernyő megjelenése után válassza ki a Kézi üzemet
Kézi vezérlés
Töltőszelep 1
nyitva

2. töltőszelep
nyitva

Tömítés Be

Lefúvás (5 mp)

Lezáró-meghajtás
Be

Fedél-elválasztó

OP1

Forgótányér
kijáratása

VISSZA

Töltőtengely Jog
+

Töltőtengely
referenciaoldal
nyitása

Vákuum

Töltőtengely Jog -

Töltési folyamat
indítása

OP1 + OP2
rávezérlés

Fedélcsúszópálya

Forgóasztal Jog +

Forgóasztal
nullpont
beállítása

OP2

Forgóasztalléptet
és -

Ciklusjáratás

Következő oldal

Menü

Töltőszelep 1 nyitva

1. töltőszelep nyitása és zárása

2. töltőszelep nyitva

2. töltőszelep nyitása és zárása

Töltőtengely Jog +

Töltőtengely járatása lefelé

Töltőtengely refenciaoldal
nyitása

Megnyitja a menüt a töltőtengely referenciajáratásához
(jelszóval védett)

Vákuum

Vákuum bekapcsolása a fedél rászívásához

0000000 mm

Töltőtengely aktuális pozíciója

Tömítés be

Központosító harang feljáratása és lejáratása

Lefúvás

Fúvató levegő bekapcsolása a fedél felfúvásához 5
másodpercre

Töltőtengely Jog -

Töltőtengely járatása felfelé

Töltési folyamat indítása

Teljes töltési ciklust indít

OP1 + OP2 rávezérlés

Lezáró hengert mindkét oldalon sűrített levegővel
elárasztani

Lezárómeghajtás Be

Lezárómotor be-/kikapcsolása

Fedél-elválasztó

Fedél-elválasztó előtolása/visszatolása
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Fedél-csúszópálya

Fedél-csúszópálya előtolása/visszatolása

Forgóasztal Jog +

Forgócsillag járatása az órajárás irányában

Forgóasztal nullpont
beállítása

Aktuális pozíciót új nullpontként határozza meg

00000°

Forgócsillag aktuális pozíciójának kijelzése

Forgótányér kijáratása

Forgótányér előtolása/visszatolása

OP1

Lezárási művelet végrehajtása OP1

OP2

Lezárási művelet végrehajtása OP2

Forgóasztal Jog -

Forgócsillag járatása az órajárással szembeni irányban

Ciklusjáratás

Forgócsillag tovább ciklusjáratása a következő pozícióra
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Kézi üzem II
Kézi vezérlés

HDE

(10 mp) CO2Előgázosítás

Bubble Breaker

(10 mp) Alsó
fedél
elgázosítása

Befogó kifúvatása

Dobozzuhany

Dobozok
kifúvatása

Dobozvezető

Öblítőhenger

Öblítővíz

Dobozforgató

Dobozgát

VISSZA

Nyomtató

Menü

HDE

HDE-fúvókák előtolása/visszatolása

CO2-előgázosítás

Az előgázosítás szelepét működteti 10 másodpercig az
átfolyás beállításához

Bubble Breaker

A Bubble Breaker szelepét működteti a
termékkezelésben megadott időtartamig az átfolyás
beállításához

Alsó fedél elgázosítása

Az alsó fedél elgázosítása szelepét működteti 10
másodpercig az átfolyás beállításához

Befogó kifúvatása

Folyamatosan sűrített levegőt fúj a vákuumvezetékbe,
hogy szükség esetén fúvatással szabaddá tegye azt

Dobozzuhany

A dobozzuhany szelepét működteti addig, amíg a
gombot megnyomva tartják

Dobozok kifúvatása

A fedél kifúvatásának szelepét működteti addig, amíg a
gombot megnyomva tartják
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Dobozvezető

Az automatikus dobozvezető adagoló tolattyúját
működteti (opció)

Öblítőhenger

Az automatikus dobozvezető öblítőhengerét működteti
(opció)

Öblítővíz

Az automatikus dobozvezető öblítőszelepét működteti
(opció)

Dobozforgató

Az automatikus dobozvezető elforgató meghajtását
működteti (opció)

Dobozgát

Az automatikus adagoló dobozgátját működteti (opció)

Nyomtató

Az automatikus dobozvezető dátumnyomtatóját járatja el
(opció)

Kézi üzem (jelszóval védett)
Töltőtengely referenciajáratása

Mért érték:

Töltőtengely
referenciapont beállítása

Menü

VISSZA

Mért érték

Beviteli mező a mért távolsághoz a fotón ábrázolt módon

Töltőtengely
referenciapont beállítása

A megadott értéket az aktuális tengelyálláshoz ténypozícióként állítja be
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Termékkezelés I
Termékkezelés
Termék:
Doboztípus:

Töltés sebessége:
Töltés gyorsulása:

Bubble Breaker kezdés:
Időtartam Bubble Breaker:

HDE kezdés:
Időtartam HDE:

VISSZA

Üzem

Paraméterek
mentése

Következő
oldal

Menü

+/-

Termékválasztás

00 0000000000000000

Az aktív termék megjelenítése

Doboztípus

Doboztípus kiválasztása a könyvtárból

Töltés sebessége

Járatás sebessége a töltési folyamat során

Töltés gyorsulása

A gyorsulási felfutás hossza, ami után eléri a töltés
sebességét

Bubble Breaker kezdés

A doboztányér Bubble Breaker-ének késleltetése a
pozícióban levő forgócsillagtól

Időtartam Bubble Breaker

Bubble Breaker fúvatási időtartama

HDE kezdés

HDE késleltetése a pozícióban levő forgócsillagtól

Időtartam HDE

HDE-fúvókák doboz feletti tartózkodási ideje
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Termékkezelés II
Termékkezelés
Termék:

Forgóasztal sebessége:
Forgóasztal gyorsulása:
Forgóasztal fékezése:

Tehermentesítő járatás:
Tehermentesítés sebessége:
Tehermentesítés gyorsulása:
Tehermentesítés késleltetése:

VISSZA

Üzem

Paraméterek
mentése

Következő
oldal

Menü

+/-

Termékválasztás

00 0000000000000000

Az aktív termék megjelenítése

Forgóasztal sebessége

Forgóasztal sebességének beállítása

Forgóasztal gyorsulása

Forgóasztal gyorsulási felfutsának beállítása

Forgóasztal fékezése

Forgóasztal fékezésének beállítása

Tehermentesítő járatás

A tehermentesítő járatás meghatározása a töltőszelep
zárása után, a nyomás megszüntetéséhez

Tehermentesítés
sebessége

Az a sebesség, amivel a tehermentesítő járatást
végrehajtja

Tehermentesítés
gyorsulása:

A gyorsulási felfutás hossza, ami után eléri a
tehermentesítés sebességét

Tehermentesítés
késleltetése:

A késleltetési felfutás hossza, ami után eléri a
tehermentesítés sebességét
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Termékkezelés III
A fehér mezőkben jelennek meg a paraméterek (pl. referenciapozíció, nyomás stb.). Ez a
paraméterek módosíthatók
Termékkezelés
Termék:

Előgázosítás kezdés:

Forgótányér késleltetése:

Öblítés ideje:

Maximális állásidő:

Paraméterek
másolása

VISSZA

Üzem

Paraméterek
mentése

Következő
oldal

Menü

+/-

Termékválasztás

00 0000000000000000

Az aktív termék megjelenítése

Előgázosítás kezdés

Előgázosítás késleltetése a pozícióban levő
forgócsillagnál mérve

Forgótányér késleltetése

A doboztányér tolási mozgásának késleltetése a
pozícióban levő forgócsillagnál mérve

Öblítés ideje

Az öblítési folyamat időtartama a szelep automatikus
zárása előtt

Paraméterek másolása

A paramétereket másolja az elsőként megadott
terméktől a másodikhoz

Maximális állásidő

Annak a maximális állásidőnek a beállítása, ami után a
gép elhagyja az automatikus üzemet. A megkezdett
dobozok nem kerülnek legyártásra.

Paraméterek mentése

Menti az aktuálisan megadott paramétereket az aktív
termékhez

Következő képernyő

Ugrás további termékparaméterekhez
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Beállítások
Menü

Dátum / pontos idő

Nyelv
Termékkezelés

Felhasználókezelés

VISSZA

Menü

Dátum / pontos idő

Dátum és pontos idő beállításának lehetősége

Nyelv

A kezelőfelület nyelvének kiválasztása

Termékkezelés

Hozzáférés termékspecifikus paraméterekhez
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Nyelv
Nyelv

VISSZA

Német

Bejelentkezés
Kijelentkezés

Indító képernyő

Nyelv

Nyelv kiválasztása

Bejelentkezés /
Kijelentkezés

Felhasználó be-/kijelentkezése

Indító képernyő

Vissza az indító képernyőre

2020-02
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Rendszer
Idő

Év:

Óra:

Hónap:

Perc:

Nap:

Másodperc:

Pontos idő:

Idő beállítása

Tisztító képernyő
30 s

VISSZA

Érintőkalibr.

Menü

Év, hónap stb.

Dátum és idő manuális megadása

Pontos idő

A pillanatnyi beállított rendszeridő kijelzése

Idő beállítása

Az új megadott rendszeridő mentése

Régi üzenetek
Régi üzenetek

Sorban álló
üzenetek

VISSZA

Sorban álló üzenetek
2020-02

Menü

A jelenleg sorban álló üzeneteket jeleníti meg
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Sorban álló üzenetek
Sorban álló üz.

VISSZA

Régi üzenetek

régi üzenetek

Menü

A régi üzeneteket jeleníti meg

A kijelzőn üzemi üzenet jelenik meg, amennyiben a berendezés üzeme során a kezelő
beavatkozása szükséges. Ez az üzenet utasításokat tartalmaz a további eljárásmódhoz.
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Az automata üzem folyamata
Folyamat Ciklus

Folyamat Öblítés

Öblítés aktív

Dobozok
behelyezése

Mindkét
doboz a
gyűrűegység
nél

Minden
állomás
engedélyezé
se

Öblítés
befejezése

Öblítés
folyamatban

Meghajtás
továbblép
ciklusban

Doboz
eltávolítva
Meghajtás
Pozíció elérve
Engedélyezés
állomásoknál

Folyamat Fedél-elválasztás

Folyamat Töltés

Gőz vagy
forgótengely
engedélyezése

Dobozok
ciklusléptetése
állomásba
Töltőtengely
előpozícióban

Fedélelválasztás az ’A’
pozícióban

Tömítés az ’A’
pozícióban

Töltőtengely Töltés
kezdete pozícióban

Tartózkodási idő,
amíg töltőtengely
nyitva

Várakozás következő dobozra

Korcolási folyamat
befejezve
Fedélelválasztás a 0
pozícióban

Töltőtengely Töltés
vége pozícióban

Fedélcsúszópálya az
’A’ pozícióban

Töltőszelep 1+2 a
0 pozícióban

Töltőtengely Real
pozícióban

Fedélcsúszópálya a 0
pozícióban

Tömítés 0
pozícióban

Korcolási folyamat
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Doboz elérhető

Fedél-csúszópálya a ’G’ pozícióban

Forgótányér az ’A’ pozícióban

Forgótányér nem jön az ’A’
pozícióba

OP 1 + 2 az ’A’ pozícióban

OP 1 + 2 az ’A’ pozícióban

Forgótányér a ’G’ pozícióban

Forgótányér a ’G’ pozícióban

Forgótányér az ’A’ pozícióban

OP 1 + 2 nincs az ’A’ pozícióban
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Hibaüzenetek
Riasztás

Elhárítás

2020-02

Sűrített levegő nem áll rendelkezésre

Csatlakoztassa a sűrített levegőt a
berendezésre

Védőfedél nyitva

Zárja a védőfedelet

Gyűjtőjelzés 24 V-os ellátás kioldott

Ellenőrizze a biztosítékot Forduljon
a szervizhez

Vész-kikapcsolás relé kikapcsolva
Vész-kikapcsolást nyugtázni

Nullázza a vészleállítást a Reset
(Nullázás) gombbal

Vész-ki Kezelőpulton megnyomva

Vészleállítót húzza ki (fordítsa el)

Biztosíték kioldása Lezáró meghajtása

Ellenőrizze a biztosítékot Forduljon
a szervizhez

Biztosíték kioldása Forgóasztal

Ellenőrizze a biztosítékot Forduljon
a szervizhez

Biztosíték kioldása Töltőtengely

Ellenőrizze a biztosítékot Forduljon
a szervizhez

Siemens szervoszabályozó Üzemzavar
MC Power

Nullázza a hibajelzést Forduljon a
szervizhez

Siemens szervoszabályozó Üzemzavar
MC Reset

Nullázza a hibajelzést Forduljon a
szervizhez

Siemens szervoszabályozó Üzemzavar
MC Home

Nullázza a hibajelzést Forduljon a
szervizhez

Siemens szervoszabályozó Üzemzavar
MC Moveabsolute

Nullázza a hibajelzést Forduljon a
szervizhez

Siemens szervoszabályozó Üzemzavar
MC Movejog

Nullázza a hibajelzést Forduljon a
szervizhez

Siemens szervoszabályozó Referencia
nem áll rendelkezésre

Meghajtás referenciajáratása
Nullázza a hibajelzést Forduljon a
szervizhez
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Töltőszelep 1 nem G POS-ban

Állítsa be az érzékelőt

Töltőszelep 1 nem A POS-ban

Állítsa be az érzékelőt

Töltőszelep 2 nem G POS-ban

Állítsa be az érzékelőt

Töltőszelep 2 nem A POS-ban

Állítsa be az érzékelőt

Fedél-csúszópálya nem G Pos-ban

Állítsa be az érzékelőt

Fedél-csúszópálya nem A Pos-ban

Állítsa be az érzékelőt

Fedél-elválasztás nem G Pos-ban

Állítsa be az érzékelőt

Fedél-elválasztás nem A Pos-ban

Állítsa be az érzékelőt

Dobozbehelyező érzékelői tartósan
kapcsolnak Ellenőrizze az érzékelőket

Állítsa be az érzékelőt Tisztítsa az
érzékelőt

Maximális állásidő elérve

A berendezés a berendezés
maximális állásidő állapotban van,
indítsa újra az automatikát

Termékspecifikus paraméterezés
A termékspecifikus paraméterezés különösen sör töltése esetén nagyon fontos. A termékek nagy
eltérése, valamint a CO2-tartalomnak és a termékhőmérsékletnek a hab viselkedésére tett
jelentős befolyása miatt az ideális töltési paramétereket nem lehet általánosan érvényűen
meghatározni, ezért egyénileg kell azokat beállítani.

INFÓ:
Ajánlatos – különösen az elején – a legfontosabb paraméterek testreszabására korlátozódni.
Ezek az első oldalon levő Termékkezelés fejezetben vannak összefoglalva.
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Termékkezelés
Termék:
Doboztípus:
Előfeszítési nyomás:

Relatív

Betöltés
kiegyenlítése:
Töltés sebessége:
Töltés gyorsulása:
Bubble Breaker kezdés:
Időtartam Bubble Breaker:
HDE kezdés:
Időtartam HDE:
Üzem

VISSZA

Paraméterek
mentése

Következő
képernyő

Menü

5 ábra Termékparaméterek

A paraméterek testreszabása során az alábbi sorrendben kell eljárni:
A töltési folyamat paraméterezésével gyors, habmentes ill. habszegény töltés
biztosítható, és a kívánt töltési mennyisége elérhető.
Beállítás HDE kezdése, időtartama és intenzitása
Beállítás Bubble Breaker
Töltési mennyiség felülvizsgálata (pl. mérlegeléssel)
Szükség esetén: Betöltési mennyiség korrigálása a Betöltés kiegyenlítése paraméterrel
Beállítás Elő- és alsófedél-elgázosítás

INFÓ:
A betöltési mennyiség mérlegeléssel történő ellenőrzése előtt meg kell állapítani az ital
pontos sűrűségét, majd ebből ki kell számítani a helyes céltömeget. Alternatívaként pl.
mérőpohárral egy tökéletesen betöltött doboz is lemérhető.

INFÓ:
Standard dobozok esetén a Betöltés kiegyenlítése paraméter egy milliméteres módosítása
megfelel mintegy három milliliter további betöltési térfogatnak.
A paraméter testreszabása után a HDE és a Bubble Breaker beállításait ismét ellenőrizni kell,
és szükség szerint ki kell igazítani.
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Paraméterezés Töltési folyamat:
A töltési folyamathoz négy paraméter döntő:
 Belépő nyomás (a tartálynyomással beállítva); tapasztalat szerint 1,3-1,6 bar
 Előfeszítési nyomás; tapasztalat szerint 0,3-0,4 bar relatív nyomás (differenciális nyomás).
 Töltés sebessége; tapasztalat szerint lassú kezdősebesség (pl. 40 mm/s) ajánlott, ami
fokozatosan növelhető.
 Töltés gyorsulása; tapasztalat szerint itt nagyobb érték ajánlott (pl. 90 mm; a gyorsulás a
gyorsulás felfutásának hosszával kerül megadásra, azaz minél nagyobb az érték, annál
kisebb lesz a gyorsulás).
A cél annak a paraméternek a megtalálása, amelynél a folyamat maximális sebességgel zajlik és
a sör közel habmentesen vagy a legkevesebb habbal kerül a dobozba töltésre.

6 ábra Nyomás-adatgyűjtő a termékbelépésnél

A HDE beállítása
A HDE hatása három beállítási mérettel befolyásolható:
 HDE kezdés
 HDE időtartam (azaz a fúvókák tartózkodása a dobozok felett)
 Intenzitás, azaz átfolyási mennyiség; a gép hátoldalán levő tűs elzáró szeleppel állítható be
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Ezeknek a beállításoknak a testreszabásával az alábbi habviselkedést célozzuk meg:
 A HDE feltétlenül a forgóasztal továbbléptetése után következik.
 A sör magasra habzik, de nem túlzottan.

7 ábra Tűs elzáró szelep HDE

8 ábra HDE

Beállítás Bubble Breaker:
A Bubble Breaker hatásának erőssége három beállítási mérettől függ:
 Időtartam, azaz a fúvatás hossza
 A doboz felső peremének magassága; az állítógyűrűvel állítható be
 Intenzitás, azaz a fúvatás erőssége; az átfolyás-szabályozóval állítható be
Ezeknek a beállításoknak a testreszabásával a következőket kell elérni:
2020-02
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 Minden nagy buborék lefúvatásra kerül a habkoronáról.
 Lehetőleg nagy habkorona maradjon meg.

9 ábra Bubble Breaker magasságának beállítása

Beállítás Elő- és alsófedél-elgázosítás:
Az elő- és alsófedél-elgázosítás az átfolyás-szabályozóval kerül beállításra, és az oxigénfelvétel
csökkentését szolgálja. A túl kis értékre beállított átfolyási értékek ennek megfelelően nagyobb
oxigénfelvételhez vezethetnek. A túl nagy értékre beállított értékek szükségtelenül magas CO 2fogyasztáshoz vezetnek. Az ideális beállítások kiderítéséhez oxigénméréseket is magába foglaló
kiterjedt próbálkozásokra van szükség.
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10 ábra Átfolyás-szabályozó a Bubble Breakerhez, elő- és alsófedél-elgázosítás
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Dobozok öblítése
A dobozok – a gépbe helyezés előtt – kiöblíthetők, ill. kifúvathatók (a csatlakoztatott közegnek
megfelelően; lásd 8.1). Ehhez a dobozokat erőteljesen a prizmákban kell tartani. Amint a két
doboz a helyén van, egy másodpercre kinyit a megfelelő szelep. Ennek során különösen a vízzel
való öblítésnél ajánlatos a dobozok forgatása.

11 ábra Öblítő
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11.

A gép felszerelése

A gép alkalmas standard és (opcionálisan) sleek (keskeny) dobozok töltésére. Amennyiben
különböző doboztípusok kerülnek alkalmazásra, a gépet annak megfelelően át kell szerelni.

Vigyázat! Anyagi károk
Minden dobozfajtához a megfelelő dobozvezető-alkatrészt kell alkalmazni és ki kell választani
egy terméket, amelyhez az adott doboztípust alkalmazza.
A helytelen dobozvezető-alkatrészek súlyos gépkárokhoz vezethetnek, amelyekért a
LEIBINGER GmbH nem vállal felelősséget.

Átszerelés más dobozmagasságokhoz
Minden doboztípushoz két illeszkedő távtartó létezik, amelyek a forgótányér alá kerülnek
elhelyezésre, a doboz felső pereme azonos magasságának biztosítására.

12 ábra Távtartó a forgótányér alatt (itt a 330 mml-es standard dobozhoz)
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Az egyetlen kivétel az 500 ml-es standard doboz, amelyhez nem szükséges távtartó.

13 ábra Forgótányér távtartó nélkül (az 500 ml-es standard dobozhoz)

A távtartó kiemeléséhez ill. elhelyezéséhez a forgócsillag az állítógyűrűnél (1) levő szorítócsavar
és a forgótányér szorítócsavarjának meglazítása után, a kézikerék (2) elforgatásával
megemelhető. A kívánt távtartó elhelyezése után a forgótányért forgassa ismét ütközésig lefelé,
valamint a forgócsillagot is rögzítse a legalsó állásában.

14 ábra Forgótányér és forgócsillag magasságának beállítása
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Ezenkívül lezárónál a dobozmagasságnak megfelelő távtartókat kell elhelyezni a
forgótányérokon. Az egyetlen kivétel az 500 ml-es standard doboz, amelyhez itt sem szükséges
távtartó.

15 ábra Távtartók a forgótányérokhoz

16 ábra Forgótányérok
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Átszerelés más dobozátmérőkhöz (opcionális)
A géppel sleek dobozok is tölthetők, miután az átszerelhető töltőszelep átépítésre került. Ehhez
azonban részletesebb átszerelés szükséges:
 Átszerelés más dobozmagasságokhoz (lásd 11.1)
 A dobozvezető testreszabása
 A menesztő cseréje
 A töltőszelep átszerelése

A dobozvezető testreszabása:
Mivel a sleek dobozok átmérője a standard dobozokhoz képest kisebb, ezért a felső és alsó
dobozvezető belső átmérőjét csökkenteni kell. Ezt két gyűrű segítségével lehet elvégezni.

17 ábra Dobozvezető gyűrűk nélkül (standard dobozhoz)

18 ábra Dobozvezető gyűrűkkel (sleek dobozhoz)
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A menesztő cseréje:
Mivel a sleek dobozok átmérője a standard dobozokhoz képest kisebb, ezért mindig a megfelelő
menesztőt (6 db) kell elhelyezni. Ezeket két csavar meglazításával lehet kivenni.

19 ábra Menesztő cseréje

A töltőszelepek átszerelése:
A töltőszelepek működési elve miatt fontos, hogy a töltőcső külső átmérője illeszkedjen a doboz
belső átmérőjéhez. Ezért a töltőcső lecsavarozható persellyel rendelkezik. A persellyel (alul
jobbra) a külső átmérő a standard doboznak felel meg; a persely nélkül (alul balra) a sleek
doboznak.

20 ábra Töltőszelep persellyel és persely nélkül (standard és sleek dobozok)
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Mivel a külső átmérőt megfelelően tömíteni is kell, a két központosító harangot (1) ki kell cserélni,
amihez két csavart (2) kell meglazítani.

21 ábra Központosító harang

INFÓ:
A szelep átszerelését addig kell elvégezni, amíg nincsenek beépítve a menesztők, mivel a
szükséges hely csak ekkor áll rendelkezésre. A töltőtengelyt kézi üzemben a felső végállásba
kell járatni („0” pozíció).

INFÓ:
A 250 ml-es sleek (keskeny) dobozmérethez központosító harangok alá el kell helyezni a két
21083-01 számú alátétlemezt.

22 ábra Alátétlemez 21083-01
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12.

Üzemzavar

Üzemzavar

Lehetséges ok

Elhárítás

A főkapcsoló nincs bekapcsolva

Kapcsolja be a főkapcsolót

A gép nem
kapcsolható be

A biztosíték hibás

Értesítsen szakembert,
cseréltessen biztosítékot

Termék kifolyik

Tömítés sérült vagy elöregedett

Cserélje ki a tömítéseket

Nincs levegőnyomás

Betápláló vezeték hibás

Ellenőrizze a vezetéket,
szükség esetén javítsa

Tömítetlenség, rápréselt gumik
sérülése

Cserélje a tömítéseket

A töltőcső nincs helyesen
felszerelve

Ellenőrizze a töltőcsövet

Nincs vagy csekély
nyomás van a
vezetékben

A tartályban a töltőnyomás túl kicsi

Állítsa helyre a helyes
nyomást a tartályban

A doboznak a
töltőszelepről való
lehúzásakor túlzottan
habosodik az ital

A doboz belül szennyeződött

Gondoskodjon a doboz
tisztaságáról

Hibás paraméter a tehermentesítő
magassághoz

Javítsa a paramétert

Az ital túl meleg

Ellenőrizze a töltési
hőmérsékletet

A tartálynyomás túl magas

Ellenőrizze a nyomást

Munkakezdéskor levegő került a
termékvezetékbe

Rövid időre nyissa meg a
töltőszelepet

Hibásan kiválasztott
termékparaméter (pl. töltés
sebessége túl magas)

Paraméter testre szabása

Egy fázis kiesése

Értesítsen szakembert

A doboz nem kerül
hiánytalanul
megtöltésre

Erőteljes
habképződés

2020-02

Üzemeltetési útmutató CANVASA II + II doboztöltő gép

61

Üzemzavar

Lehetséges ok

A motor rendkívüli
melegedése vagy
bekapcsoláskor a
motor búg

Meglazult csatlakozókapocs

Elhárítás

Hibás védelem
A motor túlterhelt
Motorhiba
Szellőző nyílások szennyezettek

Tisztítsa meg a nyílásokat

Fedéladagolásnál
üzemzavar lép fel

Alsó fedél elgázosítása elmozdult

Ismételt beállítás az
állítógyűrűvel

Lezárásnál
szokatlanul erős
rezgés lép fel

Forgócsillag pozíciója hibás.

A forgócsillagot kézzel állítsa
az ideális pozícióba és újra
állítsa be a nullpontot.

A dobozok nincsenek
megfelelően lezárva

A lezáró emelései hibásan vannak
beállítva

Ütközések ismételt
beszabályozása

HDE-fűtés (opció)
nem fűt

A fűtésben levő hőmérséklethatároló kioldott

A határoló nullázása

Gép indítása vészleállítás után
A vészleállító kapcsoló működtetése után a következő módon járjon el:
 Állapítsa meg az üzemzavar kiváltó okát
 Hárítsa el az üzemzavart
 Oldja ki a vészleállító kapcsolót
 Nyugtázza az üzemzavar a „Reset” gombbal
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13.

Tisztítás
Általános tisztítás

Sérülésveszély zúzódás miatt
A gép tisztítása előtt a főkapcsolót ki kell kapcsolni és visszakapcsolás ellen biztosítani kell
A gép tisztítása után minden rendelkezésre álló burkolatot előírásszerűen vissza kell helyezni

Égési sérülés veszélye forró részek miatt
A teljes tisztítási eljárás során égési sérülés veszélye áll fenn az összes csővezetéknél és
szelepnél. Ez különösen a gőzzel való tisztításra vonatkozik.
A tisztításnál feltétlenül viselje egyéni védőeszközeit, védőszemüveggel és védőkesztyűvel
együtt.

Fröccsenésveszély!
Viseljen szemvédőt
Az alkalmazott tisztítószer biztonsági adatlapjait figyelembe kell venni!

Veszély vegyszerek miatt!
Viseljen védőkesztyűt!
Az alkalmazott tisztítószer biztonsági adatlapjait figyelembe kell venni!
Az alkalmazott tisztítószer lehet maró hatású, irritáló vagy jelentős egészségkárosodás
veszélyével járó tisztítószer. A felhasználásra kerülő veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait
ennek megfelelően szigorúan figyelembe kell venni!
Az üzemeltető felelős a gépkezelő kioktatásáért és annak dokumentálásáért. Veszélyes
anyagokkal csak kioktatott személyek dolgozhatnak.

Fontos információ!
A helyes és rendszeres tisztításért kizárólag az üzemeltető felelős

A gép tisztításához itt megadott adatok a LEIBINGER GmbH ajánlásai. A LEIBINGER GmbH
nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztítószerek miatt keletkező károkért.
A megadott adatok – pl. időtartamok – a gépnek és a vevő berendezéseinek (CIP-berendezés)
megfelelően változtathatók.
Vigyázat! Anyagi károk klór tartalmú tisztítószerek miatt
Ne használjon klór tartalmú tisztítószert!
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A klór tartalmú tisztítószerek jelentős károkat okoznak a műanyag alkatrészeken, például a
központosító harangon és a műanyagból készült elzárócsapokon.
A LEIBINGER nem vállal felelősséget a klór tartalmú tisztítószerek használatából eredő
károkért.

Vigyázat! Anyagi károk
Az alábbi alkatrészeket nem szabad vízzel lemosni:



Elektromos alkatrészek, alkatelemek



Csatlakozó és elosztó dobozok



Villanymotorok



Kapcsolószekrények



Kezelőpultok



Vezérlő és kijelző készülékek



Pneumatikus alkatrészek, alkatelemek

Vigyázat! Anyagi károk
Nem megfelelő tisztítószerek használata miatt a villamos egységeken/alkatrészeken vagy
berendezésrészeken levő tömítések idő előtt károsodhatnak. A folyadékok behatolhatnak a
tömítetlen villamos egységekbe/alkatrészekbe és a berendezést károsíthatják, és ezen felül
életveszélyt jelenthetnek a felhasználó számára.

Vigyázat! Anyagi károk
Gőzsugaras és nagynyomású tisztítóberendezések használata az egész gépen tilos.

Vigyázat! Anyagi károk
A tisztítószer kiválasztásánál figyelembe kell venni az alkalmazott anyagok
ellenállóképességét.

Az alábbi anyagok kerültek alkalmazásra a gépben:
Fémek:

V4A; V2A; CuZn; CuSn; Al-ötvözetek

Műanyagok: PE; FKM; PEEK; POM; PTFE; PA; EPDM; NBR; PC
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Termékvezeték tisztítása (CIP)
Égési sérülés veszélye forró részek miatt
A teljes tisztítási eljárás során égési sérülés veszélye áll fenn az összes csővezetéknél és
szelepnél. Ez különösen a gőzzel való tisztításra vonatkozik.
A tisztításnál feltétlenül viselje egyéni védőeszközeit, védőszemüveggel és védőkesztyűvel
együtt.

Fröccsenésveszély!
Viseljen szemvédőt
Az alkalmazott tisztítószer biztonsági adatlapjait figyelembe kell venni!

Veszély vegyszerek miatt!
Viseljen védőkesztyűt!
Az alkalmazott tisztítószer biztonsági adatlapjait figyelembe kell venni!

Fontos információ!
A helyes és rendszeres tisztításért kizárólag az üzemeltető felelős.
Lásd még a tisztításra vonatkozó általános tudnivalókat!

A gép tisztításához itt megadott adatok a LEIBINGER GmbH ajánlásai. A LEIBINGER GmbH
nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztítószerek miatt keletkező károkért.

Vigyázat! Anyagi károk klór tartalmú tisztítószerek miatt
Ne használjon klór tartalmú tisztítószert!
A klór tartalmú tisztítószerek jelentős károkat okoznak a műanyag alkatrészeken.
A LEIBINGER nem vállal felelősséget a klór tartalmú tisztítószerek használatából eredő
károkért. Lásd még a tisztításra vonatkozó általános tudnivalókat!

Fontos információ!
Minden dobozmérethez megfelelő öblítőpalack van, hogy a tisztítás átszerelés nélkül
elvégezhető legyen. A CIP-eljárást csak ezekkel szabad elvégezni. A CIP-eljárás indítása előtt
gondoskodni kell róla, hogy egy termék a hozzávaló doboztípussal aktív legyen.
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A tisztításhoz speciális program áll rendelkezésre:
Zárja el a CIP-berendezést a gép termékbemeneténél.
Zárja el a CIF-visszavezetést a gépnél.
Adja meg a kívánt időtartamot a vízzel történő első mosási fázishoz
Nyomja meg a „CIP Start” gombot
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat lépésről lépésre.

Vigyázat! Veszély savak és lúgok miatt
Az első CIP-fázist mindig vízzel kell elvégezni, hogy az öblítőpalackok szennyezett tömítései
időben felismerhetők legyenek. Miután ezt biztosította, a következő CIP-fázis elvégezhető
vegyszerekkel.

23 ábra CIP-csatlakozások

Fontos információ!
A CIP-fázis utolsó lépésében a töltőcsövek kijárnak a tömítésekből, hogy a tömítések stb. is
leöblíthetők legyenek vízzel. Biztonsági okokból ez a lépés nem végezhető el vegyszerekkel.
Ajánlatos azonban ezt a területet felülről manuálisan a megfelelő anyagokkal tisztítani.
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24 ábra Manuálisan tisztítandó terület

25 ábra Öblítőpalackok különböző dobozméretekhez
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A CO2- és vákuumfúvókák tisztítása
A gépen több fúvóka van felszerelve:
 Előgázosítás
 Bubble Breaker
 Alsó fedél elgázosítása
 Vákuum
Ezek a szelepszekrény alatt levő négy darab 3-utas golyóscsappal köthetők rá a
vízcsatlakozásra és öblíthetők át. Ehhez a megfelelő szelepeket ki kell nyitni a „CIP” menüben a
„CO2-egységek öblítése” gombbal.

26 ábra 3-utas golyóscsapok fúvókatisztításhoz

HDE-fúvókák tisztítása
A HDE-fúvókák különösen a nagy mészkőtartalmú víz esetében idővel eltömődnek. Ez különböző
jelekről ismerhető fel:
 A HDE hatása összességében legyengül.
 A HDE után a habképződés egyenetlen.

Ilyen esetben ki kell szerelni és meg kell tisztítani a fúvókákat.
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14.

Karbantartás

Fontos információ!
A gép működési és üzembiztonságának megtartása érdekében a karbantartási
intervallumokat feltétlenül be kell tartani
Az elektromos berendezésen munkát csak képzett szakemberek végezhetnek az EN 50110-1
szerinti biztonsági előírások figyelembe vételével.
A karbantartási munkálatok dokumentációja mellett a jogszabályi előírásokat is be kell
tartani.
Minden 2000 üzemóra vagy 12 hónap elteltével szervizelést kell végezni.
Szervizidőpont egyeztetés céljából hívja az ügyfélszolgálatunkat: +49 76 41 / 46885-130.

A karbantartási munkálatok elvégzése
Életveszély áramütés miatt
A villamos alkatelemek felnyitása előtt feszültségmentesítse a gépet és biztosítsa
visszakapcsolás ellen! Az elektromos berendezéseken csak villamos
szakemberek végezhetnek karbantartási és javítási munkákat.

Figyelmeztetés! Sérülésveszély
A sűrített levegő és CO2-ellátást zárja el és biztosítsa visszakapcsolás ellen
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Válassza le a gépet a villamos hálózatról
Kapcsolja ki a főkapcsolót, majd helyezzen ki információs táblát.

FŐKAPCSOLÓ
NYITÁS BE
0 ÁLLÁS

MAIN SWITCH
OPEN IN
OFF-POSITION

27 ábra Főkapcsoló kikapcsolva és visszakapcsolás ellen biztosítva

Válassza le a gépet a sűrítettlevegő-ellátásról
A sűrítettlevegő-ellátást a gépen levő gyorscsatlakozóval kell leválasztani. Válassza le a sűrített
levegő gyorscsatlakozóját a gépről.

Válassza le a gépet a CO2-ellátásról
A CO2-ellátás gyorscsatlakozón keresztül történik. Válassza le a CO2-ellátás gyorscsatlakozóját a
gépről.

A szimbólumok és feliratok olvashatósága
Fontos információ!
Évente 1-szer ellenőrizni kell, hogy a gépen levő szimbólumok és feliratok megvannak-e és
olvashatók-e.
A hiányzó vagy nem olvasható szimbólumokat/feliratokat pótolni kell.
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Kenés
Vigyázat! Anyagi károk
A károk elkerülése érdekében a kenés és zsírzás során az alábbi pontokat be kell tartani:
 Csak a LEIBINGER által előírt élelmiszeripari zsírt (NSF H1) használja.
 Az intervallumok egy műszakos munkarendre (8 óra/nap) vonatkoznak.

Kenési helyek – töltőszelep
A szárak tömítésének kenéséhez a töltőcső tömítési felületét minden töltési folyamat előtt
vékonyan be kell zsírozni.

28 ábra Kenési helyek – töltőszelep (balra: sleek; jobbra: standard)
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Kenési helyek – orsótengelyek

3

1

3

29_2. ábra Kenési helyek – orsótengelyek

1= a golyós csavarorsó utánkenési nyílása: Kenésenként 2,5 g kenési mennyiség
3= A vezető utánkenési nyílása: Kenésenként 0,8 g kenési mennyiség
Vegye figyelembe a mellékelt FESTO eredeti üzemeltetési útmutatót!
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Ápolás
Biztonság
Figyelmeztetés! Sérülésveszély
A munkák megkezdése előtt a gépet ki kell kapcsolni és visszakapcsolás ellen biztosítani kell

Figyelmeztetés! Sérülésveszély
A gép bekapcsolása előtt gondoskodjon róla, hogy senki ne dolgozzon a gépen és minden
védőburkolat előírásszerűen vissza legyen szerelve.

Vigyázat! Anyagi károk
Amennyiben folyadék kerül a gép elektromos alkatelemeibe, akkor a gép csak az
ügyfélszolgálat által elvégzett felülvizsgálat után vehető ismételten üzembe

14. 3

A biztonsági funkciók ellenőrzése

Bekapcsolt gép és csatlakoztatott pneumatikus nyomás mellett nyissa ki a védőajtót. Ennek
kinyitása esetén:



VÉSZLEÁLLÍTÁS állapotnak kell bekövetkeznie,
a pneumatikának hallhatóan nyomásmentes állapotra kell kapcsolnia.

Figyelmeztetés! Sérülésveszély
Amennyiben ezen reakciók közül az egyik nem következik be, akkor haladéktalanul el kell
hárítani a hibát. A gép addig nem üzemetethető.
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Ápolási terv
Elvégzendő munkálatok

na

he

ha

n.é.

év

Át

Gy

Tisztítás kívül

X

Termékvezetékek tisztítása

X

Lezárógörgők zsírzása

X

Töltőszelep zsírzása

X

Forgócsillag pozicionálásának ellenőrzése

X

Lezáró emelések ellenőrzése

X

A biztonsági funkció ellenőrzése

X

Vészleállító gomb működésének ellenőrzése

X

Biztonsági csuklópánt működésének
ellenőrzése
Tömítettségellenőrzés a pneumatikaelemeken
Ellenőrzés a DGUV 3. Előírás alapján

X
X
X

Kapcsolószekrényben levő szűrő tisztítása

X

Vízszűrő ellenőrzése és szükség szerinti
cseréje
Minden csapágy ellenőrzése (vagy 1000
üzemóra után)

X
X

na = naponta (gyártás megkezdése előtt)
he = hetente
ha = havonta
n.é. = negyedévente
év = évente (vagy 2000 üzemóra után)
Át = átszerelés után
Gy = minden gyártás után
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Napi ápolás (8 üzemóránként)
 Tisztítsa meg a teljes gépet. Távolítson el minden törmeléket és egyéb szennyeződést.
 A kezelőpult szemrevételezése. A sérült vagy nem működő elemeket azonnal cserélje.
 A közeget vezető alkatelemek öblítése.
 A töltőszelepeknél levő minden préselt gumi sértetlenségének szemrevételezése. A
meghibásodott tömítőgumikat azonnal cserélje.
 Minden töltőcső sértetlenségének szemrevételezése. Egyengesse ki a meggörbült
töltőgörgőket ill. cserélje ki a sérült töltőgörgőket

Heti ápolás (40 üzemóránként)
 Ellenőrizze a doboz pontos központosítását a lezáró alatt és szükség szerint állítsa be a
nullpontot.

Éves ápolás (2000 üzemóránként)
A „Havi ápolás” fejezetben felsorolt munkákon kívül évente (2000 üzemóránként) az alábbi
munkákat kell elvégezni.
 Meghajtás – meghajtó motor, fogas kapcsolás és nyomatéktámasz – ellenőrzése.
 Váltóműolaj cseréje a gyártó adatai alapján.
 Minden csapágy ellenőrzése.
 Minden mechanikus és villamos készülék helyes működésének ellenőrzése.
A töltő és lezáró gépeknél ezen felül:
 Töltőszelepek, központosító harangok, emelő elemek, lezáró henger, sérült tömítések/lezáró
részek cseréje.
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Kapcsolószekrényben szűrőlapok
Életveszély áramütés miatt
A kapcsolószekrény kinyitása előtt a főkapcsolót ki kell kapcsolni és visszakapcsolás ellen
biztosítani kell

30 ábra Szűrőlap a ventilátornál (példa)

 Cserélje a ventilátornál levő szűrőlapot, amennyiben ez feketés szürkére elszíneződött.

INFÓ:
Nyomatékosan ajánljuk a LEIBINGER ügyfélszolgálatával karbantartási szerződés
megkötését.
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Lezáró emelések beállítása
A lezáró görgők emelését a hátsó területen levő ütközőanyákkal lehet beállítani. Ennél figyelni
kell arra, hogy az OP1-hez a lezáró a gép közepe felé és az OP2-höz a közepéből kifelé mozdul
el. Ezeket a mozgásokat kézi üzemben léptetve lehet járatni.
Lépjen a „Kézi kezelés” menübe
Helyezzen két dobozt felhelyezett fedéllel a forgócsillagba
Zárja be a biztonsági ajtót
Járassa a dobozokat a „Ciklusjáratás” funkcióval a lezáró alá
Nyomja meg az „OP1+OP2 rávezérlése” gombot
Nyomja meg a „Forgótányér kijáratása” gombot
Nyomja meg a „Lezáró-hajtás be” gombot
Nyomja meg az „OP1” gombot és várja meg, amíg végrehajtásra nem kerül
Ha a kész korcot ellenőrizni kell, akkor nyomja meg az „OP2” gombot. Ha csak az OP1et kell értékelni, akkor ugorja át ezt a lépést.
Kapcsolja ki a lezáró hajtását
Járassa a forgótányért ismét lefelé
Járassa kia dobozokat a gépből a „Ciklusjáratás” funkcióval
Mérje meg a korc szélességét
Szükség esetén: Az eredmény értékelése után ismét szabályozza be az egyes
emeléseket az ütközőanya állításával.
Kézi vezérlés
Töltőtengely Jog
+

Töltőtengely null
pont beállítása

Vákuum

Töltőtengely Jog -

Töltési folyamat
indítása

OP1 + OP2
rávezérlés

Forgóasztal Jog +

Forgóasztal
nullpont
beállítása

Töltőszelep 1
nyitva

2. töltőszelep
nyitva

Tömítés Be

Lefúvás

Lezáró-meghajtás
Be

Fedél-elválasztó

Fedélcsúszópálya

OP1

OP2

Forgótányér
kijáratása

VISSZA
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31 ábra Kézi vezérlés menü

32 ábra Korcszélesség OP1 után

33 ábra Korcszélesség OP2 után
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34 ábra Ütközőanyák OP1-hez (jobbra) és OP2-höz (balra)

Forgócsillag pozíciójának beállítása
A Forgócsillag nullpontja szükség esetén a „Kézi vezérlés” menüben járatható újra és állítható
be. Ezt úgy kell beállítani, hogy a két doboz szabadon tudjon forogni a lezáróban.
Kézi vezérlés
Töltőtengely Jog
+

Töltőtengely null
pont beállítása

Vákuum

Töltőtengely Jog -

Töltési folyamat
indítása

OP1 + OP2
rávezérlés

Forgóasztal Jog +

Forgóasztal
nullpont
beállítása

Töltőszelep 1
nyitva

2. töltőszelep
nyitva

Tömítés Be

Lefúvás

Lezáró-meghajtás
Be

Fedél-elválasztó

Fedélcsúszópálya

OP1

OP2

Forgótányér
kijáratása

VISSZA

Forgóasztalléptet
és -

Ciklusjáratás

Következő oldal

Menü

35 ábra Kézi vezérlés menü
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Alsó fedél elgázosításának beszabályozása
Az alsó fedél elgázosítása az tartó alatt levő állítógyűrűvel szabályozható be.

36 ábra Alsó fedél elgázosításának tartója
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A fűtés hőmérséklet-határolójának nullázása
A HDE-fűtés hőmérsékletét két érzékelő felügyeli. Az egyik a fűtési teljesítményt szabályozó
termosztáttal van összekapcsolva. A másik túlmelegdés elleni kiegészítő védelemként szolgál.
Amennyiben ez túlzottan felmelegszik, akkor a határoló a károsodások elkerülése érdekében
kikapcsolja a fűtést. A rendszer lehűlése után ezt manuálisan, a zöld kapcsolóval a fűtésbe
vissza kell állítani.

37 ábra A hőmérséklet-határoó nullázása
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15.

Műszaki adatok

Általános adatok
Nagyság

Érték

Névleges teljesítmény

Max. 1200 doboz/óra (330 ml)

Csatlakozási értékek

230 V; 50 Hz

Környezeti feltételek
 Szállítás/Tárolás:
- Hőmérséklet -20 ... + 50 °C
- Relatív páratartalom 30 ... 75%, kondenzáció nélkül
- Légnyomás 500 ... 1060 hPa
 Üzem:
- Hőmérséklet + 10 ... + 40 °C
- Relatív páratartalom 30 ... 75 %, kondenzáció nélkül
- Légnyomás 700 ... 1060 hPa
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16.

Függelék
Szétszerelés és ártalmatlanítás
Életveszély áramütés miatt!
A készülékház kinyitása előtt a főkapcsolót ki kell kapcsolni és visszakapcsolás ellen
biztosítani kell

Szakszerű ártalmatlanítás
Az üzemképtelenné vált gép és tartozékainak ártalmatlanítását a hatályos helyi jogszabályoknak
megfelelően kell elvégezni.
Ez különösen igaz a fáradt olajra, használt zsírra és a különböző vegyszerekre érvényes.
Kétségek esetén forduljon a LEIBINGER GmbH-hoz.
A gépalkatrészek és az üzemi anyagok nem helyezhetők el a háztartási hulladékban.
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