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1.

Meje uporabe
Predvidena uporaba

Polnilni stroj CANVASA II + II podjetja LEIBINGER je primeren za samodejno polnjenje napitkov
v območju temperature od 0 do 20 °C in za zapiranje pločevinke.
Kot posodo za polnjenje je dovoljeno uporabljati le pločevinke za napitke, ki vzdržijo notranji tlak,
ki izhaja iz polnjenja.
Polnilni stroj CANVASA II + II podjetja LEIBINGER je dovoljeno uporabljati le za materiale za
polnjenje, ki jih je izrecno odobrilo podjetje LEIBINGER.

Napačna uporaba
Naslednje točke veljajo kot napačna uporaba in se jim je treba obvezno izogniti:
 vsaka uporaba, ki je drugačna od opisa proizvajalca
 uporaba posod za polnjenje, ki jih ni odobrilo podjetje LEIBINGER
 uporaba napačnih vodilnih delov n za pločevinke (adapterji)
 temperaturna območja polnilnega medija, ki so izven dovoljenega odstopanja
 napačna nastavitev tlaka za CO2, stisnjeni zrak in izdelek
 napačna nastavitev, ali brez nastavitve parametra po preureditvi
 uporaba neprimernih sredstev za čiščenje (grozi poškodovanje stroja)
 nezadostno prezračevanje stoja in njegove neposredne okolice => nevarnost zadušitve
 obratovanje stroja z drugimi nadomestnimi deli, ki niso originalni deli podjetja Leibinger
 napačno opremljanje posod za polnjenje (npr.: pločevinka je vstavljena obrnjeno)
 opremljanje stroja s poškodovano posodo za polnjenje

Meje prostora
Potreba po prostoru je razvidna iz preglednega načrta stroja. Glejte Razvrstitev stroja:
"CANVASA II + II".
Stroj mora biti dostopen z vseh strani.
Za čiščenje in vzdrževanje je treba okoli stroja predvideti pribl. 1,5 m delovnega prostora.
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Časovne omejitve
Stroj je konstruiran za življenjsko dobo 20 let.
Pogoji za to življenjsko dobo so:
 predvidena uporaba
 upoštevanje intervalov vzdrževanja
 upoštevanje čiščenja v skladu s priporočili za čiščenje in načrtom nege
 uporaba originalnih nadomestnih delov LEIBINGER. Izvzeti iz tega so obrabni deli, ki jih je
treba zamenjati glede na število obratovalnih ur in obrabe.

Druge omejitve
Na mestu postavitve naprave morajo biti izpolnjene naslednje točke:
 stroj je treba postaviti v industrijski zgradbi, da bo zaščitena proti vplivom vremena
 kraj postavitve mora biti odobren za polnjenje živil (napitkov)
 celotni stroj in njegova neposredna okolica morata biti dovolj prezračeni (emisija CO2 stroja)
 Transport /skladiščenje:
- temperatura -20 ... + 50 °C
- relativna vlažnost zraka 30 ... 75 % brez kondenzacije
- zračni tlak 500 ... 1060 hPa
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2.

Obveznosti lastnika

Lastnik mora upoštevati in se držati naslednjih točk:
 redni kontrolni pregled napeljav
 natančno upoštevanje teh navodil za uporabo
 upoštevanje kontrolnih in vzdrževalnih del
 po 20 letih mora lastnik preveriti, ali je treba zamenjati sestavne dele za varnost in katere, da
bi bila še naprej zagotovljena varnost stroja
 v neposredni bližini stroja mora namestiti opozorilni sistem za CO2. Ta opozorilni sistem
mora javiti nenadzorovano in povečano uhajanje CO2 na stroju
 okolico stroja je treba dovolj prezračevati in odzračiti
 z meritvami redno preverjati CO2
 Pregledi v skladu s 3. predpisom Nemškega zakonskega nezgodnega zavarovanja
 Preverjanje delovanje nadzornih varnostnih vrat in tlačnega vklopnega ventila pred zagonom
proizvodnje
 Redno preverjanje tesnjenja vseh pnevmatičnih komponent
 Zagotavljanje napajanja v skladu z veljavnimi predpisi in standardi
 zagotavljati stalni tlak za:
- zrak
- CO2
- vodo
- Izdelek
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3.

Zavrnitev odgovornosti

Drugačna uporaba stroja, ali uporaba, ki presega navedeno, velja kot uporaba, ki ni predvidena.
Proizvajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja tega. Spreminjanje polnilnega
stroja CANVASA II + II LEIBINGER je prepovedano.
Polnilni stroj CANVASA II + II podjetja LEIBINGER je dovoljeno uporabljati le v tehnično
brezhibnem in obratovalno varnem stanju. Vsaka zlorabljena uporaba povzroči prenehanje
veljavnosti proizvajalčeve garancije, jamstva in splošnega jamstva.
Polnilni stroj CANVASA II + II podjetja LEIBINGER je dovoljeno uporabljati le naslednjim osebam:
 osebam, ki so ustrezno usposobljene in so bile poučene o upravljanju tega stroja
 osebe, ki so seznanjene s predpisi o varnosti pri delu in preprečevanju nesreč
 osebe, ki natančno poznajo vsebino teh navodil za uporabo.
Brezhibno delovanje in obratovalna varnost ter največje možno delovanje brez motenj so
zagotovljeni le, če se uporabljajo le preverjeni deli naprave, ki jih je odobrilo podjetje LEIBINGER
GmbH.
Uporabljati je dovoljeno le opremo, ki jo je skupaj z napravami preverilo in odobrilo podjetje
LEIBINGER GmbH. Če uporabljate opremo tujih proizvajalcev, pote podjetje LEIBINGER GmbH
ne prevzema nobene garancije za varno obratovanje in varno delovanje sistema.
Zaradi uporabe opreme tujih proizvajalcev ne obstaja pravica do garancijskih zahtevkov.
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4.

O teh navodilih

Pomembna informacija!
Pred zagonom je treba prebrati za navodila za uporabo. Upoštevati in se držati se je treba
naslednjih točk:

 obvezno je treba upoštevati vsa navodila, ki so namenjena varnosti upravljavca!
 ta navodila za uporabo so sestavni del stroja. biti morajo vedno pripravljena in, če je treba,
morajo biti na voljo ustreznim ljudem
 natančno upoštevanje navodil za uporabo je pogoj za predvideno uporabo in pravilno
uporabo stroja
 upoštevati je treba vse priložene tehnične informacije, navodila za nego in vzdrževanje.

Funkcija tega dokumenta
Ta navodila za uporabo dajejo navodila tehničnemu osebju za varno montažo, namestitev,
zagon, obratovanje, upravljanje in vzdrževanje stroja CANVASA II + II.

Ciljna skupina
Ta navodila za uporabo so namenjena osebam, ki so pristojne in odgovorne za naslednje
dejavnosti:
 vgradnjo stroja v napravo
 prvi zagon stroja
 upravljanje, preurejanje in vzdrževanje stroja
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Varnostna navodila
Varnostna navodila so glede na težo nevarnosti označena na naslednji način:
Nevarnost!
Označuje neposredno ogrožanje z visoko stopnjo tveganja, ki ima neposredno za posledico
smrt ali najhujše poškodbe.

Opozorilo!
Označuje neposredno ogrožanje z visoko stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico smrt ali
hude poškodbe.

Previdnost!
Označuje neposredno ogrožanje z nizko stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico manjše
telesne poškodbe ali gmotno škodo.

Vrste nevarnosti
Ob nameščanju, med obratovanjem, pri popravilih in odstranjevanju električnih naprav ter
sestavnih delov med odpadke, lahko pride do naslednjih vrst nevarnosti:
Smrtna nevarnost zaradi električnega šoka
Pred odpiranjem izklopite napajanje električnih naprav stroja in jih zavarujte proti
ponovnemu vklopu

Nevarnost poškodb zaradi stiskanja
Pred obratovanjem stroja namestite pravilno vse predvidene pokrove!

Nevarnost poškodb zaradi samodejnega zagona
Ko ste vložili pločevinko, se v notranjosti stroja samodejno zažene samodejni postopek. Ne
segajte v odprtine za vstavljanje oz. izvrženje!

Nevarnost opeklin zaradi vročih delov
Sestavni deli se segrevajo in povzročajo opekline. Nosite ustrezna zaščitna oblačila.

Nevarnost spotikanja zaradi napeljav in cevi
Posebej povečana nevarnost spotikanja na levi in zadnji strani.
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Nevarnost zdrsov zaradi mokrih talnih površin
Med obratovanjem se tla okoli stroja zmočijo, zaradi tega pa obstaja povečanja nevarnost
zdrsov.

Nevarnost zastrupitve zaradi škodljivih plinov in hlapov!
Med obratovanjem naprave se sprošča CO 2. Zaradi tega je treba poskrbeti za zadostno
prezračevanje prostora.
Ob največji zmogljivosti stroja je treba opravljati ustrezne kontrolne meritve. Kemične
tekočine shranite po predpisih.

Nevarnost brizgov!
Deli stroja so pod tlakom. Tekočina lahko brizga z veliko hitrostjo. Nosite zaščito za oči

Nevarnost zaradi kemikalij!
Uporabljajte zaščitne rokavice!
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Informativni napotki
V teh navodila za uporabo so informativni napotki.
V informativnih napotkih so pomembna navodila za postavitev in za brezhibno obratovanje stroja.
Obvezno jih je treba upoštevati.

Pomembna informacija!
Ta informativni napotek opozarja, da lahko ob neupoštevanju nastane gmotna ali finančna
škoda.

INFO:
Ta informativni napotek opozarja na koristne informacije.
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Kvalifikacije upravljavca / strokovnega osebja /
strokovnjakov elektrikarjev
Nevarnost poškodb in gmotne škode zaradi napačnega upravljanja!
Dela na stroju smejo izvajati le šolani upravljavci, strokovno osebje ali strokovnjak elektrikar.

Šolani upravljavci
Šolani upravljavci so osebe, ki so se šolali pri pooblaščenih predstavnikih podjetja LEIBINGER
GmbH.
Pooblaščeni predstavniki so monterji in zaposleni pri podjetju LEIBINGER GmbH.

Strokovno osebje
Strokovno osebje so osebe, ki so zaradi svoje strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj, ter znanj
zadevnih predpisov zmožne, da izvajajo dela, ki so jim odrejena in samostojno prepoznajo
nevarnosti in se jim izognejo.

Strokovnjaki elektrikarji
Strokovnjaki elektrikarji so osebe, ki so zaradi uspešno opravljenega enega od izobraževanj, npr.
kot elektroinženir, elektrotehnik, mojster elektrikar ali vajenec elektrikar, uspešno dokazale svojo
strokovno kvalifikacijo.
Strokovno kvalifikacijo lahko dokažejo tudi z večletno dejavnostjo s teoretičnim in praktičnim
izobraževanjem, ko jih preveri strokovnjak elektrikar. To dokazilo je treba dokumentirati.
(Izvleček iz predpisa 3 o preprečevanju nesreč Nemškega zakonskega nezgodnega zavarovanja
»Električne naprave in pogonska sredstva«)
Ob tem veljajo tudi predpisi države, v kateri obratuje naprava.
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Kvalifikacije za določene dejavnosti

Kvalifikacija
Dejavnost

Strokovno
Šolani upravljavci
osebje
elektrikarji

Upravljanje pri opremljanju

●

Upravljanje v samodejnem načinu
upravljanja

●

Upravljanje, preurejanje

●

Odpravljanje motenj

●

●

Vzdrževanje

●

●

Dela na električnih pripravah
Dela na pnevmatskih in
hidravličnih pripravah

2020-02
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Oznake na stroju
Pomembna informacija!
Napisov in oznak na ohišju stroja ter sestavnih delih ni dovoljeno spreminjati ali jih odstraniti

Simboli na stroju

Previdnost, visoka napetost

Oznaka CE

Nevarnost stiskanja

Vroča površina

Nosite zaščito za oči

Nosite rokavice

Stroj dvignite le na tem mestu
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5.

Zgradba in delovanje
Pregled stroja

Sl. 1 Pregled stroja 1

2020-02

(1) Omarica z ventili

(4) Priklop izdelka

(7) Vstavljanje
pločevink

(2) Izpiralnik

(5) Drča za pokrove

(8) Iztek pločevink

(3) Povratni tek CIP

(6) Upravljalna
plošča

(9) Dostopna vrata
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Sl. 2 Pregled stroja 2

(1) Stikalna omarica
(2) Priključki medijev
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Sl. 3 Pregled stroja 3

(1) Vstavljanje pločevink

(4) HDE in Bubble Breaker

(2) Predhodno zaplinjanje

(5) Zapiralo

(3) Polnjenje

(6) Iztek s prho za pločevinke
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Potek proizvodnje
Na paleti se pripravijo ovitki pločevink. Upravljavec napolni pred začetkom proizvodnje
magazin s pokrovi.
Upravljavec zažene stroj. Po premiku v osnovni položaj je stroj pripravljen za
obratovanje in proizvodnja se lahko zažene.
Upravljavec vzame dve pločevinki in ju očisti na izpiralniku s priklopljenim medijem
Upravljavec vrže pločevinki v obe odprtini za vstavljanje.
Obe pločevinki bosta samodejno prepoznani. Vrtljiva miza se premika samodejno v taktu
naprej in je nato znova pripravljena za vstavljanje pločevink, kar se na plošči prikaže z
zelenim signalom.
Upravljavec ponovi koraka 3 in 4.
Takoj, ko so prve pločevinke dosegle položaj polnjenja, se začne polnjenje samodejno.
Isto velja za zapiranje, če je bil postopek zapiranja aktiviran z ustreznim stikalom na
plošči za upravljanje.
Na izteku se pločevinke potisnejo pod prho za pločevinke in se očistijo na zgornji strani
ter izpihajo do suhega.
Obe prvi pločevinki sta napolnjeno do konca in zaprti. Lahko jih odstranite in zapakirate. 
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Plošča (polje za upravljanje z elementi
upravljanja)
Zaslon na dotik

Ustavite
v v sili

Ponastav
itev

Samodejni
zagon/ustavitev

Stikalo za ustavitev v sili
Za takojšnjo ustavitev vseh funkcij stroja v nujnih primerih. Izklopi se krmiljenje.
Pred ponovnim vklopom krmiljenja je treba stikalo za izllop v sili znova povleči navzgor in vse osti
referencirati na novo.

Ponastavitev in ustavitev v sili
Z gumbom Ponastavitev potrdite alarmna sporočila.

Gumb »Samodejni zagon/ustavitev«
Zažene oz. ustavi samodejno obratovanje. Ustavijo se vsi motorji in premaknejo v izhodiščni
položaj.
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6.

Transport

Embalaža je odvisna od transportne poti in načina transporta. Če niso bili sklenjeni posebni
dogovori, ustreza embalaža smernici združenja nemških ustanov za gradnjo strojev (VDMA).
Običajno se stroj dobavi na paleti ali v zabojniku.
Pomembna informacija!
Upoštevati je treba slikovne znake in napotke an embalaži.

Pomembna informacija!
Za transport stroja znotraj obrata na mesto postavitve je tudi ob prisotnosti sodelavca
podjetja LEBINGER odgovorna stranka.

Obvezno je treba upoštevati naslednje točke:
 upoštevati je treba vse varnostne predpise in predpise za preprečevanje nesreč
 treba je nositi zaščitna oblačila
 uporabljena delovna sredstva (žerjav, dvigala, viličar, transportni voziček z valji itd.) morajo
biti zadostno dimenzionirani
 ob uporabi viličarjev mora biti dolžina vilic dimenzionirana tako, da v celoti zajamejo stroj na
spodnji strani širino vilic morate nastaviti tako, da bo stroj zajet čim bolj proti zunanji stran
 poškodbe med transportom je treba takoj sporočiti špediterju ali podjetju LEIBINGER.

Za vmesno shranjevanje je treba upoštevati naslednje točke:
 stroja ni dovoljeno odstaviti neposredno na tla
 v prostoru za shranjevanje ni dovoljeno v bližini stroja shranjevati agresivnih kemikalij
 stroj je treba zaščititi proti močnim nihanjem temperature, prahu in vlagi.
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7.

Postavitev stroja

Zaslon na dotik
Na zaslonu na dotik so prikazani meniji s sporočili, parametri in navedbami položajev.
Z zaslonom na dotik lahko prikličete menije in vnesete parametre.

Osnovno
Ob prvem zagonu postavijo stroj servisni tehniki podjetja LEIBINGER in ga predajo stranki
pripravljenega za obratovanje.
Naslednje razdelke poglavja »Postavitev stroja« pa je treba obvezno upoštevati, predvsem, če
stroj, npr. po menjavi mesta postavitve, postavijo servisni tehnik podjetja LEIBINGER in tam
začne obratovati.

Mesto postavitve

Mesto postavitve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 tla ne smejo nihati in morajo biti ravna te imeti ustrezno nosilnost
 stroja ni dovoljeno postaviti neposredno v prostorih, ki so eksplozijsko ogrožena
 upoštevati je treba razmere okolici, navedene v tehničnih podatkih
 v bližini stroja ne postavljajte virov toplote, kot so npr. infrardeči grelniki. Poškodujejo se
lahko sestavni deli, občutljivi na toploto, kot so plastični pokrovi ali elektronski sestavni deli.

Prostorske potrebe
Potreba po prostoru je razvidna iz preglednega načrta stroja. Ob tem mora biti stroj dostopen z
vseh strani.
Za čiščenje in vzdrževanje je treba okoli stroja predvideti pribl. 1,5 m delovnega prostora.

Spreminjanje in izravnava mesta postavitve stroja
Stroj je montiran na štirih valjih in zato premičen. Če je stroj na želenem mestu, je treba pritrditi
zavore valjev.
S štirimi maticami na drogu z navoji valjev se stroj izravna.
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8.

Priklop stroja
Priključki medijev

Na polju za priklope za cevne priključke so naslednji priključki:

Sl. 4 Polje za priključke

Priključek za vodo:
prek priključka za vodo se oskrbujeta prha za pločevinke in HDE. Ker vdre voda prek priključka
HDE v izdelek, mora imeti voda obvezno kakovost pitne vode.

Priključek za CO2:
priključek CO2 oskrbuje predhodno zaplinjanje, Bubble Breaker in zaplinjanje pod pokrovom.
Načeloma lahko tu uporabite tudi N2. To la lahko vodi do povečanega sprejema O2.

Priključek izpiralnika:
za izpiralnik je na voljo ločeni priključek, ker lahko tako prosto izbirate medij za izpiranje.
Priključite lahko vodo ali tudi inertne pline (npr. CO2, stisnjeni zrak itd.)

Priključek za stisnjeni zrak:
prek priključka za stisnjeni zrak se oskrbujejo vsi pnevmatski premiki.

Pomembna informacija!
Priključki na polju s priključki so G3/8.
Naloga upravljavca je, da vse dovode za polje s priključki priklopi po predpisih in jih redno
pregleduje.

Stisnjeni zrak, CO2
Pozor! Nevarnost spotikanja
Vodi za stisnjeni zrak/CO2 morajo biti položeni tako, da ne obstaja nevarnost spotikanja.
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Pozor! Poškodovanje stroja zaradi nečistega stisnjenega zraka
Obratovanje stroja zahteva stisnjeni zrak, pripravljen po predpisih. Če ni drugače označeno,
obratujejo vse pnevmatske priprave na stisnjeni zrak, ki ne vsebuje olja.

Pomembna informacija!
Upoštevati je treba naslednje razrede kakovosti po ISO 8573-1:
 Trdni delci: razred 5, najv. velikost delcev 40 µm
 Vsebnost vode razred 5, najv. tlačno rosišče +7 °C
 Vsebnost olja: razred 4, najv. koncentracija olja 5 mg/m3.
Stisnjeni zrak, onesnaženi s trdnimi delci, olja, vode ali drugih medijev lahko povzroči hude
poškodbe na stroju.

Škoda, ki je nastala zaradi onesnaženega zraka je izvzeta iz garancije!

Pomembna informacija!
Tlak omrežja stisnjenega zraka/CO2 sme biti največ 6 barov. Zagotovljen pa mora biti
obratovalni trak 5 barov.

Voda
Pomembna informacija!
Za škropljenje pločevink in vbrizganje z visokim tlakom je potrebna kakovost pitne vode.

Priklop na omrežje za oskrbo s pitno vodo je treba opraviti v skladu z veljavnimi krajevnimi
predpisi, opraviti pa ga sme le inštalater s koncesijo.

Odpadne vode
Vsa odpadna voda ne vsebuje nobenih posebnih sestavin in jo lahko speljete v krajevno
kanalizacijo.

Električni priklop
Smrtna nevarnost zaradi električnega šoka!
Vsa namestitvena dela je treba opraviti v stanju brez napetosti!

Pomembna informacija!
Obvezno je treba upoštevati naslednje točke!
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 Obvezno je treba upoštevati zadevne standarde, varnostne predpise ter pogoje za priklop
krajevnega podjetja za oskrbo z elektriko!
 Če se stroj za polnjenje pločevink priklopi na neodvisno električno omrežje 230 V, morate v
električni napeljavi predvideti vsepolno ločilno stikalo!
 Upravljajte napravo CANVASA s FI-zaščitnim stikalom, ki je za to predviden!
 Načeloma je treba upoštevati veljavne standarde, kot so VDE 0100, Naprave skupine VDE
700 (mokri prostori) in druge nacionalne standarde in predpise. Naprave naj se uporabljajo z
RCD, RCM ali drugimi nadzornimi napravami. Če niste prepričani o omrežnem priključku, se
obrnite na svojega električarja.
 Stroji s frekvenčnimi pretvorniki smejo delovati samo z zaščitnimi stikali za okvarni tok,
občutljivimi na univerzalni tok.
 Lokalno napajanje je treba redno preverjati v skladu s predpisi 3 Nemškega zakonskega
nezgodnega zavarovanja. Funkcijo RCD B + je treba redno preverjati in dokumentirati.
 Stikalno omarico / krmilni sistem je treba redno preverjati, če pušča.

Previdnost! Gmotna škoda zaradi napačnega napajanja s tokom
Pred priklopom stroja na napajalno omrežje primerjajte, ali se omrežna napetost in
frekvenca na na tipski ploščici ujemata z vrednostmi napajalnega omrežja.

Pomembna informacija!
Kot stikala na diferenčni tok so dovoljena le tako imenovana »Zaščitna stikala, občutljiva na
vse toke«.
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9.

Zagon

Nevarnost poškodb
Pred začetkom obratovanja zagotovite, da na stroju ne dela nihče in, da so vsi zaščitni
pokrovi nameščen po predpisih.

Vklop stroja
Zagotovite, da je zagotovljena oskrba stroja s stisnjenim zrakom, CO2 in vodo.
Na stikalni omarici vklopite glavno stikalo.
► Vklopi se krmiljenje in na polju za upravljanje se pokaže meni »Main (Glavno)«.
Zasveti lučka »Alarm/Ponastavitev«
Pritisnite gumb »Alarm/Ponastavitev«
Pritisnite gumb »Start (Zagon)«
► Stroj se premakne v osnovni položaj
Tipka »Zagon« sveti zeleno. Stroj je zdaj pripravljen za obratovanje.

Izklopite stroj
1. Pritisnite gumb „Krmiljenje izklopljeno“
2. Preklopite glavno stikalo

Preverjanje delovanja pred zagonom
Pred vsakim zagonom je treba preveriti brezhibno delovanje stroja in varnostnih priprav. To so:
 stikala za ustavitev v sili

Preverjanje varnostnih priprav
 Stikalo za ustavitev v sili
 Glavna stikalna omarica
 Plošča za upravljanje
Pomembna informacija!
Strokovnjak mora preveriti vse varnostne priprave najmanj enkrat na leto.
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10.

Upravljanje
Meniji

Začetni zaslon

Obratovanje

Nastavitve

Ročno
obratovanje

CIP

Odjava

Obratovanje

Gumbi za samodejno obratovanje

Nastavitve

Splošne nastavitve, upravljanje z izdelkom

Ročno obratovanje

Ročno aktiviranje vseh aktorjev

CIP

Program čiščenja

Odjava

Odjava trenutno prijavljenega uporabnika
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Obratovanje
Ko se pokaže začetna slika pritisnite „Obratovanje“. Pokaže se naslednja slika
Upravljanje
Drča za pokrove je
polna
Pozor: Vodni tlak je prenizek
Tlak prednapetosti:

Odmik konca
polnjenja:

Zapiranje

Gretje HDE

Vhodni tlak:

NAZAJ

VKLOP izpraznitve

Pločevinke na h

Upravljanje
izdelkov

Ponastavitev
števca
pločevink

Števec pločevink

Vklop krmiljenja

Sporočila

Meni

Izdelek

Pokaže aktivni izdelek

Tlak prednapetosti

Vnese se želeni diferenčni tlak. Tlak prednapetosti se nato
izračuna iz vhodnega tlaka in diferenčnega tlaka.

Odmik konca polnjenja

Premik končnega položaja polnjenja po »zgoraj« za popravek
količine polnjenja navzgor

Zeleni stolpec

Signal »Pripravljen za izmet pločevinke«

Zapiranje

Aktivira zapiranje; če funkcija ni izbrana, pločevinke ne bodo
zaprte

Gretje HDE

Vklop/izklop gretja HDE

VKLOP izpraznitve

Izpraznitev naprave. Pločevinke, ki so že v stroju, se
samodejno napolnijo do konca in zaprejo. Ne vstavljajte novih
pločevink!

Ponastavitev števca
pločevink

Ponastavitev števca pločevink, ki se lahko ponastavi

Vhodni tlak

Prikaz tlaka na vhodu izdelka

Pločevinke na h

Prikazuje predvideni izhod na uro glede na trajanje zadnjega
delovnega cikla. S pritiskom se odpre podmeni, v katerem se
prikažejo cikli posameznih procesov.
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Števec pločevink

Števec pločevink, ki se lahko ponastavi; štejejo je le zaprte
pločevinke

Števec pločevink

Števec pločevink, ki ga ni mogoče ponastaviti; štejejo je le
zaprte pločevinke

Upravljanje izdelkov

Dostop do parametrov aktivnega izdelka

Vklop krmiljenja

Vklop oz. izklop krmiljenja.

Sporočila

Pokaže obstoječa sporočila

Čas takta
Čas takta
Polnilni postopek

Zapiranje
Ali

Vrtljiva miza

Skupaj
D/h

NAZAJ
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Polnilni postopek

Prikazuje trajanje polnjenja.

Zapiranje

Prikazuje trajanje zapiranja.

Vrtljiva miza

Prikazuje trajanje gibanja vrtljive mize.

Skupaj

Seštejte trajanje gibanja vrtljive mize in počasnejši proces
polnjenja in zapiranja ter iz tega izračunajte skupen čas ciklusa
in predvideni izhod na uro.

Upravljanje uporabnikov
Upravljanje gesel, skupin uporabnikov in nastavitev samodejnega časa odjave
Upravlj. uporabnikov
Uporabnik

NAZAJ

Geslo

Skupina

Prijava

Prijava

Prijava uporabnika

Odjava

Prijava uporabnika
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Program čiščenja CIP
Upravljanje

Vhodni tlak:

CIP
Zagon

Čiščenje / izpiranje
CO2-enote

CIP
Ustavitev

Ostanek časa
delovanja:

Krmiljenje
izklopljeno

NAZAJ

Čas delovanja:

Sporočila

Meni

Vhodni tlak

Prikaz tlaka na vhodu izdelka

Zagon CIP

Zagon prvega teka CIP neodvisno od ostanka časa
delovanja

Ustavitev CIP

Prekine potekajoči postopek CIP neodvisno od ostanka
časa delovanja

Čiščenje / izpiranje CO2enote

Preklopi vse ustrezne ventile za izpiranje šob po
premikanju ustreznih tristranskih krogelnih ventilov (glej
13.3)

Ostanek čas delovanja

Prikaz ostanka trajanja trenutnega teka CIP

Čas delovanja

Vnos časa delovanja za ustrezni naslednji tek CIP
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Postopek CIP
Zagon CIP

Zagon dodatnega
postopka CIP

Sporočilo Vstavite
steklenico za izpiranje

Rotacijska os taktira

Vstavite steklenico za
izpiranje in potrdite

Zatesnitev 1 + 2 v položaju A

Sporočilo Vklopite napravo CIP
Steklenice za izpiranje se iztaktirajo

Polnilna os v položaju čiščenja

Pogon se premika

Čas potekel, ali CIP ustavljen

CIP končan

Zatesnitev 1 + 2 v položaju G

Sporočilo Izklop naprave CIP
Polnilni ventil v položaju G

Ponovni zagon naprave ali končanje z
delom

Priklop vode

Nastavitev časa

2020-02

Izklopite napravo CIP
in potrdite

Priklop vode na napravo

Os se premika

Navodila za uporabo stroja CANVASA II + II za polnjenje pločevink. 33

Ročno obratovanje I
Vklopite stroj
Ko se pokaže začetna slika izberite Ročno obratovanje
Ročno upravljanje
Odprite
referenčno stran
polnilne osi

Vakuum

Polnilna os Jog -

Zagon polnjenja

Aktiviranje OP1 +
OP2

Ločevalnik
pokrovov

Tirnica za
pokrove

Vrtljiva miza Jog
+

Postaviti ničelno
točko vrtljive mize

OP1

OP2

Vrtljiva miza Jog -

Premik v taktu

Naslednja stran

Meni

Polnilni ventil 1
odprt

Polnilni ventil 2
odprt

Vklop zatesnitve

Pihanje (5 s)

Vklop pogona
zapirala

Iztegnite vrtljivi
krožnik

NAZAJ

Polnilna os Jog +

Polnilni ventil 1 odprt

Odpiranje in zapiranje polnilnega ventila št. 1

Polnilni ventil 2 odprt

Odpiranje in zapiranje polnilnega ventila št. 2

Polnilna os Jog +

Premik polnilne osi navzdol

Odprite referenčno stran
polnilne osi

Odpre meni za sklicevanje na polnilno os (zaščiteno z
geslom)

Vakuum

Vklop vakuuma za prisesanje pokrova

0000000 mm

Trenutni položaj polnilne osi

Vklop zatesnitve

Premik centrirnega zvona navzgor in navzdol

Pihanje

Vklop zraka za pihanje navzgor do pokrova za 5 sekund

Polnilna os Jog -

Premik polnilne osi navzgor

Zagon polnjenja

Zagon celotnega cikla polnjenja

Aktiviranje OP1 + OP2

Dovod tlaka na obeh straneh v valja zapiralnika

Vklop pogona zapirala

Vklop/izklop motorja zapirala

Ločevalnik pokrovov

Dvig ločevalnika pokrovov naprej/nazaj
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Tirnica za pokrove

Dvig tirnice za pokrove naprej/nazaj

Vrtljiva miza Jog +

Premikanje vrtljive zvezde v smeri gibanja urinega
kazalca

Postaviti ničelno točko
vrtljive mize

Določi trenutni položaj kot novo ničelno točko

00000°

Prikaz trenutnega položaja vrtljive zvezde

Iztegniti vrtljivi krožnik

Dvig vrtljivega krožnika na zapiralu naprej/nazaj

OP1

Zapiranje OP1

OP2

Zapiranje OP2

Vrtljiva miza Jog -

Premikanje vrtljive zvezde v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca

Premik v taktu

Premik vrtljive zvezde v taktu naprej na naslednji položaj
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Ročno obratovanje II
Ročno upravljanje

HDE

(10 s) CO2 predhodno
zaplinjanje

Bubble Breaker

(10 s) Zaplinjanje
pod pokrovom

Izpihanje
vpenjalne glave

Prha za
pločevinke

Spihavanje
pločevink

Dovajanje
pločevink

Cilinder
izpiralnika

Voda za izpiranje

Obračalnik
pločevink

Blokada
pločevinke

Tiskalnik

NAZAJ

Meni

HDE

Dvig šob HDE naprej/nazaj

Predhodno zaplinjanje
CO2

Aktivira ventil za predhodno zaplinjanje za trajno
nastavitev pretoka za 10 sekund

Bubble Breaker

Aktivira ventil za Bubble Breaker za trajno nastavitev
pretoka za trajanje, ki je določeno za upravljanje izdelka

zaplinjanje pod pokrovom

Aktivira ventil za zaplinjanje pod pokrovom za trajno
nastavitev pretoka za 10 sekund

Izpihanje vpenjalne glave

Trajno piha stisnjeni zrak v vakuumsko napeljavo, da bi
jo izpihalo, če je treba.

Prha za pločevinke

Aktivira ventil za prho za pločevinko tako dolgo, kot je
pritisnjena tipka

Spihavanje pločevink

Aktivira ventil za spihavanje pokrova, kot je pritisnjena
tipka
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Dovajanje pločevink

Upravlja drsnik dovajanja za samodejno dovajanje
pločevink (opcija)

Cilinder izpiralnika

Upravlja cilinder za izpiranje samodejnega dovajanja
pločevink (opcija)

Voda za izpiranje

Upravlja ventil izpirza izpiranje za samodejno dovajanje
pločevink (opcija)

Obračalnik pločevink

Upravlja vrtljivi pogon za samodejno dovajanje pločevink
(opcija)

Blokada pločevinke

Upravlja zapiralo pločevinke za samodejno dovajanje
(opcija)

Tiskalnik

Premakne tiskalnik datumov samodejnega dovajanja
pločevink (opcija)

Ročno obratovanje III (zaščiteno z geslom)
Referenciranje polnilne osi

Izmerjena vrednost:

Postaviti referenčno
točko polnilne osi

Meni

NAZAJ

Izmerjena vrednost

Vnosno polje za izmerjeno razdaljo, kot je prikazano na
fotografiji

Postaviti referenčno
točko polnilne osi

Nastavi vneseno vrednost kot dejanski položaj za
trenutni položaj osi
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Upravljanje izdelkov I
Upravljanje izdelkov
Izdelek:
Vrsta pločevinke:

Hitrost polnjenja:
Pospešek polnjenja:

Začetek Bubble Breaker:
Trajanje Bubble Breaker:

Začetek HDE:
Trajanje HDE:

NAZAJ

Obratovanje

Shraniti
parametre

Naslednja
stran

Meni

+/-

Izbira izdelka

00 0000000000000000

Prikaz aktivnega izdelka

Vrsta pločevinke

Izbira vrste pločevinke iz knjižnice

Hitrost polnjenja

Hitrost postopanja med polnjenjem

Pospešek polnjenja

Dolžina klančine pospeška po kateri bo dosežena hitrost
polnjenja

Začetek Bubble Breaker

Zakasnitev des Bubble Breakerja krožnika za pločevinke
od vrtljive zvezde v položaju

Trajanje Bubble Breaker

Trajanje pihanja Bubble Breakerja

Začetek HDE

Zakasnitev HDE od vrtljive zvezde v položaju

Trajanje HDE

Čas čakanja šob HDE nad pločevinko
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Upravljanje izdelkov II
Upravljanje izdelkov
Izdelek:

Hitrost vrtljive mize:
Pospešek vrtljive mize:
Zaviranje vrtljive mize:

Razbremenilni dvig:
Razbremenilna hitrost:
Razbremenilni pospešek:
Razbremenilna zakasnitev:

NAZAJ

Obratovanje

Shraniti
parametre

Naslednja
stran

Meni

+/-

Izbira izdelka

00 0000000000000000

Prikaz aktivnega izdelka

Hitrost vrtljive mize

Nastavitev hitrosti vrtljive mize

Pospešek vrtljive mize

Nastavitev klančine pospeška vrtljive mize

Zaviranje vrtljive mize

Nastavitev klančine pospeška vrtljive mize

Razbremenilni dvig

Definicija razbremenilnega dviga po zapiranju polnilnih
ventilov, da bi se razgradil tlak

Razbremenilna hitrost

Hitrost, s katero bo izveden razbremenilni dvig.

Razbremenilni pospešek

Dolžina klančine pospeška po kateri bo dosežena
razbremenilna hitrost

Razbremenilna
zakasnitev

Dolžina klančine zakasnitve po kateri bo dosežena
razbremenilna hitrost
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Upravljanje izdelkov III
V belo obarvanih poljih so prikazani parametri (npr. referenčni položaj, tlak ipd.) Te parametre
lahko spremenite
Upravljanje izdelkov
Izdelek:

Začetek predhodnega
zaplinjanja
Zakasnitev vrtljivega krožnika:

Čas izpiralnika:

Najdaljši čas mirovanja:

Kopirati
parametre

NAZAJ

Obratovanje

Shraniti
parametre

Naslednja
stran

Meni

+/-

Izbira izdelka

00 0000000000000000

Prikaz aktivnega izdelka

Začetek predhodnega
zaplinjanja

Zakasnitev predhodnega zaplinjanja, merjeno od vrtljive
zvezde v položaju

Zakasnitev vrtljivega
krožnika

Zakasnitev dviga krožnika za pločevinke od vrtljive
zvezde v položaju

Čas izpiralnika

Trajanje postopka izpiranja, predenj se ventil samodejno
zapre

Kopirati parametre

Kopiranje parametra iz prvega navedenega izdelka k
drugemu.

Najdaljši čas mirovanja

Določitev najdaljšega časa mirovanja potem, ko stroj
zapusti samodejni način obratovanja. Začete pločevinke
ne bodo dokončane.

Shraniti parametre

Shrani trenutno navedene parametre za aktivni izdelek

Naslednja slika

Skoči na naslednje parametre izdelka
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Nastavitve
Meni

Datum / čas

Jezik
Upravljanje izdelkov

Upravljanje
uporabnikov

NAZAJ

Meni

Datum / ura

Možnosti nastavitev za datum in uro

Jezik

Izbira jezika vmesnika

Upravljanje izdelkov

Dostop do parametrov, specifičnih za izdelek
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Jezik
Jezik

NAZAJ

Nemščina

Prijava
Odjava

Začetna slika

Jezik

Izbira jezika

Prijava / Odjava

Prijava / odjava uporabnika

Začetna slika

Nazaj na začetni zaslon
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Sistem
Čas

Leto:

Ure:

Mesec:

Minute:

Dan:

Sekunde:

Trenutni čas:

Nastavitev časa

Slika čiščenja 30
s

NAZAJ

Umerj. na dotik

Meni

Leto, mesec itd.

Ročni vnos datuma in ure

Trenutni čas

Prikaz trenutno nastavljenega sistemskega časa

Nastavitev časa

Shranjevanje na novo vnesenega sistemskega časa

Stara sporočila
Stara sporočila

obstoječa
sporočila

NAZAJ

Obstoječa sporočila
2020-02

Meni

Pokaže obstoječa sporočila

Navodila za uporabo stroja CANVASA II + II za polnjenje pločevink. 43

Obstoječa sporočila
Obstoječa spor.

NAZAJ

Stara sporočila

stara sporočila

Meni

Pokaže stara sporočila

Če je med obratovanjem naprave potreben poseg upravljavca, bo na zaslonu prikazano
obratovalno sporočilo. To sporočilo vsebuje navodila za nadaljnje ukrepanje.
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Potek samodejnega obratovanja
Potek takta

Izpiranje

Vstavite
pločevinke

Izpiranje
aktivno

Obe
pločevinki na
izpiralni enoti

Sprostitev z
vseh postaj

Končati izpiranje

Izpiranje
poteka

Pogon se
premika v
taktu

Pločevinka
odstranjena

Dosežen položaj
pogona
Sprostitev na
postajah

Postopek ločevanja pokrovov

Postopek polnjenja
Preki pločevine v
taktih v postajo

Sprostitev Seam
ali rotacijske osi

Polnilna os v
predpoložaju

Ločevanje
pokrovov v
položaju A

Zatesnitev v
položaju A

Polnilna os na
položaju Začetek
polnjenja
Čas čakanja do
Polnilna os gor

Postopek Seam končan

Čakanje na naslednjo
pločevinko

Ločevanje
pokrovov v
položaju 0

Polnilna os na
položaju Konec
polnjenja

Tirnica pokrovov
v položaju A

Polnilni ventil 1+2
in položaj 0

Polnilna os v
stvarnem položaju

Tirnica pokrovov
v položaju 0

Zatesnitev v
položaju 0

Postopek Seam
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Pločevinka na voljo

Tirnica za pokrove v položaju G

Vrtljivi krožnik v položaju A

Vrtljivi krožnik ni v položaju A

OP 1 + 2 v položaju A

OP 1 + 2 v položaju A

Vrtljivi krožnik v položaju G

Vrtljivi krožnik v položaju G

Vrtljivi krožnik v položaju A

OP 1 + 2 nista v položaju A
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Sporočila o motnjah
Pomoč

Alarm

2020-02

Stisnjeni zrak ni na voljo

Priklopite stisnjeni zrak na napravo

Zaščitna loputa odprta

Zaprite zaščitna vrata

Zbirno sporočilo Sproženo napajanje
24 V

Preverite varovalko, kontaktirajte s
servisom

Rele Ustavitev v sili izklopljen, potrdite
Ustavitev v sili

Ustavitev v sili ponastavite z
gumbom Ponastavitev

Ustavitev v sili aktivirana na plošči za
upravljanje

Povlecite (obrnite) gumb Ustavitev
v sili

Primer varovalke Pogon zapirala

Preverite varovalko, kontaktirajte s
servisom

Primer varovalke Vrtljiva miza

Preverite varovalko, kontaktirajte s
servisom

Primer varovalke Polnilna os

Preverite varovalko, kontaktirajte s
servisom

Servo regulator Siemens, motnja MC
Power

Ponastavite motnjo, kontaktirajte s
servisom

Servo regulator Siemens, motnja MC
Reset

Ponastavite motnjo, kontaktirajte s
servisom

Servo regulator Siemens, motnja MC
Home

Ponastavite motnjo, kontaktirajte s
servisom

Servo regulator Siemens, Motnja MC
Moveabsolute

Ponastavite motnjo, kontaktirajte s
servisom

Servo regulator Siemens, motnja MC
Movejog

Ponastavite motnjo, kontaktirajte s
servisom

Servo regulator Siemens, referenca ni
na voljo

Referencirajte pogon, ponastavite
motnjo, kontaktirajte s servisom
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Polnilni ventil 1 ni v POL G

Nastavite senzor

Polnilni ventil 1 ni v POL A

Nastavite senzor

Polnilni ventil 2 ni v POL G

Nastavite senzor

Polnilni ventil 2 ni v POL A

Nastavite senzor

Tirnica za pokrove ni v POL G

Nastavite senzor

Tirnica za pokrove ni v POL A

Nastavite senzor

Ločevanje pokrovov ni v POL G

Nastavite senzor

Ločevanje pokrovov ni v POL A

Nastavite senzor

Senzorji Vstavljanje pločevink se
nenehno vklapljajo, preverite senzorje

Nastavite senzor, očistite senzor

Najdaljši čas mirovanja je dosežen

Naprava se je ustavila na
najdaljšem času mirovanja naprave,
znova zaženite avtomatiko

Parametriranje, specifično za izdelek
Še posebej ob polnjenju piva je parametriranje, specifično za izdelek zelo pomembno. Zaradi
velikega števila izdelkov in močnega vpliva, še posebej vsebnosti CO2 in temperature izdelka na
penjenje, ni mogoče na splošno veljavno določiti idealne parametre polnjenja, ampak jih je treba
ugotoviti posamično.

INFO:
Še posebej na začetku priporočamo, da se omejite na prilagajanje najpomembnejših
parametrov. Ti so povzeti v Upravljanje izdelkov na prvi strani.
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Upravljanje izdelkov
Izdelek:
Vrsta pločevinke:
Tlak prednapetosti:

Relativno

Odmik konca
polnjenja:
Hitrost polnjenja:
Pospešek polnjenja:
Začetek Bubble Breaker:
Trajanje Bubble Breaker:
Začetek HDE:
Trajanje HDE:
Obratovanje

NAZAJ

Shraniti
parametre

Naslednja
slika

Meni

Sl. 5 Parametri izdelka

Ob prilagajanju parametrov se je obneslo naslednje zaporedje:
Parametriranje polnjenja, dokler ni zagotovljeno hitro polnjenje z malo pene, oz. ni
dosežena želena količina polnjenja.
nastavitev, začetek, trajanje in intenzivnost HDE
Nastavitev Bubble Breaker
Preverjanje količine polnjenja (npr. s tehtanjem)
Če je treba: Popravek količine polnjenja preko parametra Odmik konca polnjenja
nastavitev predzaplinjanja in zaplinjanja pod pokrovom

INFO:
Pred preverjanjem količine polnjenja s tehtanjem določite natančno gostoto pijače in
izračunajte pravilno ciljno težo. Druga možnost je npr. tehtanje pločevinke, popolno
napolnjenje z merilno bučo.

INFO:
V standardni pločevinki sprememba parametra Odmik konca polnjenja za en milimeter
približno ustreza dodatni prostornini polnjenja treh mililitrov.
Po prilagajanju parametra ponovno preverite nastavitve HDE in Bubble Breaker in po potrebi
prilagodite.
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Parametriranje polnjenja:
Za polnjenje so merodajni štirje parametri:
 vhodni tlak (nastavljen prek tlaka rezervoarja); iz izkušenj 1,3-1,6 bara.
 tlak prednapetosti; iz izkušenj priporočamo relativni tlak (diferenčni tlak) 0,3-0,4 bara.
 polnilna hitrost; iz izkušenj priporočamo počasno začetno hitrost (npr. 40 mm/s), ki se nato
lahko postopno povečuje.
 pospešek polnjenja; iz izkušenj priporočamo višjo vrednost (npr. 90 mm; pospešek se navaja
kot dolžina klančine pospeška, to pomeni, večja je vrednost, mehkejši je pospešek).
Cilj je najti parametre, pri katerih poteka proces z največjo hitrostjo in se pivo natoči v pločevinko
še vedno skoraj brez pene, ali vsaj z malo pene.

Sl. 6 Tipalo tlaka na vhodu za izdelke

Nastavitev HDE
Učinek HDE lahko vpliva prek treh nastavljenih velikosti:
 začetek HDE
 trajanje HDE (to je čas čakanja šob nad pločevinkami)
 intenzivnost, to je količina pretoka; nastavljiva prek igličnega zapornega ventila na hrbtni
strani stroja
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S prilagajanjem teh nastavitev lahko dosežete naslednje penjenje:
 HDE poteka tik pred premikom vrtljive mize.
 Pena piva se speni navzgor, vendar ne čez rob.

Sl. 7 Iglični zaporni ventil HDE

Sl. 8 HDE

Nastavitev Bubble Breaker:
Kako močno učinkuje Bubble Breaker je odvisno od treh regulirnih veličin:
 trajanje, to pomeni, kako dolgo se piha
 višine nad zgornjim robom pločevinke; nastavljiva prek obroča za nastavljanje
 intenzivnost, to pomeni, kako dolgo se bo pihalo; nastavljivo pred regulatorja pretoka
S prilagajanjem teh nastavitev lahko dosežete naslednje:
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 vsi veliki mehurčki se bodo spihali s krone pene
 Ostane čim večja penasta krona.

Sl. 9 Nastavitev višine Bubble Breakerja

Nastavitev predzaplinjanja in zaplinjanja pod pokrovom
Tako predzaplinjanje in tudi zaplinjanje pod pokrovom se nastavita prek regulatorja pretoka in sta
namenjena zmanjšanju sprejema kisika. Prenizko nastavljeni pretoki lahko tako vodijo do
povečanega sprejema kisika. Previsoko nastavljene vrednosti vodijo do nepotrebno velike porabe
CO2. Za ugotavljanje idealne nastavitve so potrebni obsežni poskusi, vključno z meritvijo kisika.
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Sl. 10 Regulator pretoka za Bubble Breaker, predzaplinjanje in zaplinjanje pod pokrovom
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Izpiranje pločevink
Pred vstavljanjem v stroj lahko pločevinke izperete oz. jih izpihate (odvisno od priključenega
medija; glejte 8.1). Za to se pločevinke z roko zadržujejo v prizmah. Takoj, ko sta obe pločevinki v
položaju, se za eno sekundo odpre ustrezni ventil. Še posebej pri izpiranju z vodo priporočamo,
da pločevinke ob tem obračate.

Sl. 11 Izpiralnik
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11.

Preurejanje stroja

Stroj je konstruiran za polnjenje standardni pločevink in pločevink Sleeve (opcijsko). Če se
uporabljajo različne vrste pločevink, je treba stroj ustrezno preurediti.

Previdnost! Gmotna škoda
Za vsako vrsto pločevink je treba vstaviti primerne vodilne dele pločevink in izbrati izdelek,
pri katerem je shranjena ustrezna vrsta pločevinke.
Napačni vodilni deli pločevink lahko hudo poškodujejo stroj in podjetje LEIBINGER GmbH ne
prevzema garancije.

Preurejanje na drugo višino pločevinke
Za vsako vrsto pločevink obstajata dva ustrezna distančnika, ki se namestita pod tekalni krožnik,
da bi zagotovili enakomerno višino zgornjega roba za vse vrste pločevink.

Sl. 12 Distančnika pod tekalnim krožnikom (tu za standardno pločevinko 330 ml)
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Edina izjema je standardna pločevinka 500 ml, zanjo ne potrebujete nobenega distančnika.

Sl. 13 Tekalni krožnik brez distančnikov (za standardno pločevinko 500 ml)

Za odstranjevanje oz. nameščanje distančnikov lahko vrtljivo zvezdo dvignete potem, ko ste odvili
spojne vijake na obroču za nastavljanje (1) in tekalni krožnik z obračanjem ročnega kolesca (2).
Ko ste namestili ustrezni distančnik, morate tekalni krožnik znova zavrteti navzdol na prislon in
tudi vrtljivo zvezdo znova zavarovati v najnižji legi.

Sl. 14 Nastavitev višine tekalnega krožnika in vrtljive zvezde
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Poleg tega morajo biti na vrtljivih mizah pri zapiralniku višine pločevinke nameščeni ustrezni
distančniki. Edina izjema je standardna pločevinka 500 ml, zanjo ne potrebujete nobenega
distančnika.

Sl. 15 Distančniki za vrtljive mize

Sl. 16 Vrtljive mize
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Preurejanje na drugi premer pločevinke (opcija)
Če je vgrajen polnilni ventil, ki ga lahko preuredite, lahko s strojem polnite tudi pločevinke Sleek.
Za to pa je treba še dodatna preureditev:
 preurejanje na drugo višino pločevinke (glejte 11.1)
 prilagajanje obvoda
 zamenjava sojemalnikov
 preureditev polnilnega ventila

Prilagajanje obvoda:
Ker je premer pločevinke Sleek v primerjavi s standardno pločevinko manjši, je treba zmanjšati
notranji premer zgornjega in spodnjega obvoda. To naredite z dvema obročema.

Sl. 17 Obvod brez obročev (za standardno pločevinko)

Sl. 18 Obvod z obroči (za pločevinko Sleek)
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Zamenjava sojemalnikov:
Ker je premer pločevinke Sleek v primerjavi s standardno pločevinko manjši, je treba ustrezno
vstaviti primerne sojemalnike (6x). Te lahko odstranite tako, da odvijete po dva vijaka.

Sl. 19 Menjava sojemalnikov

Preureditev polnilnega ventila:
Pogojeno z načinom učinkovanja polnilnega ventila je pomembno, da zunanji premer polnilne
cevi ustreza notranjemu premeru pločevinke. Zato ima polnilna ved tulec, ki ga lahko odvijete. S
tulcem (gl. spodaj desno) ustreza zunanji premer standardni pločevinki; brez njega pa pločevinki
Sleek (gl. spodaj levo).

Sl. 20 Polnilni ventil s tulcem in brez njega (za standardne pločevinke in pločevinke Sleek)
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Ker je ta zunanji premer treba ustrezno zatesniti, morate zamenjati tudi oba centrirna zvona (1),
za to pa morate odviti po dva vijaka (2).

Sl. 21 Centrirna zvona

INFO:
Ventil je treba predelati tako dolgo, dokler ni več vgrajen noben sojemalnik, ker je le takrat
na voljo potreben prostor. Polnilno os je treba v ročnem načinu obratovanja premakniti v
najvišji končni položaj (položaj »0«).

INFO:
Za 250 ml pločevinke Sleek morate podložiti centrirne zvončke z obema podložkama 2108301.

Slika 22 podložke 21083-01
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12.

Motnja
Možni vzrok

Odpravljanje

Glavno stikalo ni vklopljeno

Vklopite glavno stikalo

Varovalka je pokvarjena

Obvestite strokovnjaka,
zamenjajte varovalko

Tesnila so poškodovana ali
prestara

Zamenjajte tesnila

Dovod je pokvarjen

Preverite dovod in ga moreb.
popravite

Nezatesnjenost, poškodbe pritisne
gume

Zamenjajte tesnila

Polnilna cev ni pravilno montirana

Preverite polnilno cev

V dovodu je trlak
prenizek, ali ga ni

Polnilni tlak v rezervoarju je
prenizek

Na rezervoarju nastavite
pravi tlak

Pri snemanju
pločevinke s
polnilnega ventila se
pena napitka preliva

Pločevinka je znotraj onesnažena

Zagotovite čistočo pločevink

Napačni parameter za
razbremenilno višino

Popravite parameter

Napitek je pretopel

Preverite temperaturo
polnjenja

Tlak v rezervoarju previsok

Preverite tlak

Ob začetku dela ni skoraj nič zraka
v napeljavi izdelka

Na kratko odprite polnilni
ventil

Napačni izbrani parametri izdelka
(npr. polnilna hitrost je previsoka)

Prilagodite parametre

Motnja

Stroja ni mogoče
vklopiti

Izdelek izteka
Stisnjen zrak ni na
voljo

Pločevinka ni
napolnjena v celoti

Premočno penjenje

Izredno segrevanje
motorja ali motor
brenči ob vklopu
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Obvestite strokovnjaka
Popuščena prižemna povezava
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Možni vzrok

Motnja

Odpravljanje

Pokvarjeni kontaktor
Motor je preobremenjen
Motor je pokvarjen
Prezračevalne odprtine so
onesnažene

Očistite odprtine

Ob dovajanju
pokrovov prihaja do
motenj

Premaknjeno zaplinjanje pod
pokrovom

Izravnava na novo z
obročem za nastavljanje

Ob zapiranju prihaja
do nenavadno
močnih tresljajev

Položaj vrtljive zvezde je napačen.

Vrtljivo zvezdo premaknite z
roko v idealni položaj in
nastavite ničelno točko na
novo.

Pločevinke niso
pravilno zaprte

Dvigi zapirala so nastavljeni
napačno

Nova nastavitev prislonov

HDE-grelnik (opcija)
ne greje

Omejevalnik temperature v grelniku
se je sprožil

Ponastavitev omejevalnika

Zagon stroja po ustavitvi v sili
Po sprožitvi ustavitve v sili postopajte na naslednji način:
 ugotovite razlog motnje
 odpravite motnjo
 odpahnite stikalo za ustavitev v sili
 motnjo potrdite z gumbom »«
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13.

Čiščenje
Splošno čiščenje

Nevarnost poškodb zaradi stiskanja
Pred čiščenjem stroja izklopite glavno stikalo in ga zavarujte proti ponovnemu vklopu.
Ko ste očistili stroj, je treba znova pravilno namestiti vse predvidene pokrove.

Nevarnost opeklin zaradi vročih delov
Med celotnim čiščenjem obstaja predvsem na cevovodih in ventilih nevarnost opeklin. To
velja še posebej za čiščenje s paro.
Pri čiščenju nosite obvezno svojo osebno varovalno oprem, vključno z zaščitnimi očali in
zaščitnimi rokavicami.

Nevarnost brizgov!
Nosite zaščito za oči
Upoštevajte varnostne liste uporabljenih čistil!

Nevarnost zaradi kemikalij!
Uporabljajte zaščitne rokavice!
Upoštevajte varnostne liste uporabljenih čistil!
Glede na to, katera čistila uporabljate, so lahko jedka ali dražilna ali povzročajo veliko
zdravstveno tveganje. Upoštevati je treba varnostne liste uporabljenih nevarnih snovi!
Upravljavec je odgovoren za navodila in dokumentacijo upravljavcev strojev. Z nevarnimi
snovmi lahko delajo samo poučene osebe.

Pomembna informacija!
Za pravilno in redno čiščenje je odgovoren izključno upravljavec.

Navedbe za čiščenje stroja, ki so zapisane v teh navodilih, so le priporočila podjetja LEIBINGER
GmbH. Podjetje LEIBINGER GmbH ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi neprimernih sredstev
za čiščenje.
Vse navedene vrednosti, kot npr. navedbe časov, se lahko razlikujejo od posameznega stroja in
naprave strank (naprava CIP).
Previdnost! Gmotna škoda zaradi sredstev za čiščenje, ki vsebujejo klor
Ne uporabljajte sredstev za čiščenje, ki vsebujejo klor!
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Sredstva za čiščenje, ki vsebujejo klor, povzročajo občutno škodo na plastičnih delih, kot so
centrirni zvoni ali zapiralne ročice iz plastike.
Podjetje LEIBINGER ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi uporabe sredstev za čiščenje, ki
vsebujejo klor.

Previdnost! Gmotna škoda
Naslednjih sestavnih delov ni dovoljeno obrizgati z vodo:



električnih sestavnih delov



prižemnih in razdelilnih omaric



elektro-motorjev



stikalnih omaric



polj za upravljanje



ukazovalnih in prikazovalnih naprav



pnevmatskih sestavnih delov

Previdnost! Gmotna škoda
Če uporabljate neprimerna čistila, se lahko predčasno poškodujejo tesnila na električnih delih
ali sestavnih delih naprave. Tekočine lahko prodrejo skozi puščajoče električne sestavne dele
in poškodujejo napravo ali je lahko celo nevarno za uporabnika.

Previdnost! Gmotna škoda
Na celotnem stroju je prepovedana uporaba parnih curkov in visokotlačnih čistilcev.

Previdnost! Gmotna škoda
Ob izbiri sredstva za čiščenje je treba paziti na obstojnost uporabljenih materialov.

Na stroju so uporabljeni naslednji materiali:
Kovine:

V4A; V2A; CuZn; CuSn; Al-zlitine

Umetne snovi:
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Čiščenje vodenja izdelka (CIP)
Nevarnost opeklin zaradi vročih delov
Med celotnim čiščenjem obstaja predvsem na cevovodih in ventilih nevarnost opeklin. To
velja še posebej za čiščenje s paro.
Pri čiščenju nosite obvezno svojo osebno varovalno oprem, vključno z zaščitnimi očali in
zaščitnimi rokavicami.

Nevarnost brizgov!
Nosite zaščito za oči
Upoštevajte varnostne liste uporabljenih čistil!

Nevarnost zaradi kemikalij!
Uporabljajte zaščitne rokavice!
Upoštevajte varnostne liste uporabljenih čistil!

Pomembna informacija!
Za pravilno in redno čiščenje je odgovoren izključno upravljavec.
Glejte tudi splošna navodila o čistilih!

Navedbe za čiščenje stroja, ki so zapisane v teh navodilih, so le priporočila podjetja LEIBINGER
GmbH. Podjetje LEIBINGER GmbH ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi neprimernih sredstev
za čiščenje.

Previdnost! Gmotna škoda zaradi sredstev za čiščenje, ki vsebujejo klor
Ne uporabljajte sredstev za čiščenje, ki vsebujejo klor!
Sredstva za čiščenje, ki vsebujejo klor, povzročajo občutno škodo na plastičnih delih.
Podjetje LEIBINGER ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi uporabe sredstev za čiščenje, ki
vsebujejo klor. Glejte tudi splošna navodila o čistilih!

Pomembna informacija!
Za vsak format pločevinke obstajajo ustrezne steklenice za izpiranje, tako da lahko čiščenje
opravite brez preurejanja. Postopek CIP je dovoljeno izvajati le z njimi. Pred zagonom
postopka CIP je treba zagotoviti, da je izdelek aktiven z ustrezno vrsto pločevinke.
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Za čiščenje je na voljo posebni program:
Napravo CIP priklopite na vhod izdelka stroja.
Na stroj priklopite povratni tek CIP.
Navedite želeno trajanje za prvi izpiranje z vodo.
Pritisnite »Zagon CIP«.
Po korakih sledite navodilom na zaslonu.

Previdnost! Nevarnost zaradi kislin in lugov
Prvi tek CIP je treba vedno opraviti z vodo, da bi lahko pravočasno prepoznali nečisto
zatesnitev izpiralne steklenice. Šele, ko je to zagotovljeno, je dovoljeno začeti z naslednjimi
teki CIP s kemikalijami.

Sl. 23 Priključki CIP

Pomembna informacija!
V zadnjem koraku postopka CIP se premaknejo polnilne cevi iz tesnil tako, da se tudi tesnila
itd. izperejo z vodo. Iz varnostnih razlogov tega koraka ni dovoljeno izvajati s kemikalijami.
Priporočam pa, da to območje prav tako očistite z roko z ustreznimi sredstvo od zgoraj.
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Sl. 24 Območje, ki ga je treba očistiti z roko

Sl. 25 Izpiralne steklenice za različne formate pločevink
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Čiščenje šob CO2 in vakuumskih šob
Na stroju je vgrajenih več vrst šob:
 predhodno zaplinjanje
 Bubble Breaker
 zaplinjanje pod pokrovom
 vakuum
Te lahko prek štirih 3-potnih krogelnih pip pod ventilsko omarico povežete s priključkom za vodo
in jih izperete. Za to je treba odpreti tudi ustrezne ventile s tipko »Izpiranje enot CO 2« v meniju
»CIP«.

Sl. 26 3-potne krogelne pipe za čiščenje šob

Čiščenje šob HDE
Še posebej, če vsebuje voda veliko apnenca, se lahko šobe HDE sčasoma zamašijo. To lahko
prepoznate po različnih učinkih:
 delovanje HDE počasi popušča
 penjenje po HDE ni enakomerno

V tem primeru je treba šobe demontirati in jih očistiti.
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14.

Vzdrževanje

Pomembna informacija!
Za ohranjanje delovne in obratovalne varnosti stroja je treba obvezno upoštevati intervale
vzdrževanja.
Vsa dela na električni naprave je dovoljeno izvajati le strokovnjakom ob upoštevanju
varnostnih zahtev po EN 50110-1.
Upoštevati je treba zakonske predpise glede dokumentacije vzdrževalnih del.
Vsakih 2000 obratovalnih ur, ali po vsakih 12 mesecih je treba opraviti servis.
Pokličite našo servisno službo, da bi se dogovorili za termin servisa: +49 76 41 / 46885-130.

Izvajanje vzdrževalnih del
Smrtna nevarnost zaradi električnega šoka
Pred odpiranjem električnih sestavnih delov izklopite napajanje stroja in ga zavarujte proti
ponovnemu vklopu! Vzdrževalna in servisna dela na električnih napravah
lahko opravlja samo električar.

Opozorilo! Nevarnost poškodb
Prekinite oskrbo s stisnjenim zrakom in CO 2 in zavarujte proti ponovnemu vklopu.
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Stroj ločite od omrežja za napajanje z elektriko
Izklopite glavno stikalo in za zaklenite, ali namestite ustrezni opozorilni napis.

GLAVNO STIKALO
ODPRI V
POLOŽAJU 0

MAIN SWITCH
ODPRI V
POLOŽAJU
IZKLOPA

Sl. 27 Glavno stikalo zaklenjeno in zavarovano proti ponovnemu vklopu

Ločitev stroja od oskrbe s stisnjenim zrakom
Oskrba s stisnjenim zrakom je na stroj priklopljena s hitro sklopko. Hitro sklopko za dovajanje
stisnjenega zraka ločite od stroja.

Ločitev stroja od oskrbe s CO2
Oskrba s CO2 poteka prek hitre sklopke. Hitro sklopko za oskrbo s CO2 ločite od stroja.

Čitljivost simbolov in napisov
Pomembna informacija!
1 x na leto morate preveriti, ali so na stroju vsi simboli oz. napisi in, ali so čitljivi.
Manjkajoče ali slabo čitljive simbole/napise je treba zamenjati.
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Mazanje
Previdnost! Gmotna škoda
Da bi preprečili gmotno škodo, je treba pri mazanju in nanašanju masti upoštevati naslednje
točke:
 uporabljajte le mast za živila (NSF H1), ki jo je predpisalo podjetje LEIBINGER
 intervali mazanja se nanašajo na enoizmensko obratovanje (8 ur/dan).

Mesta mazanja polnilnega ventila
Za mazanje tesnil droga je treba pred vsako uporabo rahlo namastiti tesnilno površino polnilne
cevi.

Sl. 28 Mesta mazanja polnilnega ventila (levo: Sleek; desno: standardno)
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Mesta mazanja osi vretena

3

1

3

Sl. 29_2 Mesta mazanja osi vretena

1= odprtina za ponovno mazanje z vijakom za recirkulacijsko kroglico: 2,5 g količine
mazila na mazanje

3= odprtina za ponovno mazanje vodila: 0,8 g količine mazila na mazanje
Bodite pozorni na priložena originalna navodila za uporabo
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Nega
Varnost
Opozorilo! Nevarnost poškodb
Pred začetkom dela izklopite stroj in ga zavarujte proti ponovnemu vklopu

Opozorilo! Nevarnost poškodb
Pred vklopom stroja zagotovite, da na stroju ne dela nihče in, da so vsi zaščitni pokrovi
znova nameščen po predpisih.

Previdnost! Gmotna škoda
Če je v električne sestavne dele stroja vdrla voda, sme stroj začeti obratovati šele, ko ga je
preverila servisna služba.

14. 3

Preverjanje varnostne funkcije

Zaščitna vrata je treba odpreti, ko je stroj vklopljen in je priključen pnevmatski tlak. Ko ta odprete,
morate:



sprožiti USTAVITEV V SILI.
pnevmatiki slišno zmanjšati tlak.

Opozorilo! Nevarnost poškodb
Če se ena od teh reakcij ne zgodi, je treba to takoj odpraviti. Stroj tako dolgo ne sme
delovati.
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Načrt nege
Dela, ki jih je treba opraviti

t

w

m

q

j

U

P

Čiščenje zunaj

X

Čiščenje izdelka

X

Mazanje zapiralnih valjev z mastjo

X

Mazanje polnilnega ventila z mastjo

X

Preverjanje vrtljive zvezde za pozicioniranje

X

Preverjanje dvigov zapirala

X

Preverjanje varnostne funkcije

X

Preverjanje delovanja gumba Ustavitev v sili

X

Preverjanje delovanja varnostnega tečaja

X

Preverjanje tesnjenja pnevmatičnih
komponent
Pregledi v skladu s 3. predpisom Nemškega
zakonskega nezgodnega zavarovanja
Čiščenje filtra na stikalni omarici

X

Preverjanje vodnega filtra in morebitna
zamenjava
Preverjanje vseh uležajenj (ali po 1000
obratovalnih urah

X
X
X
X

t = dnevno (pred začetkom proizvodnje)
w = tedensko
m = mesečno
q = četrtletno
j = letno (ali po 2000 obratovalnih urah)
U = po preurejanju
P = po proizvodnji
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Dnevna nega (vsakih 8 obratovalnih ur)
 Čiščenje celotnega stroja. Odstranite vseh odlomljenih koščkov in druge umazanije.
 Kontrolni pregled plošče za upravljanje. Takoj zamenjajte vse poškodovane ali nedelujoče
elemente.
 Izperite sestavne dele, ki vodijo medije.
 Kontrolni pregled ali so vse pritisne gume na polnilnih ventilih nepoškodovane. Poškodovane
tesnilne gume takoj zamenjajte.
 Preverjanje, ali so vse polnilne cevi nepoškodovane. Izravnajte zvite polnilne cevi oz.
zamenjajte poškodovane polnilne cevi.

Tedenska nega (vsakih 40 obratovalnih ur)
 Preverite natančno centriranje pločevinke pod zapiralom in morebiti na novo nastavite
ničelno točko.

Letna nega (vsakih 2000 obratovalnih ur)
Dodano k delom, navedenim pod »Mesečna nega« je enkrat na leto (vsakih 2000 obratovalnih
ur) treba opraviti naslednja dela.
 Preveriti pogon, vključno z motorjem z gonilom, zobnike in navorno oporo.
 Menjava olja za menjalnik po meri proizvajalca.
 Preverjanje vseh uležajenj.
 Preverjanje pravilnega delovanja vseh mehanskih in električnih naprav.
Dodatno pri polnilnik in zapiralnih strojih:
 zamenjava polnilnih ventilov, centrirnih zvonov, dvižnih elementov, zapiralnih valjev,
poškodovanih tesnil/obrabnih delov.
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Plošča s filtri stikalne omarice
Smrtna nevarnost zaradi električnega šoka
Pred odpiranjem stikalne omarice izklopite glavno stikalo in ga zavarujte proti ponovnemu
vklopu.

Sl. 30 Plošča s filtri na ventilatorju (slika je le kot primer)

 Zamenjajte ploščo s filtri na ventilatorju, če je obarvana črnosivo.

INFO:
Nujno priporočamo, da s servisno službo LEIBINGER sklenete pogodbo o vzdrževanju.
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Preverjanje dvigov zapirala
Dvig zapiralnih valjev se nastavi z maticami prislona v zadnjem območju. Ob tem je treba
upoštevati, da se zapiralo za OP1 premika k sredini stroja in za OP2 iz sredine navzven. Te
premike lahko v ročnem načinu obratovanje premikate posamično.
Pojdite v meni »Ročno upravljanje«
V vrtljivo zvezdo vstavite dve pločevinki z nameščenim pokrovom
Zaprite zaščitna vrata
S funkcijo »Premikanje v taktu« premaknite pločevinko pod zapiralo
Pritisnite tipko »Aktivrati OP1+OP2«
Pritisnite tipko »Iztegniti vrtljivi krožnik«
Pritisnite tipko »Vklop pogona zapirala«
Pritisnite tipko »OP1« in počakajte, dokler se ne izvede
Če je treba preveriti končan zgib, pritisnite tipko »OP2« Če je treba oceniti le OP1,
preskočite ta korak
Izklopite pogon zapirala
Znova premaknite vrtljiv krožnik navzdol
S funkcijo »Premikanje v taktu« premaknite pločevinko iz stroja
Izmerite širino zgiba
Če je treba: nastavite posamezne dvige z nastavljanjem matic prislona in znova
preverite rezultat.
Ročno upravljanje
Postaviti ničelno
točko polnilne osi

Polnilni ventil 1
odprt

Polnilni ventil 2
odprt

Vklop zatesnitve

Pihanje

Polnilna os Jog -

Zagon polnjenja

Aktiviranje OP1 +
OP2

Vklop pogona
zapirala

Ločevalnik
pokrovov

Tirnica za
pokrove

Vrtljiva miza Jog
+

Postaviti ničelno
točko vrtljive mize

Iztegniti vrtljivi
krožnik

OP1

OP2

NAZAJ
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Sl. 31 Meni Ročno upravljanje

Sl. 32 Širina zgiba po OP1

Sl. 33 Širina zgiba po OP2
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Sl. 34 Matice prislona za OP1 (desno) in OP2 (levo)

Nastavitev položaja vrtljive zvezde
Do ničelne točke vrtljive zvezde se lahko po potrebi premaknete v meniju »Ročno upravljanje« in
jo tam tudi nastavite. Izbrana mora biti tako, da se obe pločevinki lahko v zapiralo vrtita prosto.
Ročno upravljanje
Postaviti ničelno
točko polnilne osi

Polnilni ventil 1
odprt

Polnilni ventil 2
odprt

Vklop zatesnitve

Pihanje

Polnilna os Jog -

Zagon polnjenja

Aktiviranje OP1 +
OP2

Vklop pogona
zapirala

Ločevalnik
pokrovov

Tirnica za
pokrove

Vrtljiva miza Jog
+

Postaviti ničelno
točko vrtljive mize

Iztegniti vrtljivi
krožnik

OP1

OP2

NAZAJ

Polnilna os Jog +

Vakuum

Vrtljiva miza Jog -

Premik v taktu

Naslednja stran

Meni

Sl. 35 Meni Ročno upravljanje
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Nastavitev zaplinjanja pod pokrovom
Zaplinjanje pod pokrovom lahko nastavite prek obroča za nastavljanje pod držalom.

Sl. 36 Držalo zaplinjanja pod pokrovom
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Ponastavite omejevalnik temperature grelnika
Temperaturo HDE-grelnika nadzirata dva senzorja. Eden je povezan s termostatom, ki nadzoruje
toploto. Drugi služi kot dodatna zaščita pred pregrevanjem. Če je ta prevroč, omejevalnik izklopi
grelnik, da prepreči poškodbe. Ko se sistem ohladi, ga je treba ročno ponastaviti s pomočjo
zelenega stikala v grelniku.

Sl. 37 Ponastavitev omejevalnika temperature
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15.

Tehnični podatki

Splošni podatki
Velikost

Vrednost

Nazivna moč

Do 1200 pločevink/h (330 ml)

Priključne vrednosti

230 V; 50 Hz

Okolijski pogoji
 Transport /skladiščenje:
- temperatura -20 ... + 50 °C
- relativna vlažnost zraka 30 ... 75 % brez kondenzacije
- zračni tlak 500 ... 1060 hPa
 Obratovanje:
- temperatura 10 ... + 40 °C
- relativna vlažnost zraka 30 ... 75 % brez kondenzacije
- zračni tlak 700 ... 1060 hPa
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16.

Priloga
Demontaža in odstranjevanje med odpadke
Smrtna nevarnost zaradi električnega šoka!
Pred odpiranjem ohišja naprave odklopite napravo od napajanja in ga zavarujte proti
ponovnemu vklopu.

Odstranjevanje med odpadke po predpisih
Odstranjevanje stroja in opreme na koncu življenjske dobe mora potekati v skladu z veljavnimi
krajevnimi predpisi.
To velja še posebej za staro olje, staro mast in druge kemične snovi. Ob nejasnostih se obrnite
na podjetje LEIBINGER GmbH
Delov stroja in pogonskih sredstev in dovoljeno odstraniti z gospodinjskimi smetmi.
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