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LEGENDA K OBRÁZKŮM 

 
Pro vykonání dané činnosti použít pracovní nástroje 

 
Pro vykonání dané činnosti není třeba použít nástrojů 

 
Lineární pohyb 

 
Lineární pohyb 

 
Lineární pohyb 

 
Lineární pohyb 

 
Rotační pohyb 

 
Pohyb označených částí směrem od sebe 

 
Pohyb označených částí směrem k sobě 

 
Obecná činnost. Specifikace činnosti uvedená v konkrétním popisu 

 
Zapojení konektorů 

 
Čtení hodnoty z měřítka, nebo číselníku 

 
Nastavení úhlu 

 
Nastavení vzdálenosti 

 
Rovnoběžnost, nebo jiná logická návaznost ploch 

 
Mazání 

 X – vyjadřuje pořadí operace 

 Y – vyjadřuje pořadí úkonu v dané operaci 
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OBSLUH A 
BALICÍ STRO J H SV 
Úvod 
Bezpečnostní pokyny - 1/2 

- Je  zakázáno  sahat  do  běžícího  stroje. 
- Je  zakázáno  sahat  do  pracovního  prostoru  stroje,  pokud  stroj  není  vypnut  tlačítkem  „STOP“  nebo  
„NOUZOVÉ  ZASTAVENÍ“. 
- Je  zakázáno  otevírat  jakékoliv  kryty,  pokud  stroj  není  vypnut  tlačítkem  „STOP“  nebo   „NOUZOVÉ  
ZASTAVENÍ“. 
- Je  zakázáno  odmontovávat  nebo  vyřazovat  z  provozu  ochranné  prvky  a  jejich  pojištění. 
- Při  manipulaci  v  pracovním  prostoru  stroje  je  nutno  otevřít  kryty,  čímž  se  stroj  dostane  do  režimu  
„NOUZOVÉ  ZASTAVENÍ". 
- Při balení zboží, které je agresivního charakteru (např. prací prášky, hnojiva, nálevy na zeleninu apod.) je nutné 
zkrátit dobu potřebnou pro mazání oproti hodnotám doporučených v tabulkách mazacích plánu na polovinu a 
nejpozději 1x za směnu odstraňovat zbytky zboží ze stroje.  
- Většina pohonných mechanismů stroje je umístěna uvnitř stroje a je přístupna po otevření bočního krytu, který 
lze otevřít speciálním klíčem. Při jakékoliv činnosti uvnitř stroje, tj. v prostoru za tímto krytem, musí být vypnut a 
zajištěn hlavní vypínač. Hlavní vypínač se ve vypnuté poloze zajišťuje visacím zámkem, který není součástí vybavení 
balicího stroje. 
- Provozovatel je povinnen pravidelně kontrolovat dotažení šroubů v mechanismech stroje, minimálně jednou za 
měsíc. 
- Stroj se nesmí oplachovat proudem vody, pouze vlhkým hadrem (možno použít saponát) a osušit tlakovým 
vzduchem. 
- Je  povinností  provozovatele  stroje  dbát  na  dodržování  výše  uvedených  pokynů. 
- Stroj  smí  obsluhovat  pouze  pracovník  seznámený  s prací  na  elektrických  zařízeních  a  seznámený  s tímto  
návodem  k používání. 
 

 

Bezpečnostní pokyny - 2/2 

Dodržování návodu k obsluze a provozu je předpokladem pro bezporuchový provoz zařízení a splnění případně 
uplatněných nároků ze záruky. Proto si prosím pečlivě tento návod k obsluze přečtěte. 
Informace obsažené v tomto návodu k obsluze mohou být změněny bez předchozího upozornění. Firma Velteko 
neposkytuje na tyto informace žádnou záruku. 
 

 

  



 OBSLUHA 

2 Balicí stroj HSV - Úvod 

Bezpečnost práce - 1/2 

Stroj  smí  obsluhovat  pouze  pracovník  seznámený  s prací  na  elektrických  zařízeních  a  seznámený  s  tímto  
návodem  k  obsluze. 
Obsluze  je  zakázáno  otevírat  dveře   rozvaděče  i  dveře  k  mechanickým  pohonům  stroje! 
Veškeré  manipulace  v  prostoru  svařovacích  čelistí  a  posuvu  je  povoleno  obsluze  provádět   jen  při  
vypnutém  hlavním  vypínači  nebo  ve stavu  stroje  „nouzové  zastavení “ (otevřený  kryt  čelistí  nebo  stisknutý  
ovládač  „NOUZOVÉ  ZASTAVENÍ“)! 
Veškeré  údržbářské  zásahy,  např. mazání  a  čištění  stroje,  popřípadě  i  výměny  náhradních  dílů   a  
spotřebního  materiálu  smí  provádět  pouze  pracovník  řádně  vyškolený  a  seznámený  s  bezpečnostními  
předpisy  vydanými  dodavatelem  stroje  v  technickém  popisu  stroje.  Jednotlivé  zásahy  smí  provádět  jen  při  
vypnutém  a  zajištěném   (zámkem)   hlavním  vypínači. 
Veškerá výměna čelistí, nožů, kantalů nebo teflonových pásků je možná jen při  vypnutém a zajištěném hlavním 
vypínači. To se týká  i  mazání  a  čištění  vedení  čelistí. Případné odstraňování  přilepených  sáčků  nebo  
odstraňování  nečistot  se  provádí  pouze  za  klidu  stroje  při  otevřeném  předním  krytu  stroje.  NIKDY  ZA  
CHODU  STROJE !  Veškerou  montáž  nebo  seřizování  nadstandardního  vybavení  stroje  je  možné  provádět  při  
vypnutém  a  zajištěném  hlavním  vypínači. 
 

 

Bezpečnost práce - 2/2 

Jakékoliv  zásahy  do  elektrického  zařízení  stroje  smí  provádět  pouze  osoba  s  odpovídající  elektrickou  
kvalifikací a  dokonale  seznámená  s  funkcí  stroje! 
Kromě  připojení  elektrických  motorů  je  veškerý  elektrický  rozvod  po  stroji  proveden  bezpečným  
stejnosměrným  napětím  24 V (podélná  čelist - 48V). 
Ochrana  proti  nebezpečnému  dotyku  s  vodivými  částmi  stroje  je  provedena  samočinným  odpojením  od  
zdroje. 
Trvale  vyhřívané  tepelné  čelisti  dosahují  při  chodu  stroje  vysokých  teplot,  proto  při  jejich  údržbě  nebo  
výměně  (i  nožů)  musí  být  vypnut  a  zajištěn  hlavní  vypínač s  dostatečným  časovým  předstihem (min.  30  
min),  aby  nedošlo  k  popálení.  Pro  ochranu  proti  popálení  lze  použít  tepluodolné rukavice  nebo  jiné  
pomůcky. Impulsní  čelisti  jsou  přístupné  pouze  při  otevření  předního  krytu  tzn.  v  režimu  NOUZOVÉ  
ZASTAVENÍ.  Pokud  je  otevřen  kryt,  je na  čelistech napětí 0V.  Teplota  čelistí  je  vysoká  pouze  v  době  
impulsu,  jinak  jsou  čelisti  trvale  ochlazovány  vodou.  Proto  k  výměně  kantalu  apod.  může  dojít  prakticky  
ihned  po  vypnutí  a  zajištění  hlavního  vypínače.  
Pokud se na stroji vyměňují různé typy čelistí, popř. jiná přídavná zařízení propojitelná pomocí konektorů, je nutné 
volné konektory vždy uzavřít. 
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Manipulace se strojem - 1/1 

 

Stroj je přepravován na paletě, stojí na 
přepravních patkách, které jsou připevněny k 
paletě. Při manipulaci je stroj uchopen 
vysokozdvižným vozíkem za paletu. Na paletě je 
možné stroj uchopit ze všech stran. 
Při ustavení stroje na místo se uvolní přepravní 
patky, vysokozdvižným vozíkem se stroj uchopí za 
pevný rám a  vymění se patky. Stroj  se  postaví  
na  rovnou  podlahu  a  šroubovacími  patkami  se  
vyrovná  do  vodováhy. Při manipulaci za rám 
stroj doporučujeme uchopení dle obrázku. 

 

 

 

Instalace stroje - 1/1 

 

Na  obrázku  je  znázorněno  místo  přívodu  
elektrické  energie (Pe)  a  tlakového  vzduchu 
(Pvz).   
Elektrická  energie  musí  být  přivedena  kabelem  
5 x 6 mm2 jištěným  třífázovým  jističem  32 A  s  
charakteristikou  „D“  z  el.  sítě  3  x  400  V/230  
V,  50 Hz,  TN - S (TN - C).   
Tlakový  vzduch (min. 0,6 MPa)  musí  být  
přiveden  tlakovou  hadicí  o  vnitřním  průměru  
12  mm.  Hadice  nesmí  být  delší  než  3 m.  
Hadice  musí  být  napojena  na  zásobník  
tlakového  vzduchu  nebo  přívodní  potrubí  o  
velikosti  min. 3/4". 
Všechny  přívody  musí  odpovídat  platným  
bezpečnostním  předpisům. 
Před  uvedením  do  provozu  musí  být  prověřen  
směr  otáčení  vývěvy! (pokud je ve výbavě stroje) 

 

 

  



 OBSLUHA 

4 Balicí stroj HSV - Úvod 

Požární bezpečnost - 1/1 

Případný  požár  je  nutno  likvidovat  následujícím  způsobem: 
1. Odpojit  stroj  od  přívodu  elektrické  energie. 
2. Použít  ruční  hasící  přístroj  sněhový (S5, S6)  nebo  práškový (PG6Hi-1, PG6L, PG9L),  pro  hašení  řídícího  
systému  se  doporučuje  používat  přístroj  halotronový (T1H, T2H). 
 

 

 

Záruční doba a servis - 1/1 

Záruční  doba  je  sjednána  v  kupní  smlouvě.  Záruka  začíná  běžet  dnem  uvedení  zařízení  do  trvalého  
provozu. 
Záruka  se  nevztahuje  na  závady  a  škody  vzniklé  neodborným  zásahem  uživatele  a   na  škody  a  závady  
vzniklé  vnějšími  neodvratitelnými  událostmi. 
Servis  v  záruční  i  pozáruční  době  je  prováděn  na  základě  telefonické  nebo  faxové  výzvy  ve  lhůtě  sjednané  
v  kupní  smlouvě.   V  záruce  je  servis  prováděn  bezplatně. 
Tel.:  + 420 312 315 499 
Mail:  servis@velteko.cz 
 

 

 

Likvidace - 1/1 

Po  skončení  životnosti  zařízení  je  třeba  jej  demontovat  na  jednotlivé  díly  a  roztřídit  dle  materiálu.  
Jednotlivé  skupiny  materiálů  likvidovat  dle  ekologických  směrnic. 
Součásti  s  náplní  maziva  je  třeba  nejprve  zbavit  maziva  a  poté  je  zatřídit  mezi  ostatní  díly  (převodovky). 
Likvidaci  maziv  je  třeba  svěřit  odborným  firmám. 
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Údržba stroje 
Mazání stroje - základní - 1/2 

Mazání se provádí výhradně při vypnutém a zajištěném hlavním vypínači. 
Většina pohybových mechanismů je realizována pomocí zakrytovaných ložisek a samomazných pouzder. Tyto 
součásti není nutné mazat, stejně jako převodovky, které mají trvalou olejovou náplň. Je nutné pouze kontrolovat, 
jestli náplň neuniká.  
Místa, která je zapotřebí mazat jsou uvedena dále. 
Pro mazání mohou být použity pouze oleje a mazací tuky vyhovující požadavkům USDA-H-1, § 5 LMBG a FDA. 
Používáme mazací tuk NLGI 1-2 (DIN 51818) a Olej ISO - VG 100-220. 
 

 

Mazání stroje - základní - 2/2 

 

1 - Mazání příčných čelistí 
1.1 - Jednou týdně potřít olejem tyče příčných 
čelistí 
1.2 - Jednou za měsíc doplnit tukem maznice 

 

 

 

Mazání stroje - podávací řemeny LP - 1/1 

 

1 - Mazání vodících tyčí podávacích řemenů 
1.1 - Jednou týdně potřít olejem tyče podávacích 
řemenů 
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Čištění stroje - 1/1 

Konkrétní  způsob a četnost čištění, včetně použitých prostředků je  uživatel  povinen  projednat  s  místně  
příslušným  orgánem  státní  zprávy.  
Čištění stroje se smí provádět  jen  při  vypnutém  a  zámkem zajištěném  hlavním  vypínači. 
K  čištění  stroje se  smí  používat  pouze  zdravotně  nezávadné a neagresivní prostředky. 
Zvenčí je možné stroj setřít suchým nebo vlhkým hadrem namočeným v teplé  vodě  se  slabým  roztokem  
saponátu. Vnější čištění stroje se nesmí provádět pomocí tekoucí nebo tlakové vody ani tekoucího nebo tlakového 
čisticího roztoku. Po očištění stroje vlhkým hadrem je vždy nutno stroj osušit tlakovým vzduchem nebo vhodnou 
průmyslovou utěrkou. Toto platí pro lakované i nerezové provedení balicího stroje. 
K  očištění  cesty  zboží strojem (násypka, míchadla, odměrky, plnicí trubka, šnek, výsypka, tubus, atd.)  se  používá  
způsobů a prostředků  stanovených  vnitřní  směrnicí  zákazníka s ohledem na charakter baleného zboží. V této 
směrnici musí být uvedena i četnost čištění. Doporučujeme předat příslušnou část této směrnice, před jejím 
schválením, k připomínkování vedoucímu servisu firmy Velteko. 
Součásti, se kterými přijde balené zboží při průchodu strojem do přímého styku, jsou standardně zhotoveny z 
nerezové oceli ČSN 17 240 (DIN 1.4301). Tyto součásti je nutno po jejich vyčištění důkladně otřít, popř. i osušit, 
průmyslovou utěrkou na jedno použití nebo proudem teplého vzduchu. Při balení potravin musí být tato utěrka 
vhodná pro použití v potravinářském průmyslu (nesmí zanechávat fyzikální ani chemické nečistoty).  
Při balení zboží, které je agresivního charakteru (např. prací prášky, hnojiva, nálevy na zeleninu apod.) je nutné 
stroj očistit nejpozději 1x za směnu. 
Při balení zboží, které při průchodu strojem ulpívá na plochách součástí, které s ním přijdou do styku (např. 
strouhaný sýr, apod.), je třeba příslušné části stroje čistit mechanicky i častěji, než 1x za směnu.  
Je  nutné  provádět  pravidelné  čištění  motorů,  zvláště  při  balení  prašných  materiálů,  aby  na nich vrstva  
prachu  nepřesáhla  výšku  1 mm. 
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Základní seřízení str oje 
Hlavní vypínač - ON/OFF - 1/1 

 

Hlavní vypínač stroje na zadní stěně skříně. 
On - zapnutý stroj 
Off - vypnutý stroj - pozici možno zajistit zámkem 

 

 

 

Role folie - nasazení - 1/2 

 

1 - Nasazení role folie na tyc 
1.1 - Otáčením kličky dostat čepy od sebe 
1.2 - Sundat volný kužel z tyče 
1.3 - Nasadit roli folie 

 

 

Role folie - nasazení - 2/2 

 

1 - Nasazení role folie na tyc 
1.4 - Nasadit volný kužel na tyč, aby vodící čepe 
zapadnul do žlábku 
1.5 - Otáčením kličky Sevřít roli folie mezi oba 
kužele 
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Role folie - zavedení - 1/2 

 

1 - Zavedení folie mechanizmem odvíjení stroje 
1.1 - Obalový materiál (folii) provléct strojem až k 
límci podle očíslovaných válečků. Dodržet směr 
opásání znázorněný na značce s číslem válečku. 
2 - Nastavení pozice tištění datumu 
2.1 - Posunutím válečku nastavit pozici tištění 
datumu na folii do požadovaného místa. 
Nastavená hodnota na měřítku G3 by měla 
odpovídat údaji v kartě nastavení měřítek. 
3 - Nastavení pozice posledního válečku 
3.1 - Posunutím válečku nastavit folii tak, aby 
nabíhala na límec rovnoběžně se zádama límce. 
Nastavená hodnota na měřítku G5 by měla 
odpovídat údaji v kartě nastavení měřítek. 
4 - Nastavení pozice koregčního válečku 
4.1 - Posunutím válečku nastavit folii tak, aby v 
okamžiku stisku nebyla značka na folii pod 
snímačem značky. Nastavená hodnota na měřítku 
G4 by měla odpovídat údaji v kartě nastavení 
měřítek. 

 

 

Role folie - zavedení - 2/2 

 

5 - Zavedení folie límcem 
A - PODÉLNÝ SVAR UPROSTŘED 
5.1 - Začátek folie seříznout z obou stran do tvaru 
klínu dlouhého 1-2m se špičkou ve středu folie 
5.2 - Špičku folie zavést na zadní straně tubusu a 
protáhnout límcem 
B - PODÉLNÝ SVAR VLEVO 
5.1 - Začátek folie seříznout z jedné strany do 
tvaru klínu dlouhého 1-2m 
5.2 - Špičku folie zavést na přední straně tubusu v 
místě, kde se límec uzavírá 
C - PODÉLNÝ SVAR VPRAVO 
5.1 - Začátek folie seříznout z jedné strany do 
tvaru klínu dlouhého 1-2m 
5.2 - Špičku folie zavést na přední straně tubusu v 
místě, kde se límec uzavírá 
5.3 - Po protažení folie límcem, srovnat folii na 
tubusu a na límci 
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Role folie - napojování - 1/2 

 

Napojení fólie provádět po automatickém 
zastavení stroje, obě příložky drží fólii na místě. 
Neotevírat přední kryty stroje, stroj musí být 
zavzdušněn. 
1 - Vyjmutí zbytku role folie 
1.1 - Nožem přeříznout folii v drážce k tomuto 
účelu určené (prostřední drážka mezi lištami) 
1.2 - Přepnout ovládací prvek a tím uvolnit přední 
lištu 
1-3 - Zvednout pohon role folie a zajistit ho v 
horní pozici 
1.4 - Vyjmout tyč se zbytkem role folie 

 

 

Role folie - napojování - 2/2 

 

2 - Nasazení nové role folie 
2.1 - Nasadit tyč s novou rolí folie 
2.2 - Fólii provléci přes rolnu 1 a podvléknout pod 
přední lištou 
2.3 - Srovnat folii na sebe, tak aby se potisky 
překrývaly a navazovaly na sebe 
2.4 - Přepnout ovládací prvek a tím zajistit novou 
folii na místě 
2.5 - Nožem zaříznout folii v drážce 
2.6 - Slepit novou folii se stávající 
2.7 - Stisknout tlačítko pro uvolnění 
2.8 - Umístit pohon role folie do pracovní pozice 
Spustit stroj a pokračovat v chodu programu. 
Následně je potřeba vyřadit sáček s lepenkou a 
případně několik dalších, než centrování stroje 
zkoriguje nepřesnosti zaviněné nepřesným 
napojením folií. 

 

 

 

Snímače centrování folie - seřízení - 1/1 

 

1 - Nastavení přibližné pozice snímače kraje folie 
1.1 - Povolit kličku 
1.2 - Otáčením kola nastavit pozici snímače kraje 
folie tak, aby hodnota na číselníku G7 odpovídala 
údaji v kartě nastavení měřítek. Folii provléci do 
vyznačené drážky přrd snímačem 
2 - Konečné nastavení pozice snímače 
2.1 - Zapnout automatické centrování fólie 
2.2 - Spustit běh stroje - tvorbu sáčků 
2.3 - Jemnou korekcí pozice snímače docílit 
vyhovujícího vzhledu výsledného sáčku 
2.4 - Utáhnout kličku 
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Snímače značky - seřízení pozice - 1/3 

 

1 - Nastavení pozice snímače optické značky 
1.1 - Povolit kličku 
1.2 - Otáčením kola nastavit pozici snímače 
optické značky tak, aby hodnota na číselníku G6 
odpovídala údaji v kartě nastavení měřítek 
1.3 - Utáhnout kličku 

 

 

Snímače značky - seřízení pozice - 2/3 

 

2 - "Naučení" snímače rozpoznávat značku 
2.1 - Ručně posunout folii pod snímačem tak, aby 
optická značka byla přímo pod čtecím zařízením 
snímače 
2.2 - Podržet tlačítko na snímači, nebo 
samostatné tlačítko na kraji snímačů, po dobu cca 
3 sec. Pokud začne žlutá dioda na snímači pomalu 
blikat, "naučení" značky proběhlo v pořádku. 
Pokud žlutá dioda bliká rychle, znamená to 
chybné "naučení" značky a postup je nutné 
zopakovat. 

 

 

Snímače značky - seřízení pozice - 3/3 

 

3 - "Naučení" snímače rozpoznávat folii 
3.1 - Ručně posunout folii pod snímačem tak, aby 
optická značka na folii byla mimo čtecí zařízení 
snímače 
3.2 - 1x krátce stisknout tlačítko na snímači, nebo 
samostatné tlačítko na kraji snímačů. Blikající 
žlutá dioda zhasne. 
4 - Zkouška 
4.1 - Vyzkoušet správnost nastavení snímače tak, 
že ručně budeme projíždět folií pod snímačem a 
sledovat aktivitu žluté informační diody na 
snímači. Při správném nastavení by se měla dioda 
rozsvítit v okamžiku, kdy snímač vidí značku. 
Pokud se pod čtecím místem snímače optická 
značka na folii nevyskytuje, žlutá dioda musí být 
zhasnutá. Pokud zkouška vykazuje chybné čtení 
značky, opakujte celý postup nastavení znovu. 
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Podélná čelist 
Podélná čelist Ropex - nasazení a vyjmutí - 1/1 

 

1 - Montáž podélné čelisti 
1.1 - Nasadit příčník s podélnou čelistí na nosníky 
1.2 - Zasunout čepy 
1.3 - Připojit konektor elektropřívodu dle značení 
1.4 - Připojit pneumatické přívody dle značení 
Opačný postup platí pro vyjmutí čelisti. 

 

 

 

Příčník podélné čelisti - otevření - 1/1 

 

1 - Vyklonění příčníku podélné čelisti 
1.1 - Vysunutí čepu na pravé straně příčníku 
1.2 - Vyklonit příčník i s čelistí 

 

 

Podélná čelist Ropex - seřízení - 1/1 

 

1 - Nastavení mezery mezi tubusem a podélnou 
čelistí 
1.1 - Povolit kličky 
1.2 - Nastavit vhodnout vzdálenost mezi čelistí a 
tubusem 
1.3 - Posunout čelist proti místu tvorby 
podélného svaru 
1.4 - Utáhnout kličky 
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Příčné čelisti 
Příčné čelisti lištové - nasazení a vyjmutí - 1/2 

 

1 - Montáž zadní čelisti 
1.1 - Nasadit zadní čelist 
1.2 - Nasadit a dotáhnout šrouby k vodícím tyčím 
1.3 - Připojit přívody pneumatických prvků dle 
značení 
1.4 - Připojit konektor elektropřívodu dle značení 

 

 

Příčné čelisti lištové - nasazení a vyjmutí - 2/2 

 

2 - Montáž přední čelisti 
2.1 - Nasadit přední čelist 
2.2 - Nasadit a dotáhnout šrouby k vodícím tyčím 
2.3 - Připojit přívody pneumatických prvků dle 
značení 
2.4 - Připojit konektor elektropřívodu dle značení 
Opačný postup platí pro vyjmutí čelistí. 

 

 

 

Pružinové podčelisti - nasazení a vyjmutí - 1/1 

 

1 - Nasazení pružinových podčelistí 
1.1 - Nasadit a nastavit pozici pružinových 
podčelistí 
1.2 - Dotáhnout šrouby 
Opačný postup platí pro vyjmutí podčelistí. 
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Příčné čelisti - kontrola - 1/3 

 

1 - Vypnout hlavní vypínač a zajistit zámkem 
2 - Zavzdušnit ručně stroj na vstupní jednotce 
3 - Ručně nastavit mechanismus příčných čelistí 
do úplného sevření čelistí (na doraz) 

 

 

Příčné čelisti - kontrola - 2/3 

 

4 - Zkontrolovat mezeru mezi tělesy příčných 
čelistí > pomocí plechu T1-2 mm > pokud je 
mezera větší viz. Příčné čelisti - seřízení mezery 

 

 

Příčné čelisti - kontrola - 3/3 

 

5 - Zkontrolovat přesazení rastru příčných čelistí  - 
stiskem listu papíru (stisknout ventil příčných 
čelistí), u čelistí s fazetkou přemeřit vrchní rovinu 
těles čelistí > viz. Příčné čelisti - seřízení rastru 

 

 

  



 OBSLUHA 

14 Balicí stroj HSV - Příčné čelisti 

Příčné čelisti - výměna nože - 1/3 

 

1 - Vyjmutí impulzní čelisti 
1.1 - Sundat držáky z čepů 
1.2 - Vyjmout impulzní čelist 

 

 

Příčné čelisti - výměna nože - 2/3 

 

Výměna nože 
2.1 - Povolit šrouby 
2.2 - Vyjmout nůž. Nový nůž zasunout až na dno 
drážky 
2.3 - Utáhnout šrouby 

 

 

Příčné čelisti - výměna nože - 3/3 

 

3 - Nasazení impulzní čelisti 
3.1 - Nasadit impulzní čelist 
3.2 - Nasadit držáky na čepy 
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Příčné čelisti lištové Ropex - seřízení - 1/1 

 

1 - Výměna topného pásku 
1.1 - Povolit šrouby 
1.2 - Poškozený pásek nahradit novým 
1.3 - V případě poškození vyměnit i teflonovou 
trubičku (slepená strana trubičky musí být 
umístěna směrem k tělesu čelisti, aby 
nedocházelo k obtisknutí na svařovaný materiál) 
1.4 - Utažením šroubu přichytit pásek na jedné 
straně 
1.5 - Stisknout obě páčky k sobě 
1.6 - Utažením šroubu upevnit pásek na druhé 
straně 
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Tubusy 
Tubus - nasazení a vyjmutí - 1/1 

 

1 - Nasazení tubusu 
1.1 - Nasadit tubus a zasunout na dorazové 
šrouby 
1.2 - Zajistit tubus pomocí upínek 
Opačný postup platí pro vyjmutí tubusu. 

 

 

 

Opěra tubusu - seřízení - 1/1 

 

1 - Nastavení opěry tubusu 
1.1 - Povolit kličku 
1.2 - Přisunout opěru k tubusu na vzdálenost 0,5-
1 mm 
1.3 - Dotáhnout kličku 
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Tubus ustavení - kontrola - 1/3 

 

Ustavení kruhového tubusu: 
1 - Kontrola svislosti tubusu 
1.1 - Zkontrolovat, zda je tubus ve svislé pozici. 
2 - Kontrola vystředění osy tubusu 
2.1 - Tubus musí být vycentrován na střed mezi 
čelisti 

 

 

Tubus ustavení - kontrola - 2/3 

 

Ustavení hranatého tubusu 
1 - Kontrola svislosti tubusu 
1.1 - Zkontrolovat, zda je tubus ve svislé pozici. 
2 - Kontrola vystředění osy tubusu 
2.1 - Tubus musí být vycentrován na střed mezi 
čelisti 

 

 

Tubus ustavení - kontrola - 3/3 

 

Ustavení tubusu pro sáček J 
1 - Kontrola svislosti tubusu 
1.1 - Zkontrolovat, zda je tubus ve svislé pozici. 
2 - Kontrola vystředění osy tubusu 
2.1 - Tubus musí být vycentrován na střed mezi 
čelisti 
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Tvarování d na sáčku 
Skládání dna - seřízení - 1/1 

 

1 - Nastavení mezery mezi prokládacími klíny a 
čelistmi 
1.1 - Povolit šrouby 
1.2 - Posunout prokládací klíny, aby vznikla 
mezera mezi nimi a čelistmi 3-5mm 
1.3 - Utáhnout šrouby 
2 - Nastavení velikosti proložení dna sáčku 
2.1 - Povolit šrouby 
2.2 - Vysunout prokládací klíny, aby hodnoty na 
měčítkách odpovídaly hodnotám zapsaným v 
kartě měřítek 
2.3 - Utáhnout šrouby 
3 - Nastavení velikosti proložení vršku sáčku 
3.1 - Povolit šrouby 
3.2 - Vysunout spodní prokládací plechy, aby 
hodnoty na měčítkách odpovídaly hodnotám 
zapsaným v kartě měřítek 
3.3 - Utáhnout šrouby 
4 - Nastavení mezrey mezi spodním prokládacím 
plechem a čelistmi 
4.1 - Povolit šrouby 
4.2 - Posunout spodní prokládací plechy, aby 
vznikla mezera mezi nimi a čelistmi 10-15mm 
4.3 - Utáhnout šrouby 
5 - Nastavení rychlosti pohybu prokládacích klínů 
a spodních prokládacích plechů 
5.1 - Regulovat rychlost pohybu prokládacích 
klínů a spodních prokládacích plechů při 
prokládání 
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Odsun sáčků 
Výstupní dopravník - seřízení - 1/1 

 

1 - Nastavení výšky dopravníku 
1.1 - Otáčením ovládací kliky nastavit potřebnou 
výšku výstupního dopravníku 
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OVLÁD ÁNÍ BALIC ÍH O STROJE H SV 
Základni ovládaní st roje 
Provozní stavy stroje - 1/1 

 

1. Po  zapnutí  hlavního  vypínače  stroje je v 
levém horním rohu ovládacího panelu tlačítko 
"PŘÍPRAVA". Stiskem tohoto tlačítka se provede 
najetí pohonů do výchozích poloh a zavzdušnění 
stroje (stroj nesmí být ve stavu "nouzové 
zastavení"). 
2. Průběh přípravy je indikován symbolem 
probíhající činnosti. 
3. Po  úspěšném dokončení  přípravy se objeví 
šedé tlačítko "START" a  červené  tlačítko  „STOP“.  
Tento  stav  se  nazývá  „stop“. 
4. Po  stisku  šedého  tlačítka  „START“ (tlačítko se 
zbarví zeleně a červené tlačítko "STOP" zešedne)  
začne  stroj  vykonávat  pracovní  cykly  dle  
nastavených  parametrů  a  funkcí  stroje. Tento  
stav  stroje se nazývá „start“. Opětovné uvedení 
stroje do stavu "stop" se provede stiskem tlačítka 
"STOP" - stroj se zastaví po dokončení pracovního 
cyklu. 
5. V případě  naléhavé  potřeby  okamžitě  
zastavit  stroj  je  možné  stisknout  červené  
tlačítko  „NOUZOVÉ  ZASTAVENÍ“.  Na  obrazovce  
se  objeví  nápis „NOUZOVE  ZASTAVENI“ ve 
spodní informační liště  a  stroj  se  zastaví,  
přičemž  nemusí  dokončit  celý  pracovní  cyklus. 
Do  tohoto  stavu  se  dostane  také  stroj  při  
otevření  krytu. 
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Význam ovládacích prvků - 1/3 

 

Tlačítka v horní části obrazovky 
1 - tlačítko pro vstup do hlavního menu 
2 - tlačítko pro návrat na základní obrazovku 
3 - tlačítko krok zpět 
4 - tlačítko pro vstup na obrazovku pro zadání 
vstupních kódů 
5 - tlačítko pro vstup na obrazovku pro práci s 
programy 
6 - tlačítko pro vstup do statistiky 
7 - tlačítko pro zobrazení manuálu 

 

 

Význam ovládacích prvků - 2/3 

 

Střední část obrazovky 
V levé části je možné pomocí záložek přepínat 
mezi monitoringem a zobrazením obrazu z 
připojené IP kamery. Monitoring zobrazuje 
schematický obrázek stroje. Na schématu mohou 
být zobrazeny aktivní vybrané chyby. Pokud je 
stroj ve stavu „NOUZOVÉ ZASTAVENÍ“ a je 
vybaven signalizací otevřených krytů, je 
zobrazeno půdorysné schéma stroje se 
znázorněním otevřených krytů a stisknutých 
tlačítek „NOUZOVÉ  ZASTAVENÍ“. 
V pravé části je možné přepínat mezi zobrazením 
základních statistických údajů, zobrazení a editací 
poznámek k programu a zobrazení základních 
parametrů zvoleného dávkovače. Poznámky 
slouží k uložení krátkých textových poznámek, 
např. informací o poloze ručně seřiditelných částí 
stroje. 
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Význam ovládacích prvků - 3/3 

 

Tlačítka v dolní části obrazovky 
Žluté podbarvení tlačítka indikuje zapnutí dané 
funkce srtoje. 
1 - symbol pro manuální provedení dané funkce. 
Tato tlačítka jsou zobrazena pouze ve stavu stroje 
"stop". 
2 - pokud je na tlačítku tento symbol, lze se 
delším přidržením tlačítka přepnout na obrazovku 
s parametry dané funkce stroje. 
3 - pokud je na tlačítku tento symbol, lze danou 
funkci krátkým stiskem zapnout / vypnout. 
4 - podávání folie 
5 - příčné čelisti 
6 - dávkování 
7 - centrování 
8 - hlídání potisku 
9 - střihací nůž 
10 - přísun zboží 
11 - značkovací zařízení 
12 - vytápění 
13 - základní parametry 

 

 

  



OBSLUHA  

Ovládání balicího stroje HSV - Základni ovládaní stroje 23 

Informativní hlášení - 1/1 

 

Panel zpráv zobrazuje aktuální události stroje 
vyžadující vaší pozornost. V levé části je číslo 
události (to je důležité pro komunikaci se 
servisním oddělením firmy Velteko).  
Střední největší část obsahuje stručný popis 
poslední události. Barva pozadí značí typ a stav 
události. Červená událost znamená závažný 
problém, kvůli kterému nelze provést ani přípravu 
stroje. Fialová barva znamená událost, která 
neumožňuje trvalý provoz stroje, ale umožní 
přípravu. Světle modrá barva znamená 
informativní událost, která nebrání provozu 
stroje. Zelená barva znamená nepotvrzenou 
událost, která již není platná. Žlutá barva 
znamená událost potvrzenou obsluhou stroje. 
Stiskem tohoto popisu vyvoláte podrobný popis 
události. 
V pravé části je několik tlačítek pro ovládání 
panelu zpráv. Ty mají následující význam. 
1 - pokud je na stroji více aktivních zpráv v jeden 
okamžik, je možné tímto tlačítkem vyvolat jejich 
seznam. 
2 - pokud je příčina zprávy odstraněna je možné 
tímto tlačítkem zrušit její zobrazení. 
3 - stiskem tohoto tlačítka obsluha potvrdí, že 
zprávu zaregistrovala. Toto je zaznamenáno do 
statistických dat. 
4 - v seznamu zpráv umožní zobrazení detailního 
popisu vybrané události. 
5 - minimalizace panelu zpráv, tak aby bylo 
přístupné ovládání stroje pod panelem. 
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Nastavení stroje - zadávání parametrů - 1/4 

 

Základní pohyb v menu stroje. 
Menu stroje je rozděleno pomocí záložek. Pokud 
se aktuálně zobrazené záložky nevejdou na 
obrazovku, pohyb mezi nimi je možný buď 
tažením za záložky do stran nebo pomocí šipek po 
stranách. 
Podobný princip je i pro pohyb na každé záložce. 
Ten je možný buď tažením ve svislém směru, 
nebo pomocí posuvníku na pravé straně 
obrazovky. 

 

 

Nastavení stroje - zadávání parametrů - 2/4 

 

Obecné symboly použité u jednotlivých položek v 
menu stroje 
1 - pokud je některý z prvků vykreslen šedou 
barvou a v levém horním rohu má symbol zámku, 
je pro přístup k němu zadat vyšší úroveň ovládání. 
2 - modrá šipka na levém a pravém okraji položky 
menu značí, že stiskem položky přejdete na jinou 
obrazovku 
3 - šedá šipka na levé straně položky menu značí, 
že lze jejím stiskem zvolit detailnější zobrazení 
položky 
4 - parametr s doporučenou hodnotou. Některé 
základní parametry stroj automaticky kontroluje. 
Zeleně zbarvený parametr znamená vhodně 
nastavený parametr, červená barva upozorňuje 
na špatně nastavený parametr, to je indikováno i 
událostí č.489 v panelu zpráv. V detailním 
zobrazení zprávy je i podrobný popis parametrů, 
které systém kontroluje. V případě, že alespoň 
jeden parametr má podklad červený (nesprávná 
hodnota), stroj nemůže pracovat a obsluha musí 
nastavení stroje změnit. Může při tom využít 
doporučených hodnot – stisk zelené šipky. Na 
obsluze je ponechána volba, které z červených 
parametrů upraví a které jsou pro ni prioritní. 
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Nastavení stroje - zadávání parametrů - 3/4 

 

Numerická klávesnice 
1 - název editovaného parametru 
2 - editovaná hodnota 
3 - povolený rozsah parametru a jednotky 

 

 

Nastavení stroje - zadávání parametrů - 4/4 

 

Alfanumerická klávesnice 
1 - popis k zadávanému textu 
2 - editovaný text. Velikost znaků je volena 
automaticky podle maximální délky editovaného 
textu. Kurzor lze přemístit stiskem na požadované 
místo v textu. 
3 - zadávání znaků s diakritikou je prováděno 
dlouhým stiskem klávesy a následným výběrem 
znaku z kontextové nabídky pomocí tažení ve 
vodorovném směru. 
4 - přepínač mezi latinkou a azbukou 
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Parame try p odélné čelisti 
Podélná čelist pevná - ON/OFF - 1/1 

 

Vypnutí a zapnutí funkce podélné čelisti se 
provádí v menu stroje. 

 

 

 

Podélná čelist pevná - nastavení parametrů - 1/1 

 

Zapnutí / Vypnutí: 
 - zapnutí a vypnutí funkce podélné čelisti 
Podélná čelist - zpoždění startu: 
 - okamžik startu podélné čelisti po skončení 
posuvu folie 
Podélná čelist - doba trvání: 
 - určuje dobu, po kterou je podélná čelist 
vysunutá k tubusu a dochází ke svařování 
podélného svaru 

 

 

 

Vytápění - 1/4 

 

Vytápění - zapnutí / vypnutí: 
 - zapnutí a vypnutí vytápění příčných čelistí a 
podélné čelisti / svařovacího pásku 
Nastavení parametrů vytápění čelistí podle typu 
čelisti vybrané v záložce konfigurace: 
Tepelná čelist: 
 - nastavení teploty tepelné čelisti. Ve třetí úrovni 
ovládání je možné po rozkliknutí detailů, nastavit 
dolní a horní mez teploty a parametry pid 
regulace pro vybranou čelist. Pokud je stroj ve 
stavu „START“ a teplota je mimo nastavené meze, 
stroj se automaticky zastaví a nahlásí závadu 
teploty mimo rozsah. 
Impulsní čelist: 
 - Předehřev: teplota, která je udržována, pokud 
nejsou čelisti ve stisku 
 - Výkon: teplota během svařování 
 - grafické zobrazení aktuální teploty 
  - Kalibrace: Pokud dojde k přepálení kantalového 
pásku nebo jinému poškození a je třeba jej 
vyměnit, je zapotřebí po této  výměně provést 
kalibraci příslušné impulsní čelisti. Stiskem tlačítka  
u příslušné čelisti začne autokalibrace. Kalibraci 
lze provádět pouze pokud je teplota čelisti nižší 
než 30 °C. 
 - Reset: Stiskem tlačítka lze resetovat chybové 
hlášení řízení impulsního sváření Ropex. 
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Vytápění - 2/4 

 

Svázat dobu impulsu se stiskem čelistí: 
 - pokud je tato funkce zapnuta, je doba impulsu 
rovna době stisku čelisti 
Doba impulsu: 
 - doba impulsu od začátku stisku čelisti 

 

 

Vytápění - 3/4 

 

Pro každou impulsní čelist lze nastavit tzv. výkon 
plus. Ten je udáván dvěma parametry – doba a 
teplota. Funkce se zapíná pro každou čelist zvlášť 
a používá se, pokud je rozdílná kvalita sváru po 
určitou dobu po startu balicího stroje (například 
vlivem odebírání tepla tubusem u podélné čelisti). 
Stroj potom změní výkon pulsu sváření o 
nastavenou teplotu. Tuto změnu postupně 
snižuje po nastavenou dobu až na nulu. 

 

 

Vytápění - 4/4 

 

Podle konfigurace je možné nastavit pro každou 
čelist následující typ: 
 - Žádná 
 - Tepelná čelist 
 - Impulsní čelist – ropex 
Dále je možné nastavit pro příčné čelisti zda je 
použito horní, střední a dolní sváření. Pro 
podélnou čelist je možno nastavit zda je použito 
horní a dolní sváření. 
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Parame try p říčných čelistí 
Příčné čelisti - nastavení parametrů - 1/3 

 

Doba svařování: 
 - doba, po kterou jsou sevřeny příčné čelisti a 
probíhá svařování příčného svaru. 
Rychlost příčných čelistí 
 - určuje výkon stroje. 
Prodloužení doby sevření příčníků 
 - doba, po kterou jsou čelisti ve stisku. Vačka stojí 
v úvrati a po odčasování se opět rozjede. 
Prodloužení doby rozevření příčníků 
 - nastavuje se doba, po kterou čelisti čekají 
v rozevřené poloze. 

 

 

Příčné čelisti - nastavení parametrů - 2/3 

 

Vypnutí / zapnutí: 
 - zapnutí a vypnutí funkce střihání sáčku. 
Zpoždění startu: 
 - poloha vačky, ve které vyjede nůž v příčných 
čelistech do přední polohy. 
Doba trvání: 
 - doba, po kterou je nůž v přední poloze. 
Počet spojených sáčků: 
 - určuje počet taktů, při nichž není ustřižen sáček 
(používá se u nože pro perforaci). Po nastaveném 
počtu sáčků nůž vyjede a odstřihne řadu sáčků. 

 

 

Příčné čelisti - nastavení parametrů - 3/3 

 

Výchozí poloha 
- stiskem tlačítka se nastaví výchozí poloha vačky. 
Před stiskem tlačítka je potřeba nastavit vačku 
mechanicky do výchozí polohy označené otvorem 
na vačce a vidličkou na rámu stroje. 
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Příčné čelisti lištové - nastavení parametrů - 1/1 

 

Zapnutí / Vypnutí: 
 - zapnutí a vypnutí funkce lištových čelistí. 
Zpoždění startu: 
 - určuje, kdy se vysunou svařovací lišty; start je 
časován od okamžiku stisku čelistí 
Doba trvání: 
 - doba, po kterou jsou lišty v přední poloze a 
dochází ke svařování obalového materiálu 

 

 

 

Vytápění - 1/4 

 

Vytápění - zapnutí / vypnutí: 
 - zapnutí a vypnutí vytápění příčných čelistí a 
podélné čelisti / svařovacího pásku 
Nastavení parametrů vytápění čelistí podle typu 
čelisti vybrané v záložce konfigurace: 
Tepelná čelist: 
 - nastavení teploty tepelné čelisti. Ve třetí úrovni 
ovládání je možné po rozkliknutí detailů, nastavit 
dolní a horní mez teploty a parametry pid 
regulace pro vybranou čelist. Pokud je stroj ve 
stavu „START“ a teplota je mimo nastavené meze, 
stroj se automaticky zastaví a nahlásí závadu 
teploty mimo rozsah. 
Impulsní čelist: 
 - Předehřev: teplota, která je udržována, pokud 
nejsou čelisti ve stisku 
 - Výkon: teplota během svařování 
 - grafické zobrazení aktuální teploty 
  - Kalibrace: Pokud dojde k přepálení kantalového 
pásku nebo jinému poškození a je třeba jej 
vyměnit, je zapotřebí po této  výměně provést 
kalibraci příslušné impulsní čelisti. Stiskem tlačítka  
u příslušné čelisti začne autokalibrace. Kalibraci 
lze provádět pouze pokud je teplota čelisti nižší 
než 30 °C. 
 - Reset: Stiskem tlačítka lze resetovat chybové 
hlášení řízení impulsního sváření Ropex. 

 

 

Vytápění - 2/4 

 

Svázat dobu impulsu se stiskem čelistí: 
 - pokud je tato funkce zapnuta, je doba impulsu 
rovna době stisku čelisti 
Doba impulsu: 
 - doba impulsu od začátku stisku čelisti 
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Vytápění - 3/4 

 

Pro každou impulsní čelist lze nastavit tzv. výkon 
plus. Ten je udáván dvěma parametry – doba a 
teplota. Funkce se zapíná pro každou čelist zvlášť 
a používá se, pokud je rozdílná kvalita sváru po 
určitou dobu po startu balicího stroje (například 
vlivem odebírání tepla tubusem u podélné čelisti). 
Stroj potom změní výkon pulsu sváření o 
nastavenou teplotu. Tuto změnu postupně 
snižuje po nastavenou dobu až na nulu. 

 

 

Vytápění - 4/4 

 

Podle konfigurace je možné nastavit pro každou 
čelist následující typ: 
 - Žádná 
 - Tepelná čelist 
 - Impulsní čelist – ropex 
Dále je možné nastavit pro příčné čelisti zda je 
použito horní, střední a dolní sváření. Pro 
podélnou čelist je možno nastavit zda je použito 
horní a dolní sváření. 
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Parame try chlazení svár u 
Chlazení příčného sváru - 1/1 

 

Zapnutí vypnutí: 
 - zapíná nebo vypíná funkci chlazení příčného 
svaru. 
Předstih: 
 - čas chlazení před koncem svařování 
Doba chlazení příčného sváru (ve stisku): 
 - doba chlazení sváru během stisku příčných 
čelistí po ukončení sváření. 
Doba chlazení příčného sváru (po stisku): 
 - doba chlazení sváru po konci stisku příčných 
čelistí. 
Chlazení příčného svaru po zastavení stroje - 
vypnutí / zapnutí: 
 - zapíná nebo vypíná funkci chlazení příčného 
svaru po zastavení stroje. 
Chlazení příčného svaru po zastavení stroje: 
 - čas po který je příčný svar chlazen po uvedení 
stroje do stavu "Stop". 

 

 

 

Chlazení podélného sváru - 1/1 

 

Zapnutí vypnutí: 
 - zapíná nebo vypíná funkci chlazení podélného 
svaru. 
Režim chodu: 
 - Krokově – stejné parametry jako pro příčný svár 
 - Kontinuálně – nepřetržité chlazení 
 - S posuvem folie – chlazení během posuvu 
Pro krokový režim platí následující parametry: 
Zpoždění startu: 
 - určuje okamžik startu foukání chladící vzduchu 
na svár od konce stisku podélné čelisti. 
Doba trvání: 
 - doba, po kterou je podélný svár ochlazován. 
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Parame try p osuvu folie 
Posuv folie - ON/OFF - 1/1 

 

Vypnutí a zapnutí funkce posuvu folie se provádí 
krátkým stiskem tlačítka v dolní části obrazovky. 
1 - vypnuto 
2 - zapnuto 

 

 

 

Posuv folie STEP - nastavení parametrů - 1/3 

 

Nastavení polohy - rolna před límcem 
 - pokud je stroj vybaven snímáním aktuální 
polohy rolny před límcem je možné tímto 
parametrem její polohu uložit do programu. Stroj 
potom hlídá, jestli je rolna ve správné pozici.  
 - expertní mód (jen ve 3. úrovni) - pokud je 
zapnutý, stroj polohu nehlídá a automaticky 
zapisuje aktuální polohu do nastaveného 
parametru 
Délka sáčku: 
 - nastavuje se potřebná délka sáčku 
Posuv folie - rychlost: 
 - nastavuje se maximální rychlost posuvu 
obalového materiálu, která je dosažená až po 
době rozběhu 
Posuv folie - doba rozběhu: 
 - doba, po kterou se zvyšuje rychlost posuvu z 
nulové hodnoty na nastavenou 
Dráha doběhu posuvu: 
 - délka, po které brzdí folie do zastavení 
Posuv folie - počet posuvů: 
 - nastavuje se počet kroků posuvu, po kterých se 
provede teprve krok příčných čelistí 
Doběhová rychlost posuvu: 
 - je snížená rychlost posuvu, kterou se pohybuje 
folie při doběhu; přepíná se na ni při zadané délce 
doběhu 
Posuv folie - zpoždění startu: 
 - doba od okamžiku startu čelistí od sebe, po 
které se rozeběhne posuv folie 

 

 

Posuv folie STEP - nastavení parametrů - 2/3 

 

Zapnutí / Vypnutí: 
 - zapnutí a vypnutí funkce brzdy folie 
Pozice sepnutí brzdy folie: 
 - vzdálenost od konce posuvu folie, kdy je aktivní 
brzda folie 
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Posuv folie STEP - nastavení parametrů - 3/3 

 

Rychlost: 
 - rychlost odvíjení folie v otáčkách za minutu. 
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Parame try cen trová ní folie 
Centrování folie - ON/OFF - 1/1 

 

Vypnutí a zapnutí funkce automatického 
centrování folie se provádí krátkým stiskem 
tlačítka v dolní části obrazovky nebo zapnutím v 
menu stroje. 
1 - vypnuto 
2 - zapnuto 

 

 

 

Centrování folie - nastavení parametrů - 1/3 

 

Snímač okraje folie - aktuální poloha: 
 - ukazuje aktuální polohu okraje folie na 
analogovém snímači v mm 
Poloha rámu - aktuální poloha: 
 - pokud je stroj vybaven snímáním polohy rámu, 
zobrazuje se aktuální poloha v mm 
 - šipky po stranách slouží k manuálnímu pohybu 
rámem stroje, červená barva šipky znamená že je 
rám v krajní poloze. Manuální ovládání je možné 
provádět pouze ve stavu „STOP STROJE“. Pokud je 
automatické centrování vypnuto, je možné ruční 
ovládání i při chodu stroje 
Nastavení polohy - snímač okraje folie: 
 - pokud je stroj vybaven funkcí automatického 
nastavení polohy snímače okraje folie je možné 
tímto parametrem jeho polohu uložit do 
programu. Stroj po načtení programu nastaví 
snímač do správné polohy. Polohu je možné 
přenastavit pomocí šipek. 
 - expertní mód (jen ve 3. úrovni) - pokud je 
zapnutý, stroj nehlídá aktuální polohu.  
 - nastavit výchozí polohu (jen ve 3. úrovni) - 
používá se jen při výměně pohonu. Nejprve je 
potřeba v expertním módu nastavit pomocí šipek 
snímač do polohy označené na stroji a potom 
stisknout tlačítko. 

 

 

Centrování folie - nastavení parametrů - 2/3 

 

Nastavení středu: 
 - tlačítko slouží k automatickému nalezení střední 
polohy rámu, pokud je touto funkcí stroj vybaven 
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Centrování folie - nastavení parametrů - 3/3 

 

Manuální ovládání - pravá strana: 
 - určuje režim manuálního centrování 
 - Žádný - manuální ovládání se nebude 
zobrazovat 
 - Krokový režim - při stisku šipky pro manuální 
ovládání udělá centrování jeden krok 
 - Kontinuální režim - centrování se pohybuje 
dokud je šipka stisknutá 
Perioda: 
 - doba, po kterou se pohybuje rám centrování 
požadovaným směrem, pokud je vydán signál z 
některého snímačů kraje folie 
Rychlost: 
 - rychlost, kterou se pohybuje rám při centrování 
Kalibrace analogového snímače: 
 - při kalibraci analogového snímače nesmí být 
mezi snímačem a odrazkou folie. Kalibraci 
provedete stiskem tlačítka. Průběh kalibrace je 
indikován symbolem probíhající činnosti. 
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Parame try hlí dání po tisku 
Hlídání potisku - ON/OFF - 1/1 

 

Vypnutí a zapnutí funkce hlídání potisku se 
provádí krátkým stiskem tlačítka v dolní části 
obrazovky nebo zapnutím v menu stroje. 
1 - vypnuto 
2 - zapnuto 

 

 

 

Hlídání potisku - nastavení parametrů - 1/1 

 

Zapnutí / Vypnutí: 
 - zapnutí a vypnutí funkce hlídání potisku. 
Délka sáčku: 
 - nastavuje se potřebná délka sáčku 
Posunutí obrázku: 
 - nastavuje se umístění střihu vůči potisku sáčku 
Nastavení polohy - snímač značky: 
 - pokud je stroj vybaven funkcí automatického 
nastavení polohy snímače okraje folie je možné 
tímto parametrem jeho polohu uložit do 
programu. Stroj po načtení programu nastaví 
snímač do správné polohy. Polohu je možné 
přenastavit pomocí šipek. 
 - expertní mód (jen ve 3. úrovni) - pokud je 
zapnutý, stroj nehlídá aktuální polohu.  
 - nastavit výchozí polohu (jen ve 3. úrovni) - 
používá se jen při výměně pohonu. Nejprve je 
potřeba v expertním módu nastavit pomocí šipek 
snímač do polohy označené na stroji a potom 
stisknout tlačítko. 
Provedená korekce: 
 - rozdíl mezi očekávanou polohou značky podle 
nastavených parametrů a skutečnou polohou 
zjištěnou snímačem značky 
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Parame try tvarová ní sáčku 
Tvarování sáčku - ON/OFF - 1/1 

 

Vypnutí a zapnutí funkce tvarování sáčku se 
provadí v menu stroje. 

 

 

 

Tvarování dna - nastavení parametrů - 1/1 

 

Zapnutí / Vypnutí: 
 - zapnutí a vypnutí funkce tvarování dna. 
Zpoždění startu: 
 - zpoždění startu horních šipek od startu příčných 
čelistí 
Doba trvání: 
 - doba, po kterou jsou horní šipky (tvarovací 
klíny) v přední poloze 
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Parame try o dsunu sáčků 
Odsun sáčků - nastavení parametrů - 1/2 

 

Podle konfigurace stroje mohou byt až dva 
odsuny sáčků. Mezi parametry jednotlivých 
odsunů se přepíná příslušnou záložkou. 
Režim chodu odsunového dopravníku – plynulý 
chod 
Přeběh: 
 - doba, po kterou běží dopravník po dokončení 
taktu stroje. 
Rychlost dopravníku: 
 - pro odsunový dopravník řízený frekvenčním 
měničem lze nastavit jeho rychlost. 

 

 

Odsun sáčků - nastavení parametrů - 2/2 

 

Režim chodu odsunového dopravníku – krokovací 
chod  
Zpoždění startu: 
 - čas, po kterém se rozeběhne dopravník po 
startu čelistí od sebe. 
Doba běhu: 
 - doba, po kterou běží dopravník po odstartování 
běhu dopravníku. 
Rychlost dopravníku: 
 - pro odsunový dopravník řízený frekvenčním 
měničem lze nastavit jeho rychlost. 
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Parame try p řísunu zboží 
Přísun zboží - ON/OFF - 1/1 

 

Vypnutí a zapnutí funkce přísunu zboží se provádí 
krátkým stiskem tlačítka v dolní části obrazovky. 
1 - vypnuto 
2 - zapnuto 
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Přísun zboží STEP - nastavení parametrů - 1/2 

 

Podle konfigurace stroje mohou byt až dva 
přísuny zboží, každý maximálně se třemi 
dopravníky. Mezi parametry jednotlivých přísunů 
se přepíná příslušnou záložkou. 
Filtr - start přísunu: 
 - parametr určuje dobu,  po  kterou  musí  být  
neustále  odcloněn  snímač  v násypce  
dávkovacího  zařízení.  Po  uplynutí  této  doby  se  
automaticky  zapne  přísun  zboží. 
Filtr - zastavení přísunu: 
 - parametr určuje dobu,  po  kterou  musí  být  
neustále  zacloněn  snímač  v násypce  
dávkovacího  zařízení.  Po  uplynutí  této  doby  se  
automaticky  zastaví  přísun  zboží. 
Vhodně  nastavené  parametry  přispívají  k 
plynulému  přísunu  zboží  do  násypky  
dávkovacího  zařízení  a  jejich  hodnota  vychází  z 
parametrů  balící  linky. 
Rychlost dopravníku x: 
 -  pro dopravníky řízené frekvenčním měničem 
lze nastavit rychlost v Hz. 
Vyprázdnění - zapnutí / vypnutí: 
 - po zapnutí funkce se spustí dopravníky podle 
výše uvedeného nastavení 
Vyprázdnění po nastavenou dobu - zapnutí / 
vypnutí: 
 - po zapnutí funkce se spustí dopravníky podle 
výše uvedeného nastavení. Vyprazdňování se 
automaticky vypne po čase nastaveném v 
parametru „Doba trvání“. 
Hlídat maximální dobu přísunu: 
- po zapnutí funkce bude hlídána doba chodu 
přísunu 
Maximální doba běhu: 
- pokud je funkce zapnuta a přísun je v chodu 
delší dobu než je nastavena v tomto parametru, 
stroj provede jednu z reakcí nastavených v 
parametru „Reakce na závadu“: 
1 – žádná reakce 
2 – závada – stop alarm – stroj se po nastaveném 
čase zastaví a vypíše událost do panelu zpráv 
3 – závada – stop info – stroj pouze vypíše 
informaci do panelu zpráv 

 

 

Přísun zboží STEP - nastavení parametrů - 2/2 

 

Přísun zboží číslo x - úroveň signálu: 
 - tímto parametr lze zvolit úroveň vstupního 
signálu ovládajícího přísun zboží. Vypnutá volba 
znamená sepnutí přísunu, pokud není vstupní 
signál. Zapnutá volba znamená sepnutí přísunu 
pokud je vstupní signál sepnut. 
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Parame try dávk ovacích zařízení 
Dávkování produktu STEP - nastavení parametrů - 1/3 

 

Doba pádu produktu: 
 - doba, po kterou padá zboží z dávkovacího 
zařízení do prostoru nad příčné čelisti. Parametr 
je ovlivňován vlastnostmi baleného produktu, 
hmotnostní dávky a vlastnostmi pádové dráhy 
(není závislý na nastaveném výkonu balicího 
stroje). Nutné zjistit odzkoušením. 
Zpoždění startu dávkování produktu: 
 - doba, určující okamžik, kdy si balicí stroj zažádá 
o dávku. Parametr je závislý na celkovém 
nastavení stroje (na výkonu stroje). Pokud se 
změní parametr, který ovlivní výkon stroje, pak je 
nutné změnit i parametr "zpoždění dávky"; tento 
parametr není dostupný pro kontinuální režim 
stroje 
Doba po dávce: 
 - doba po poslední dávce do sáčku, než je 
povoleno následující dávkování 

 

 

Dávkování produktu STEP - nastavení parametrů - 2/3 

 

Režim multivýsypu: 
 - jednoduchý – stroj komunikuje s dávkovačem v 
režimu signálů vysypat, ready, vysypáno. Počet 
dávek se nastaví na dávkovači. 
 - postupný – stroj komunikuje s dávkovačem v 
režimu signálů vysypat, ready. Dávkování řídí stroj 
a dává pro každou dávku zvlášť signál dávkovači. 
Počet dávek do sáčku: 
 - počet výsypů dávkovače na jeden sáček. 
Prodleva mezi jednotlivými dávkami: 
 - doba mezi jednotlivými výsypy dávkovače, 
používá se pro zamezení ucpávání tubusu balicího 
stroje. 
Aktuální počet dávek v sáčku:  
 - ukazuje aktuální stav dávkování. Tlačítkem u 
hodnoty lze aktuální stav vynulovat. 

 

 

Dávkování produktu STEP - nastavení parametrů - 3/3 

 

Zapnutí / Vypnutí 
 - zapíná funkci hlídání hladiny zboží v dávkovači 
Hlídání hladiny zboží v násypce - doba 
 - pokud je nastavenou dobu nedostatek zboží v 
násypce, stroj nahlásí chybu a zastaví se. 
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Vyprázdnění dávkovače - 1/1 

 

Zapnutí / Vypnutí 
 - zapíná funkci vyprázdnění technologických vah 
HS. Po stisku tlačítka se nejprve otevřou vážicí 
misky a po 3 s se spustí vibrátory / pás / šnek 
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Nastavení dávky - 1/2 

 

Zapisovat informace o dávce 
- tímto přepínačem lze zapnout zapisování 
informací o zabaleném zboží do statistiky. V 
případě technologických vah HS se jedná o 
skutečně vysypané dávky. Pro ostatní dávkovače 
je potom počítáno množství z nastavené dávky a 
informace o vyrobeném sáčku s dávkou. 
Počet druhů zboží 
- lze nastavit směs až ze šesti druhů zboží 
Prodleva mezi jednotlivými výsypy 
 - tento parametr je dostupný pouze pro 
technologické váhy HS. Pokud je dávka 
kombinována z více řad váhy, nastavý se tímto 
parametrem minimální prodleva mezi vysypáním 
jednotlivých řad. Tento parametr se používá pro 
zamezení ucpání výsypky vah 
Zboží x 
 - nastavení vlastností jednotlivých druhů zboží v 
dávce. Název zboží se provádí výběrem z 
přednastavených názvů v záložce konfigurace 
 - Hmotnost / Množství - nastavuje se množství 
daného zboží v dávce. Pro technologické váhy jde 
o hmotnost a její hodnota se promítne v 
nastavení hmotnosti v parametrech váhy 
- Počet výsypů v jedné dávce - parametr jen pro 
technologické váhy. Nastavuje počet výsypů, ze 
kterých je kombinována nastavená hmotnost 
zboží 
- Přiřazené řady -  parametr jen pro technologické 
váhy. Výběr řad, které dávkují dané zboží. 
Vybrané řady jsou označeny modře. 
 - jednotky - výběr jednotek, ve kterých je zadáno 
množství. Parametr se nezobrazuje pro 
technologické výhy HS, u kterých je množství 
zadávánio ve gramech. 

 

 

Nastavení dávky - 2/2 

 

Seznam druhů zboží 
 - zadávání názvů zboží, které lze použít v dávce 
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Liniové váhy - nastavení parametrů - 1/5 

 

Základní ovládání technologických vah HS se 
provádí na v pravé části základní obrazovky stroje, 
na záložce dávkovač. 
1. První řádek je odkaz na obrazovku s parametry 
vah HS. 
2. Na druhém řádku jsou tlačítka pro spuštění a 
zastevení vážení. 
- START - tlačítko pro spuštění vážení 
- STOP - zastavení vážení po dokončení cyklu vah 
- TOTAL STOP - dojde k okamžitému zastavení 
vážení 
3. tlačítko pro zapnutí vybrané řady 
4. aktuální zatížení vážicí misky 
5. tlačítko pro ruční tárování vybrané řady 
6. posledních šest dávek vysypaných vybranou 
řadou vah 

 

 

Liniové váhy - nastavení parametrů - 2/5 

 

Hmotnost 
 - je hmotnost zboží navažovaná jednou řadou; 
navažovaní se provádí hlavním i dovažovacím 
žlabem; hodnota je stejná s nastavovanou 
hodnotou z hlavní obrazovky (je možné ji nastavit 
zde i na hlavní obrazovce) 
Dovažování 
 - je hmotnost zboží, která je pomaleji dávkována 
před koncem navažování; dovažování se provádí 
pouze dovažovacím žlabem; hodnota je stejná 
s nastavovanou hodnotou z hlavní obrazovky (je 
možné ji nastavit zde i na hlavní obrazovce)  
Význam dovažování je patrný z následujícího 
příkladu. Je-li nastavena hmotnost 500 gramů a 
dovažování 30 gramů znamená to, že navažování 
do vážící misky je prováděno až do okamžiku, kdy 
je ve vážící misce 470 gramů. Po dovršení této 
hmotnosti začíná pouze dovažování. Hmotnost od 
470 do 500 gramů je dovážena dle nastavených 
parametrů pro dovažovaní. 
Předstih konce dávkování 
 - je odhadnutá hmotnost zboží mezi vážící 
miskou a žlabem nebo dopravníkem. 
Význam předstihu je vysvětlen na příkladu. Je-li 
zadána hodnota předstihu 5 gramů znamená to, 
že při požadované hmotnosti vážení 500 gramů se 
ukončí dovažování po navážení 495 gramů (o 5 
gramů dříve). Eliminuje se tím hmotnost zboží, 
které nedopadlo ještě do vážící misky a je tedy 
potřeba s ním při vážení počítat, aby nedošlo k 
převážení. 
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Liniové váhy - nastavení parametrů - 3/5 

 

Autoutomatické nulování 
 - je počet taktů váhy, po němž řídící systém váhy 
provádí automaticky tárování. Váha je 
automaticky tárována, tzn., že zboží, které z 
nějakého důvodu ulpí na vážící misce nebo jejím 
závěsu, neovlivní přesnost vážení. 
Vibrace - parametry pro vibrátorové váhy 
- nastavuje intenzita vibrací v procentech pro 
jednotlivé žlaby; zadní žlaby mají větší intenzitu, 
protože jsou víc zaplněné 
Velký žlab je navažovací a malý žlab dovažovací (u 
předního bývá nižší intenzita pro přesnější 
dovážení). 
Rychlost dopravníku - parametry pro pásovou 
váhu 
Nastavuje se rychlost během dovažování a během 
hlavního vážení 
Doba otevření misky 
 - je doba, po kterou je vážící miska při vysypávání 
navážené hmotnosti otevřena. Obvykle se tento 
čas nastavuje na 300 až 700 milisekund (čas 
otevření misky musí být tak dlouhý, aby všechno 
zboží stačilo z misky vypadnout. 
Doba ustálení misky - po uzavření 
 - je doba potřebná na uklidnění misky před 
dalším navažováním (je to čas od povelu zavřít 
misku do začátku dalšího navažování). Zpravidla 
se nastavuje kolem 100 milisekund podle 
konkrétních podmínek. 
Doba ustálení misky - po navážení 
 - je doba potřebná na uklidnění misky po 
dovážení (je to čas od konce dovažování do startu 
otevření misky). Zpravidla se nastavuje kolem 500 
milisekund podle konkrétních podmínek. 

 

 

Liniové váhy - nastavení parametrů - 4/5 

 

Hmotnost kalibračního závaží 
 - před kalibrací váhy zadejte hmotnost závaží, 
kterým budete kalibrovat. (nejčastěji bývá 1000 g 
– závaží je dodáváno s vahami) 
Skutečná hmotnost - řada 
- parametr ukazuje aktuální zatížení vážicí misky. 
Pro kalilbraci vybrané řady siskněte tlačítko se 
symbolem závaží a postupujte podle pokynů na 
obrazovce. V dialogovém okně je vidět vždy 
hodnota z AD převodníku / hodnota přepočtená 
na gramy. 
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Liniové váhy - nastavení parametrů - 5/5 

 

Režim vážení 
 - tímto lze vybrat potřebný režim dávkovacích 
vah 
Všechny řady jako jeden dávkovač – při signálu 
vysypat dávku se vysype připravená dávka 
Každá řada jako jeden dávkovač – při signálu 
vysypat dávku se vysype ta řada, která byla o 
dávku požádána; každá řada má vlastní signál 
vysypat dávku 
Nastavování funkcí vibrační žlabů u jednotlivých 
řad vah. 
Malý i velký žlab – toto je standardní funkce 
navažování jednotlivé řady 
Pouze malý žlab – tato funkce je využívána při 
navažování malých dávek 
Režim komunikace 
 - naváženo-vysypat - v tomto režimu je signál 
ready nasteven poté co je připravena celá dávka. 
Signálem vysypat dojde k okamžitému vysypání 
celé dávky 
 - vysypat-vysypáno - v tomto režimu je signál 
ready nastaven ihned po navážení jedné řady vah. 
Signálem vysypat dochází k postupnému 
vysypávání. Po dokončení vysypávání je nastaven 
i signál vysypáno. 
Vyprázdnit při startu 
 - pokud je tato funkce zapnuta, dojde při každém 
startu vah k vyprázdnění vážících misek 
Hlídat maximální dobu běhu bez zboží 
 - pokud je tato volba zapnuta, bude po uplynutí 
níže nastaveného času zastaveno vážení, pokud 
není v násypce zboží. Po doplnění zboží váha 
automaticky pokračuje ve vážení. 
Maximální doba běhu 
 - maximální čas vážení bez zboží. 
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Parame try značkovacích zařízení 
Značkovací zařízení - ON/OFF - 1/1 

 

Vypnutí a zapnutí funkce značkovacího zařízení se 
provádí krátkým stiskem tlačítka v dolní části 
obrazovky. 
1 - vypnuto 
2 - zapnuto 
Na stroji mohou být až tři značkovací zařízení, 
takto se zapíná funkce jako celek. Pokud je funkce 
vypnutá, nebude fungovat žádné značkovací 
zařízení. Pokud je funkce zapnutá, budou 
fungovat ty, které jsou jednotlivě zapnuté. 
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Značkovací zařízení STEP - nastavení parametrů - 1/3 

 

Zapnutí / vypnutí: 
 - zapíná jednotlivé značkovací zařízení. 
Poloha výstupního signálu: 
 - poloha výstupního signálu od startu posuvu 
folie. 
Aplikovat pouze na jeden sáček v sestavě: 
 - pokud je nastavený počet spojených sáčků vetší 
než 1, je možné zapnout funkci značkování jen 
pro jeden sáček ze sestavy. 
Index sáčku v sestavě: 
 - číslo sáčku, na který je značkování aplikováno. 
Krok razníku: 
 - doba, po kterou je razník v kontaktu s obalovým 
materiálem. 
Značkovací zařízení: 
 - nastavení teploty razníku. 
Hlídání konce datumovací pásky: 
 - počet pulsů snímače otáček na potahu pásky, o 
který se musí snímač pootočit, aby nebyla 
detekována závada konec pásky. 
Aktuální stav irc snímače: 
 - monitorovací údaj funkčnosti snímače. 

 

 

Značkovací zařízení STEP - nastavení parametrů - 2/3 

 

Zapnutí / vypnutí: 
 - zapíná jednotlivé značkovací zařízení. 
Výstupní signál - zapnutí / vypnutí: 
 - zapíná jednotlivé značkovací zařízení. 
Poloha výstupního signálu: 
 - poloha výstupního signálu od startu posuvu 
folie. 
Délka výstupního signálu: 
 - délka ovládacího signálu pro ovládání externího 
zařízení. 
Aplikovat pouze na jeden sáček v sestavě: 
 - pokud je nastavený počet spojených sáčků větší 
než 1, je možné zapnout funkci značkování jen 
pro jeden sáček ze sestavy. 
Index sáčku v sestavě: 
 - číslo sáčku, na který je značkování aplikováno. 

 

 

Značkovací zařízení STEP - nastavení parametrů - 3/3 

 

V konfiguraci značkovacích zařízení je možné 
jednotlivým zařízením zadat uživatelské názvy. 
Pokud nebude zadán žádný název, bude se 
používat označení "Značkovací zařízení # ". 
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Práce s  prog ramy 
Program manager - 1/4 

 

Základní obrazovka progrmmangeru 
1 - zobrazení aktuálně načteného progamu. "*" 
před číslem programu znamená, že aktuální 
nastavení neodpovídá naposledy načtenému 
programu. 
2 - přepnutí na zobrazení tabulky s prostým 
seznamem programů. Vhodné pro menší počet 
uložených programů. 
3 - přepnutí na zobrazení s tříděním do skupin. 
Vhodné pro lepší organizaci programů při jejich 
větším množství. Přepínáním, mezi jednotlivými 
typy zobrazení se neztrácí informace o třídění do 
skupin. 
4 - obrázek přiřazený programu zvolenému v 
tabulce. Po jeho stisku se zobrazí nabídka pro 
úpravu přidaného obrázku. 
5 - tlačítko pro načtení programu 
6 - tlačítko pro uložení aktuálního nastavení stroje 
do programu vybraného v tabulce. Funkce je 
přístupná od 1. úrovně ovládání. 
7 - tlačítko pro vytvoření nového programu. Po 
jeho stisku nejprve vyberte z nabízeného 
seznamu volné číslo programu a potom zadejte 
název programu. Funkce je přístupná od 1. 
úrovně ovládání. 
8 - tlačítko pro vytvoření nové skupiny programů. 
Po jeho stisku zadejte jméno nové skupiny. 
Funkce je přístupná od 1. úrovně ovládání. 
9 - tabulka se seznamem programů a skupin. 
Zobrazeno je vždy číslo a název programu. Pro 
stroje vybavené čtečkou čárových kódů i 
přidělený kód. Modře jsou zobrazeny názvy 
skupin. Skupinu lze krátkým stiskem zabalit, nebo 
rozbalit. 

 

 

Program manager - 2/4 

 

Kontextové nabídky pro úpravu programu, které 
se zobrazí po delším stisku názvu programu. 
Funkce je přístupná od 1. úrovně ovládání. 
1 - název skupiny, ve které je program aktuálně 
zařazen, číslo a název upravovaného programu. 
2 - rolovací seznam, kterým můžete program 
zařadit do některé z existujících skupin. 
3 - tlačítko pro přejmenování programu. Po jeho 
stisku se zobrazí alfanumerická klávesnice pro 
editaci názvu. 
4 - tlačítko pro smazání programu. Po jeho stisku 
a potvrzení volby bude program odstraněn. 
5 - tlačítko pro změnu přiřazeného čárového kódu 
pro stroje vybavené čtečkou. Po jeho stisku se 
zobrazí alfanumerická klávesnice, kde můžete kód 
buď ručně editovat a nebo jej načíst čtečkou. 
Pokud je k programu přiřazen kód, lze program 
načíst kdykoli pouhým načtením kódu. Každý 
program musí mít jedinečný kód. 
6 - tlačítko pro zavření kontextové nabídky. 
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Program manager - 3/4 

 

Kontextové nabídky pro úpravu skupiny, které se 
zobrazí po delším stisku názvu skupiny. Funkce je 
přístupná od 1. úrovně ovládání a není dostupná 
pro základní skupinu nazvanou "Nezařazeno". 
1 - název upravované skupiny. 
2 - tlačítko pro přejmenování skupiny. Po jeho 
stisku se zobrazí alfanumerická klávesnice pro 
editaci názvu. 
3 - tlačítko pro smazání skupiny. Po jeho stisku a 
potvrzení volby bude skupina smazána a 
programy v ní obsažené budou přesunuty do 
základní skupiny "Nezařazeno". 
4 - tlačítko pro zavření kontextové nabídky. 

 

 

Program manager - 4/4 

 

1 - tlačítko pro načtení obrázku z usb disku. Jsou 
podporovany obrazky typu JPG, PNG, BMP. 
2 - pokud je ke stroji pripojena IP kamera, muzete 
jako obrazek k programu pouzit snimek z kamery. 
3 - tlacitko pro smazani prideleneho obrazku. 
4 - tlacitko pro zavření nabídky pro upravu 
obrázku. 
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Statistika 
Obecné - 1/2 

 

1 - výběr roku zobrazovaných statistických dat 
2 - výběr měsíce zobrazovaných statistických dat 
3 - výběr dne zobrazovaných statistických dat 
4 - přepne na zobrazení souhrnných informací z 
vybraných statistických dat 
5 - přepne na zobrazení podrobného výpisu 
vybraných statistických dat 
6 - přepne na zobrazení grafu z vybraných 
statistických dat 

 

 

Obecné - 2/2 

 

Ovládání grafického zobrazení statistických dat 
1 - stiskem a tažením prstu směrem nahoru a dolů  
v oblasti vlevo od grafu můžete měnit měřítko 
zobrazení ve svislé ose. 
2 - stiskem a tažením prstu směrem doprava a 
doleva  v oblasti pod grafem můžete měnit 
měřítko zobrazení ve vodorovné ose. 
3 - stiskem v levém dolním rohu, změníte měřítko 
zobrazení tak, aby byl vidět celý graf. 
4 - kliknutím do grafu zobrazíte hodnoty 
vybraného grafu pro nejbližší bod grafu. 
5 - tlačítko pro zobrazení / skrytí nastavení 
zobrazení 
6 - zobrazení primárního grafu, který je 
vykreslován tučně, je počítaná jeho průměrná 
hodnota a zobrazují se jeho hodnoty po kliknutí 
do grafu 
7 - zaškrtnutím můžete zvolit, které grafy se mají 
zobrazovat 

 

 

 

Základní statistika - 1/1 

 

Celkový počet sáčků: 
 - počet všech vyrobených sáčků 
Celkový počet sáčků s dávkou: 
 - počet sáčků vyrobených se zapnutou funkcí 
dávkování produktu 
Spotřebovaná folie: 
 - množství strojem odvinuté folie 
Nulovatelná počítadla lze tlačítkem u hodnoty 
vynulovat. 
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Provozní události - 1/1 

 

Doba zapnutí: 
 - změřený čas kdy je stroj zapnutý hlavním 
vypínačem. 
Doba ve stavu start: 
 - čas po který je stroj ve stavu "Start" 
Doba ve stavu stop: 
 - doba po kterou je stroj ve stavu "Stop" 
Vybraná událost: 
 - v rozbalovacím menu můžete vybrat událost, 
pro kterou budou spočítané níže uvedené 
hodnoty 
Celkový čas trvání vybrané události: 
 - celkový čas po který byla vybraná událost 
aktivní během vybraného dne 
Počet výskytů události: 
 - udává počet kolikrát za vybraný den vybraná 
událost nastala 

 

 

 

Informace o dávce - 1/1 

 

Vybraná dávka 
- v rozbalovacím menu můžete vybrat dávku, pro 
kterou budou spočítané níže uvedené hodnoty 
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Prostoje - 1/2 

 

Pokud dojde ke změně stavu stroje START na stav 
STOP, je možné na hlavní obrazovce v záložce 
"Statistika" vybrat aktuální prostoj obsluhy stroje. 
Do statistických dat je zapsán po čase 
nastaveném v konfiguraci. 

 

 

Prostoje - 2/2 

 

Vybraný prostoj 
 - v rozbalovacím menu můžete vybrat prostoj, 
pro který bude spočítaný celkový čas trvání a 
počet výskytů 
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Konfigurace - 1/1 

 

Typ směn: 
 - Žádná - Tato volba znamená, že se nebudou 
zaznamenávat žádné informace o směnách  
 - Časové - Tato volba znamená, že se bude volit 
aktuální směna automaticky na základě času. 
 - Přihlašování heslem - Tato volba znamená, že se 
směna bude volit ručně za pomocí hesla 
 - Přihlašování RFID – pokud je stroj vybaven 
čtečkou RFID, je možné vybrat přihlašování směn 
ručně pomocí RFID. 
Vyžadovat přihlášení: 
 - pokud je tato volba zaškrtnuta, nelze stroj 
pustit bez přihlášené směny. 
Každá směna vlastní programy: 
 - Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude mít 
každá směna k dispozici svojí sadu programů. 
Počet směn: 
 - Lze zvolit maximálně 10 směn. 
Aktuální směna: 
 - Směna pro kterou se nastavují níže uvedené 
hodnoty. 
Jméno směny: 
 - každou směnu lze libovolně přejmenovat. 
Výjimkou je směna označená jako "Master" 
Začátek směny: 
 - časový údaj, kdy začíná zvolená směna. Platí pro 
typ směn "Časové" 
Konec směny: 
 - časový údaj, kdy končí zvolená směna. Platí pro 
typ směn "Časové" 
Zadejte heslo: 
 - zadání hesla pro vybranou směnu. Platí pro typ 
směn "přihlašování heslem" 
Defaultní úroveň: 
 - po přepnutí na vybranou směnu dojde zároveň 
k nastavení zvolené úrovně ovládání. 
Přiřazené rfid kódy: 
 - pomocí tlačítka "+" můžete k vybrané směně 
přidat RFID kód. Každý kód může být použit jen 
jednou. Přiřazený kód můžete odebrat tlačítkem 
"-". Platí pro typ směn "Přihlašování RFID" 

 

 

 

Konfigurace Prostoje - 1/1 

 

Prostoje zapnutí / vypnutí 
 - zapíná funkci zadávání prostojů obslulhy stroje 
Prostoje - zpoždění startu 
 - čas od zastavení stroje, po kterém je 
zaznamenán prostoj nastavený na základní 
obrazovce stroje. Pokud obsluha stroje nevybere 
žádný prostoj, je zapsán "Nespecifikovaný 
prostoj" 
Popis prostoje 
 - seznam prostojů, ze kterých vybírá obsluha 
stroje 
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Nastavení 
Nastavení - 1/1 

 

Volba jazyka: 
 - v rozbalovacím menu lze vybrat některý z 
dostupných jazyků ovládání stroje 
Schéma barev: 
 - nastavení barevného schématu ovládání stroje. 
Vstupní přístupové kódy: 
 - přepne na obrazovku s nastavením kódů 
Komunikace: 
 - přepne na obrazovku s nastavením 
komunikačních rozhraní stroje. Přístupné jen ve 3. 
úrovni ovládání. 
Konfigurace ventilového bloku: 
 - konfigurace ventilových bloků připojených na 
sběrnici CAN nebo EtherCAT. Přístupné jen ve 3. 
úrovni ovládání. 
Moros: 
 - nastavení VPN Routeru ve stroji. Zobrazí 
webové rozhraní routeru v externím webovém 
prohlížeči, který je pro vstup zpět do ovládání 
stroje nutné ukončit. Přístupné jen ve 3. úrovni 
ovládání. 

 

 

 

Vstupní přístupové kódy - 1/1 

 

Ovládání stroje je rozděleno do 4 úrovní ovládání. 
Základní je úroveň 0 pro základní obsluhu stroje. 
Některé funkce jsou podmíněné vyšší úrovní. 
Funkce nepřístupná v aktuální úrovni je 
vykreslena šedě a označena symbolem zámku. 
Úroveň 1 - 3: 
 - nastavení hesla pro jednotlivé úrovně. Viditelné 
jsou pouze nastavení pro aktuální a nižší úrovně. 
Automaticky zrušit vstupní kód: 
 - čas, po kterém stroj sám nastaví úroveň 0. Při 
nastavení 0s je funkce vypnutá. 
Nastavit vstupní kód po zapnutí stroje. 
 - číslo úrovně, která je nastavená ihned po 
zapnutí stroje. Nastavit lze maximálně aktuální 
úroveň. 
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Komunikace - 1/2 

 

Nastavení IP kamery 
Vyhledávání: 
 - spustí se vyhledávání síťových zařízení, 
připojených do routeru MoRoS. 
Dostupná síťová zařízení: 
 - adresy zařízení nalezených vyhledáváním. Po 
výběru zařízení se automaticky doplní adresa 
video streamu pro IP kameru dodávanou se 
strojem. 
Adresa video streamu: 
 - adresa video streamu z IP kamery. Stream musí 
mít formát MJPG. 

 

 

Komunikace - 2/2 

 

Nastavení vstupů a výstupů 
Externí blokování stroje - zapnutí / vypnutí: 
 - Externí blokování stroje je funkce která umožní 
dočasné zastavení stroje přivedením signálu na k 
tomu určený vstup řídícího systému stroje. Po 
dobu trvání signálu (nastavené úrovně) bude stroj 
stát. Po skončení signálu se stroj automaticky 
spustí. 
Externí blokování stroje - úroveň signálu: 
 -  tímto parametr lze zvolit úroveň vstupního 
signálu ovládajícího funkci externího blokování 
stroje. Vypnutá volba znamená blokování stroje, 
pokud není vstupní signál. Zapnutá volba 
znamená blokování stroje, pokud je vstupní signál 
sepnut. 
Externí stop stroje - zapnutí / vypnutí: 
 - Externí stop stroje je funkce, kdy po přivedení 
signálu nastavené úrovně dojde k uvedení stroje 
do stavu „Stop“. Po skončení signálu je potřeba 
spustit ručně. 
Externí stop stroje - úroveň signálu: 
 - tímto parametr lze zvolit úroveň vstupního 
signálu ovládajícího funkci externího stopu stroje. 
Vypnutá volba znamená stop stroje, pokud není 
vstupní signál. Zapnutá volba znamená stop 
stroje, pokud je vstupní signál sepnut. 
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Konfigurace ventilového bloku - 1/1 

 

Pokud je na stroji více ventilových bloků, je 
možné mezi nimi přepínat pomocí záložek. 
počet ventilů v sestavě: 
 - nastavení počtu ventilů osazených ve 
ventilovém bloku. 
Funkce vybraného ventilu" 
 - ventil, u kterého chceme nastavit funkci je třeba 
vybrat stiskem příslušné pozice. Vybraný ventil je 
označen žlutou barvou. Po výběru ventilu je 
možné vybrat jeho funkci z rozbalovacího menu. 
1 - kontrolka sepnutí ventilu 
2 - označení ventilu. Musí souhlasit se schématem 
a s popisem na stroji. 
3 - ruční sepnutí ventilu. Funkce je přístupná, jen 
pokud je stroj ve stavu "Stop". 
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Infor mace 
Informace - 1/1 

 

Údržba stroje: 
 - přepne na obrazovku s informacemi o 
pravidelné údržbě stroje. 
Schéma zapojení: 
 - zobrazí v externím prohlížeči pdf verzi schéma 
elektrického zapojení stroje. Pro návrat do 
ovládání stroje je nutné prohlížeč ukončit. 
Videonávody: 
 - přepne na obrazovku se seznamem vidonávodů 
a uživatelských videí. 
Přehled alarmů: 
 - přepne na obrazovku se seznamem alarmů a 
možností prohlížení podrobného popisu ke 
každému alarmu. 
Předchozí verze software: 
 - přepne na obrazovku se seznamem předchozích 
verzí software. Umožňuje návrat ke starší verzi po 
provedeném upgrade. 
Monitoring - EtherCAT: 
 - přepne na obrazovku s výpisem připojených 
zařízení na sběrnici EtherCAT spolu s výpisem 
jejich stavu. 
Monitoring - Vstupy / výstupy: 
 - přepne na obrazovku s možností prohlížení 
stavu vstupů, výstupů a hodnot z některých 
snímačů. 
Na konci této stránky je stručný přehled 
hardware, síťových připojení a verzí software na 
stroji. Tyto informace mohou být důležité při 
komunikaci se servisním technikem. 

 

 

 

Údržba stroje STEP - 1/1 

 

1 - tlačítko pro potvrzení provedení úkonů 
popsaných ve zvolené skupině.  Funkce je 
přístupná pro 3. úroveň ovládání. 
2 - tlačítko pro zobrazení seznamu úkonů pro 
vybranou skupinu. 
3 - seznam skupin servisních úkonů. 
4 - zvolené prostředí ve kterém je stroj 
provozován. Volbu může provést pouze technik 
firmy Velteko. 
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Videonávody - 1/2 

 

1 - tlačítko pro otevření vybraného videa. 
2 - tlačítko pro přidání nového uživatelského 
videa. Video musí být ve formátu WMV9 a 
maximální velikost všech uživatelských videí 
nesmí překročit 300 MB. Funkce je přístupná pro 
3. úroveň ovládání. 
3 - tlačítko pro smazání uživatelského videa. 
Funkce je přístupná pro 3. úroveň ovládání. 
4 - seznam videonávodů. Modře jsou označena 
videa dodávaná se strojem a černě videa nahraná 
uživatelem. 

 

 

Videonávody - 2/2 

 

1 - tlačítko pro spuštění přehrávání / pozastavení 
přehrávání 
2 - tlačítko pro zastavení přehrávání a posunutí na 
začátek videa 
3 - ukazatel přehrávání videa. Stiskem dojde k 
přesunutí přehrávání na pozici odpovídající místu 
stisku. 
4 - zavření přehrávače videa. 
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Přehled alarmů - 1/2 

 

1 - tlačítko pro otevření detailního popisu k 
vybranému alarmu 
2 - seznam všech alarmů, ke kterým existuje ve 
zvoleném jazyce na stroji popis. Pokud nejsou k 
dispozici popisy ve zvoleném jazyce, použije se 
popis v angličtině. 

 

 

Přehled alarmů - 2/2 

 

1 - tlačítko pro zavření detailu a návrat k seznamu 
alarmů. 
2 - detailní popis alarmu. 
3 - výběr dalších popisů k zvolenému alarmu. 

 

 

 

Předchozí verze software - 1/1 

 

1 - tlačítko pro obnovení starší verze software. 
Funkce je přístupná pro 3. úroveň ovládání. 
2 - tlačítko pro smazání uložené verze software. 
Funkce je přístupná pro 3. úroveň ovládání. 
3 - seznam uložených verzí software. 

 

 

 

Monitoring hardware - 1/5 

 

Maximální teplota - IN: 
 - maximální teplota uvnitř elektrorozvaděče. 
Minimální teplota - IN: 
 - minimální teplota uvnitř elektrorozvaděče. 
Maximální teplota - OUT: 
 - maximální teplota v okolním prostředí stroje. 
Miniiální teplota - OUT: 
 - minimální teplota v okolním prostředí stroje. 
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Monitoring hardware - 2/5 

 

Maximální napětí: 
 - maximální sdružené napětí přiváděné do stroje 

 

 

Monitoring hardware - 3/5 

 

1 - volba data a času záznamu o stavu zařízení na 
sběrnici EtherCAT. Stroj zaznamenává stav při 
každé jeho změně. 
2 - seznam zařízení na sběrnici EtherCAT. Žlutě 
jsou označené zařízení jsou ty, u kterých došlo ke 
změně. Dvojím poklepáním, lze pro dané zařízení 
zobrazit předešlý stav. 

 

 

Monitoring hardware - 4/5 

 

1 - Rozbalovací menu pro výběr měniče pro který 
budou zobrazeny údaje 
2 - Zobrazení aktivních funkcí a stavů na měniči 
3 - Zobrazení aktuálních hodnot z měniče. 
Zaškrtávacím políčkem lze vybrat, které 
parametry se budou cyklicky načítat z měniče. 
Čím méně je zvolených parametrů, tím je kratší 
čas pro načtení nové hodnoty 

 

 

Monitoring hardware - 5/5 

 

Vstupy a výstupy jsou roztříděny pomocí záložek 
do logických skupin podle funkce. 
Stav aktivního digitálního vstupu nebo výstupu je 
signalizován modrým symbolem, neaktivní je 
šedý. U analogových vstupů a výstupů a pro 
čítače se zobrazuje aktuální hodnota v jednotkách 
logických pro danou funkci na stroji. 
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Impor t / expo rt da t 
Import / export dat - 1/3 

 

Export statistických dat: 
 - přepne na obrazovku pro správu a nastavení 
exportů statistických dat 
Export programů: 
 - pokud je připojená externí paměť na USB, je 
možné stiskem tlačítka exportovat všechny 
programy uložené ve stroji. Export je proveden na 
USB zařízení do adresáře /Velteko/SN_xxxx/,  kde 
xxxx je výrobní číslo stroje. Programy budou 
uloženy komprimované v souboru 
programs_yyyy_mm_dd.zip, kde yyyy je rok 
exportu, mm je měsic exportu a dd je den 
exportu. 
Import programů: 
 - tlačítkem je možné z USB zařízení nahrát 
předchozí zálohu programů zpět do stroje. Po 
stisku tlačítka se zobrazí dialog pro výběr zálohy. 
Existující programy ve stroji budou při importu 
přepsány. 
Export uživatelských dat: 
 -  pokud je připojená externí paměť na USB, je 
možné stiskem tlačítka exportovat všechna 
uživatelská data (programy, statistiky, 
nastavení...). Export je proveden na USB zařízení 
do adresáře /Velteko/SN_xxxx/,  kde xxxx je 
výrobní číslo stroje. Programy budou uloženy 
komprimované v souboru 
backup_yyyy_mm_dd.zip, kde yyyy je rok 
exportu, mm je měsic exportu a dd je den 
exportu. 
Import uživatelských dat: 
 - tlačítkem je možné z USB zařízení nahrát 
předchozí zálohu uživatelských dat zpět do stroje. 
Po stisku tlačítka se zobrazí dialog pro výběr 
zálohy. Existující data ve stroji, budou při importu 
přepsány. 
Systémové informace: 
 - pokud je připojená externí paměť na USB, je 
možné stiskem tlačítka exportovat systémové 
informace, které mohou být požadovány pro 
diagnostiku stroje. 
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Import / export dat - 2/3 

 

1 - tlačítko pro vytvoření nového exportu 
statistických dat. Po jeho stisknutí budete vyzváni 
k zadání počátečního a koncového datumu, pro 
který se má export provést. 
2 - pokud je připojená externí paměť na USB, je 
možné tímto tlačítkem všechny exporty uložit 
3 - pokud je připojená externí paměť na USB, je 
možné tímto tlačítkem označený export uložit 
4 - tímto tlačítkem je možné smazat označený 
export 
5 - seznam již provedených exportů 
Exporty uložené na externí paměti na USB je 
možné prohlížet v běžném webovém prohlížeči 
(Firefox, Chrome, Internet explorer, Opera... ). 
Exporty jsou na USB uloženy v adresáři 
"/Velteko/SN_xxxx/Statistics/", kde xxx je výrobní 
číslo stroje. Pro prohlížení stačí otevřít soubor 
index.htm v tomto adresáři. 

 

 

Import / export dat - 3/3 

 

Obrazovka pro nastavení automatické tvorby 
exportů. pokud je funkce zapnuta, bude obsluha v 
nastaveném intervalu upozorněna na tvorbu 
exportu. Ten je prováděn po zapnutí stroje ve 
stavu STOP. 
Adresa pro export 
 - adresa serveru, kam se mají automaticky 
pomocí ftp kopírovat exporty. Pokud není adresa 
zadána, budou exporty uloženy jen ve stroji 
Adresář 
 - adresář na serveru, kam budou exporty 
kopírovány 
Uživatelské jméno pro ftp 
 - uživatelské jméno pro přihlášení na ftp server 
Heslo pro ftp 
 - heslo pro přihlášení na ftp server 
Interval ukládání 
 - je možno zvolit ze tří intervalů: Denně, Týdně a 
měsíčně 
Test nastavení ftp 
 - po stisku tlačítka bude otestováno připojení na 
ftp server podle aktuálního nastavení 
Kopírovat vše na ftp 
 - po stisku tlačítka stroj odešle všechny existující 
exporty na ftp server 
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KONTROLA VZH LED U SÁČKU 
Vytvo ření sáčku A/B, B, C, D 
Role folie - nasazení - 1/2 

 

1 - Nasazení role folie na tyc 
1.1 - Otáčením kličky dostat čepy od sebe 
1.2 - Sundat volný kužel z tyče 
1.3 - Nasadit roli folie 

 

 

Role folie - nasazení - 2/2 

 

1 - Nasazení role folie na tyc 
1.4 - Nasadit volný kužel na tyč, aby vodící čepe 
zapadnul do žlábku 
1.5 - Otáčením kličky Sevřít roli folie mezi oba 
kužele 
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Role folie - zavedení - 1/2 

 

1 - Zavedení folie mechanizmem odvíjení stroje 
1.1 - Obalový materiál (folii) provléct strojem až k 
límci podle očíslovaných válečků. Dodržet směr 
opásání znázorněný na značce s číslem válečku. 
2 - Nastavení pozice tištění datumu 
2.1 - Posunutím válečku nastavit pozici tištění 
datumu na folii do požadovaného místa. 
Nastavená hodnota na měřítku G3 by měla 
odpovídat údaji v kartě nastavení měřítek. 
3 - Nastavení pozice posledního válečku 
3.1 - Posunutím válečku nastavit folii tak, aby 
nabíhala na límec rovnoběžně se zádama límce. 
Nastavená hodnota na měřítku G5 by měla 
odpovídat údaji v kartě nastavení měřítek. 
4 - Nastavení pozice koregčního válečku 
4.1 - Posunutím válečku nastavit folii tak, aby v 
okamžiku stisku nebyla značka na folii pod 
snímačem značky. Nastavená hodnota na měřítku 
G4 by měla odpovídat údaji v kartě nastavení 
měřítek. 

 

 

Role folie - zavedení - 2/2 

 

5 - Zavedení folie límcem 
A - PODÉLNÝ SVAR UPROSTŘED 
5.1 - Začátek folie seříznout z obou stran do tvaru 
klínu dlouhého 1-2m se špičkou ve středu folie 
5.2 - Špičku folie zavést na zadní straně tubusu a 
protáhnout límcem 
B - PODÉLNÝ SVAR VLEVO 
5.1 - Začátek folie seříznout z jedné strany do 
tvaru klínu dlouhého 1-2m 
5.2 - Špičku folie zavést na přední straně tubusu v 
místě, kde se límec uzavírá 
C - PODÉLNÝ SVAR VPRAVO 
5.1 - Začátek folie seříznout z jedné strany do 
tvaru klínu dlouhého 1-2m 
5.2 - Špičku folie zavést na přední straně tubusu v 
místě, kde se límec uzavírá 
5.3 - Po protažení folie límcem, srovnat folii na 
tubusu a na límci 
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Role folie - napojování - 1/2 

 

Napojení fólie provádět po automatickém 
zastavení stroje, obě příložky drží fólii na místě. 
Neotevírat přední kryty stroje, stroj musí být 
zavzdušněn. 
1 - Vyjmutí zbytku role folie 
1.1 - Nožem přeříznout folii v drážce k tomuto 
účelu určené (prostřední drážka mezi lištami) 
1.2 - Přepnout ovládací prvek a tím uvolnit přední 
lištu 
1-3 - Zvednout pohon role folie a zajistit ho v 
horní pozici 
1.4 - Vyjmout tyč se zbytkem role folie 

 

 

Role folie - napojování - 2/2 

 

2 - Nasazení nové role folie 
2.1 - Nasadit tyč s novou rolí folie 
2.2 - Fólii provléci přes rolnu 1 a podvléknout pod 
přední lištou 
2.3 - Srovnat folii na sebe, tak aby se potisky 
překrývaly a navazovaly na sebe 
2.4 - Přepnout ovládací prvek a tím zajistit novou 
folii na místě 
2.5 - Nožem zaříznout folii v drážce 
2.6 - Slepit novou folii se stávající 
2.7 - Stisknout tlačítko pro uvolnění 
2.8 - Umístit pohon role folie do pracovní pozice 
Spustit stroj a pokračovat v chodu programu. 
Následně je potřeba vyřadit sáček s lepenkou a 
případně několik dalších, než centrování stroje 
zkoriguje nepřesnosti zaviněné nepřesným 
napojením folií. 
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Tubus - nasazení a vyjmutí - 1/1 

 

1 - Nasazení tubusu 
1.1 - Nasadit tubus a zasunout na dorazové 
šrouby 
1.2 - Zajistit tubus pomocí upínek 
Opačný postup platí pro vyjmutí tubusu. 
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Tubus ustavení - kontrola - 1/3 

 

Ustavení kruhového tubusu: 
1 - Kontrola svislosti tubusu 
1.1 - Zkontrolovat, zda je tubus ve svislé pozici. 
2 - Kontrola vystředění osy tubusu 
2.1 - Tubus musí být vycentrován na střed mezi 
čelisti 

 

 

Tubus ustavení - kontrola - 2/3 

 

Ustavení hranatého tubusu 
1 - Kontrola svislosti tubusu 
1.1 - Zkontrolovat, zda je tubus ve svislé pozici. 
2 - Kontrola vystředění osy tubusu 
2.1 - Tubus musí být vycentrován na střed mezi 
čelisti 

 

 

Tubus ustavení - kontrola - 3/3 

 

Ustavení tubusu pro sáček J 
1 - Kontrola svislosti tubusu 
1.1 - Zkontrolovat, zda je tubus ve svislé pozici. 
2 - Kontrola vystředění osy tubusu 
2.1 - Tubus musí být vycentrován na střed mezi 
čelisti 
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Krok posuvu folie - 1/1 

 

Stisknout ikonu "POSUV" - stroj provede posun 
folie dle nastavení délky sáčku. 

 

 

 

Krok dávkovacího zařízení - 1/1 

 

Stisknout ikonu "DÁVKA" dávkovací zařízení 
vysype do tubusu jednu dávku dle nastavených 
parametrů. 

 

 

 

Krok příčných čelistí - 1/1 

 

Stisknou ikonu "PŘÍČNÉ ČELISTI" - stroj provede 
jeden krok příčných čelistí dle nastavených 
parametrů. 
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Start stroje - 1/1 

 

Stisknout bílé tlačítko START. Stroj se rozeběhne 
podle nastavených parametrů. 

 

 

 

Stop stroje - 1/1 

 

Stisknout bílé tlačítko STOP. Stroj dokončí 
všechny pohyby daného cyklu a zastaví se. 
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Snímače centrování folie - seřízení - 1/1 

 

1 - Nastavení přibližné pozice snímače kraje folie 
1.1 - Povolit kličku 
1.2 - Otáčením kola nastavit pozici snímače kraje 
folie tak, aby hodnota na číselníku G7 odpovídala 
údaji v kartě nastavení měřítek. Folii provléci do 
vyznačené drážky přrd snímačem 
2 - Konečné nastavení pozice snímače 
2.1 - Zapnout automatické centrování fólie 
2.2 - Spustit běh stroje - tvorbu sáčků 
2.3 - Jemnou korekcí pozice snímače docílit 
vyhovujícího vzhledu výsledného sáčku 
2.4 - Utáhnout kličku 
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Snímače značky - seřízení pozice - 1/3 

 

1 - Nastavení pozice snímače optické značky 
1.1 - Povolit kličku 
1.2 - Otáčením kola nastavit pozici snímače 
optické značky tak, aby hodnota na číselníku G6 
odpovídala údaji v kartě nastavení měřítek 
1.3 - Utáhnout kličku 

 

 

Snímače značky - seřízení pozice - 2/3 

 

2 - "Naučení" snímače rozpoznávat značku 
2.1 - Ručně posunout folii pod snímačem tak, aby 
optická značka byla přímo pod čtecím zařízením 
snímače 
2.2 - Podržet tlačítko na snímači, nebo 
samostatné tlačítko na kraji snímačů, po dobu cca 
3 sec. Pokud začne žlutá dioda na snímači pomalu 
blikat, "naučení" značky proběhlo v pořádku. 
Pokud žlutá dioda bliká rychle, znamená to 
chybné "naučení" značky a postup je nutné 
zopakovat. 

 

 

Snímače značky - seřízení pozice - 3/3 

 

3 - "Naučení" snímače rozpoznávat folii 
3.1 - Ručně posunout folii pod snímačem tak, aby 
optická značka na folii byla mimo čtecí zařízení 
snímače 
3.2 - 1x krátce stisknout tlačítko na snímači, nebo 
samostatné tlačítko na kraji snímačů. Blikající 
žlutá dioda zhasne. 
4 - Zkouška 
4.1 - Vyzkoušet správnost nastavení snímače tak, 
že ručně budeme projíždět folií pod snímačem a 
sledovat aktivitu žluté informační diody na 
snímači. Při správném nastavení by se měla dioda 
rozsvítit v okamžiku, kdy snímač vidí značku. 
Pokud se pod čtecím místem snímače optická 
značka na folii nevyskytuje, žlutá dioda musí být 
zhasnutá. Pokud zkouška vykazuje chybné čtení 
značky, opakujte celý postup nastavení znovu. 
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Podélná čelist Ropex - seřízení - 1/1 

 

1 - Nastavení mezery mezi tubusem a podélnou 
čelistí 
1.1 - Povolit kličky 
1.2 - Nastavit vhodnout vzdálenost mezi čelistí a 
tubusem 
1.3 - Posunout čelist proti místu tvorby 
podélného svaru 
1.4 - Utáhnout kličky 

 

 

 

Příčné čelisti lištové Ropex - seřízení - 1/1 

 

1 - Výměna topného pásku 
1.1 - Povolit šrouby 
1.2 - Poškozený pásek nahradit novým 
1.3 - V případě poškození vyměnit i teflonovou 
trubičku (slepená strana trubičky musí být 
umístěna směrem k tělesu čelisti, aby 
nedocházelo k obtisknutí na svařovaný materiál) 
1.4 - Utažením šroubu přichytit pásek na jedné 
straně 
1.5 - Stisknout obě páčky k sobě 
1.6 - Utažením šroubu upevnit pásek na druhé 
straně 
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Příčné čelisti - nastavení parametrů - 1/3 

 

Doba svařování: 
 - doba, po kterou jsou sevřeny příčné čelisti a 
probíhá svařování příčného svaru. 
Rychlost příčných čelistí 
 - určuje výkon stroje. 
Prodloužení doby sevření příčníků 
 - doba, po kterou jsou čelisti ve stisku. Vačka stojí 
v úvrati a po odčasování se opět rozjede. 
Prodloužení doby rozevření příčníků 
 - nastavuje se doba, po kterou čelisti čekají 
v rozevřené poloze. 

 

 

Příčné čelisti - nastavení parametrů - 2/3 

 

Vypnutí / zapnutí: 
 - zapnutí a vypnutí funkce střihání sáčku. 
Zpoždění startu: 
 - poloha vačky, ve které vyjede nůž v příčných 
čelistech do přední polohy. 
Doba trvání: 
 - doba, po kterou je nůž v přední poloze. 
Počet spojených sáčků: 
 - určuje počet taktů, při nichž není ustřižen sáček 
(používá se u nože pro perforaci). Po nastaveném 
počtu sáčků nůž vyjede a odstřihne řadu sáčků. 

 

 

Příčné čelisti - nastavení parametrů - 3/3 

 

Výchozí poloha 
- stiskem tlačítka se nastaví výchozí poloha vačky. 
Před stiskem tlačítka je potřeba nastavit vačku 
mechanicky do výchozí polohy označené otvorem 
na vačce a vidličkou na rámu stroje. 
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Sklad sáčku - kontrola - 1/1 

 

Vizualně zkontrolovat složení sáčku 
- Zkontrolovat symetričnost proložení sáčku 
- Zkontrolovat estetické chyby prokladu 
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Skládání dna - seřízení - 1/1 

 

1 - Nastavení mezery mezi prokládacími klíny a 
čelistmi 
1.1 - Povolit šrouby 
1.2 - Posunout prokládací klíny, aby vznikla 
mezera mezi nimi a čelistmi 3-5mm 
1.3 - Utáhnout šrouby 
2 - Nastavení velikosti proložení dna sáčku 
2.1 - Povolit šrouby 
2.2 - Vysunout prokládací klíny, aby hodnoty na 
měčítkách odpovídaly hodnotám zapsaným v 
kartě měřítek 
2.3 - Utáhnout šrouby 
3 - Nastavení velikosti proložení vršku sáčku 
3.1 - Povolit šrouby 
3.2 - Vysunout spodní prokládací plechy, aby 
hodnoty na měčítkách odpovídaly hodnotám 
zapsaným v kartě měřítek 
3.3 - Utáhnout šrouby 
4 - Nastavení mezrey mezi spodním prokládacím 
plechem a čelistmi 
4.1 - Povolit šrouby 
4.2 - Posunout spodní prokládací plechy, aby 
vznikla mezera mezi nimi a čelistmi 10-15mm 
4.3 - Utáhnout šrouby 
5 - Nastavení rychlosti pohybu prokládacích klínů 
a spodních prokládacích plechů 
5.1 - Regulovat rychlost pohybu prokládacích 
klínů a spodních prokládacích plechů při 
prokládání 

 

 

 

Tvarování dna - nastavení parametrů - 1/1 

 

Zapnutí / Vypnutí: 
 - zapnutí a vypnutí funkce tvarování dna. 
Zpoždění startu: 
 - zpoždění startu horních šipek od startu příčných 
čelistí 
Doba trvání: 
 - doba, po kterou jsou horní šipky (tvarovací 
klíny) v přední poloze 
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Výstupní dopravník - seřízení - 1/1 

 

1 - Nastavení výšky dopravníku 
1.1 - Otáčením ovládací kliky nastavit potřebnou 
výšku výstupního dopravníku 
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PÁSOVÉ V ÁH Y 
Úvod 
Bezpečnostní pokyny - 1/1 

- Je  zakázáno  sahat  do  běžícího  zařízení. 
- Je  zakázáno  sahat  do  pracovního  prostoru  vah,  pokud  stroj  není  vypnut  tlačítkem  „STOP“  nebo  
„NOUZOVÉ ZASTAVENÍ“. 
- Je  zakázáno  odmontovávat  nebo  vyřazovat  z  provozu  ochranné  prvky  a  jejich  zajištění. 
- Je  povinností  provozovatele  zařízení  dbát  na  dodržování  výše  uvedených  pokynů. 
 

 

 

Bezpečnost práce - 1/1 

Zařízení smí  obsluhovat  pouze  pracovník  seznámený  s  prací  na  elektrických  zařízeních  a  dokonale  
seznámený  s  tímto  návodem  k  používání. 
- Je zakázáno sahat do prostoru vážící misky a  dotýkat  se  jí  při  provozu!  
- Je zakázáno sahat do prostoru hradítka a závory dopravníku při zapnutém hl. vypínači! 
- Je zakázáno vytahovat konektory při zapnutém hl. vypínači! 
Jakékoliv  zásahy  do  elektrického  zařízení  dávkovače  smí  provádět  pracovník  s  odpovídající  elektrickou  
kvalifikací  a  dokonale  seznámený  s  funkcí  stroje. 
 

 

 

Manipulace s dávkovačem - 1/1 

Dávkovače jsou při přepravě připevněny na speciálních dřevěných paletách, na nichž se z dopravního prostředku 
vykládají pomocí vysokozdvižného vozíku. 
Při manipulaci a montáži je nutno se vyvarovat nárazů do vážících misek nebo jejich závěsů! Za vážící misku nebo 
její závěs nesmí být dávkovač uchopen! 
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Instalace dávkovače - 1/2 

 

Při použití dávkovače u balicího stroje je třeba ho 
instalovat na zvláštním stojanu jehož konstrukce 
se liší podle typu a provedení dávkovače a podle 
použitého balicího stroje. Tento stojan není 
součástí dávkovače. 
Pro připojení dávkovače zajistí kupující přívod 
tlakového vzduchu (PVZ) 0,4 - 0,6 MPa hadicí o 
vnitřním průměru 8 mm a přívod elektrické 
energie 230V 50Hz kabelem 3 x 2,5 mm2  jištěný 
jističem 1pol. 16A char.C. 
Přívod zboží do standardní výšky násypky 
dávkovače musí být zajištěn dopravním zařízením 
nebo jiným způsobem splňujícím požadavky 
hygienických a bezpečnostních předpisů. 
V zájmu uživatele se nedoporučují provádět 
jakékoliv zásahy do elektrického zařízení bez jeho 
dokonalé znalosti! Jakékoliv změny je nutno 
konzultovat s výrobcem! 
SEŘÍZENÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU  
(provádí výrobce dávkovače) 
- regulátor tlaku vzduchu nastavit na 0.45 MPa 
- škrtícími ventily na válcích seřídit pohyb hradítka 
a závory tak, aby jejich uzavření bylo dostatečně 
rychlé, ale bez nadměrných rázů 
- pohyb klapek vážící misky seřídit škrtícími ventily 
na válci. Rovněž seřídit škrcení v koncových 
polohách válce. Miska se musí otevírat a zavírat 
bez otřesů. 

 

 

Instalace dávkovače - 2/2 

SEŘÍZENÍ PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
a) Snímač hladiny zboží v násypce /je-li použit/ nastavit do vhodné výšky. 
b) Hradítka na čelní stěně násypky nastavit tak, aby zboží bylo z násypky spolehlivě vynášeno. 
c) Dovažování je ovlivněno hmotností požadované dávky nastavenou na klávesnici, rychlostí dávkovacího 
dopravníku, dojezdovou rychlostí dopravíku a nastavenou výškou hradítka na konci dovažování.  
Pokud je skutečná hmotnost dávky vyšší než požadovaná hmotnost, lze buď: 
  - snížit dojezdovou rychlost dopravníku nebo 
  - zvýšit hodnotu dovažování na terminálu nebo 
  - snížit hladinu zboží nastavením hradítka hladiny 
e) Hodnotu předstihu je třeba zjistit zkusmo. Není vhodné při přebíhání hmotnosti dávky hodnotu předstihu 
nepřiměřeně  zvyšovat. Tato hodnota představuje pouze hmotnost zboží ve  vzduchu mezi koncem dopravníku a 
hladinou zboží ve  vážící misce. V některých případech, zvláště je-li požadována  pouze kladná tolerance 
hmotnosti, je třeba volit hodnotu  předstihu "0". 
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Technické parametry - 1/2 

Jednotlivé typy a provedení jsou značeny podle následujícího klíče: 
HS X P 1B  
    
     X .......  počet dávkovacích řad 
     P .......  provedení pásová váha 
     1B .....  provedení Beckhoff – dotyková obrazovka 
Zařízení je určeno pro dávkování drobného kusového zboží typu granulát, koření, těstoviny, bonbóny, mražená 
zelenina, atd.  Stroj má ve standardním provedení stupeň krytí elektrorozvaděče IP54 a je určen do normálního 
pracovního prostoru chráněného před atmosférickými vlivy, s regulací teploty v rozmezí 0⁰C až +40°C, přičemž 
průměrná teplota během 24 hodin nesmí přesáhnout teplotu +35°C. Elektrické zařízení stroje funguje bez poruch 
při relativní vlhkosti maximálně (95% při 0°C; 95% při 20°C; 50% při 40°C) přičemž nesmí docházet ke kondenzaci 
vody na zařízení. Elektrické zařízení stroje správně funguje při plném zatížení i bez zátěže v  rozmezí 90 - 110 % 
jmenovitého napětí a při odchylkách kmitočtu do +/- 2%. Může pracovat v automatickém cyklu s různými typy 
balicích strojů anebo sloužit jako navažovací zařízení při ručním balení. Všechny součásti přicházející do přímého 
styku s dávkovaným zbožím jsou vyrobeny z materiálů vhodných pro přímý styk s potravinami  např. z  nerezavějící  
oceli  ČSN 41 7240 (17 240 Cr-Ni) vhodné  pro  potravinářské  účely.. 
 

 

Technické parametry - 2/2 

Základní technické parametry: 
- váživost závisí na sypné hmotnosti dávkovaného zboží a použité vážící misce. 
- přesnost zobrazování hmotnosti na displeji: 1 g 
- přesnost vážení: závisí na požadovaném výkonu a druhu dávkovaného zboží 
Konkrétní přesnost dávky je pro konkrétní druh zboží a konkrétní jmenovitou hmotnost dávky a výkon dávkování 
garantována zákazníkovi v kupní smlouvě. 
- automatické tárování 
- spotřeba tlakového vzduchu:  cca 0,3 Nl/Takt při nastaveném tlaku 0,5 MPa  
- elektrický příkon:  HS1P1B - cca 550 VA  
- hmotnost dávkovače:  HS1P1B - cca 170 kg 
Doplňkové zařízení: 
- dělené násypky pro každý vážící modul - možnost navažování více komponentů jednou vahou 
- násypky s rozřaďováním do každého vážícího modulu - řešeno rozřaďovací klapkou ovládanou pneumatickým 
válcem 
- snímače  hladiny  (možno i v  provedení  pro  prašné  zboží) 
- různé  úpravy  bočnic  dávkovacího  dopravníku 
- kompletní  AKV  provedení 
 

 

 

Funkce dávkovače - 1/1 

Zařízení je určeno pro dávkování drobného kusového zboží. Po spuštění dávkovače tlačítkem „START“ se otevře 
hradítko a závora dopravníku a rozeběhne se dávkovací dopravník nastavenou rychlostí, který nasypává zboží do 
vážící misky. Úbytek zboží v násypce monitoruje snímač hladiny zboží, na jehož základě se spustí případný přísun 
zboží. Dopravník se pohybuje stálou rychlostí tak dlouho, dokud není ve vážící misce dosaženo hmotnosti, která se 
rovná hmotnosti dovažování. Dovažování bývá nastaveno zpravidla na 40-50 % celkové hmotnosti dávky. V tom 
okamžiku se začne zpomalovat dávkovací dopravník. Do misky je tak přiváděno stále se snižující množství zboží, 
dopravník zpomaluje až na dojezdovou rychlost. Pokud je zapnuta funkce hradítka a ve vážící misce je navážena již 
hmotnost rovnající se parametru „Hradítko hladina“, sklopí se hradítko do spodní polohy a tím se sníží hladina 
dávkovaného zboží. Parametr „Hradítko hladina“ se nastavuje zpravidla na 85-90 % celkové hmotnosti dávky. Po 
dosažení hmotnosti, která se rovná požadované hodnotě hmotnosti dávky zmenšené o hodnotu předstihu, se 
dopravník zastaví a je uzavřen závorou. Po nastaveném čase (Čas ustálení dávky) se překontroluje hmotnost 
v misce. Pokud je v pořádku, čeká na signál ze zařízení navazujícího na dávkovač, poté dá řídící systém povel k 
vysypání vážící misky a celý cyklus se opakuje. Pokud je hmotnost nižší než nastavená, rozeběhne se dovažování 
dojezdovou rychlostí. 
Pozn.: Váha je automaticky tárována, tzn., že zboží, které z nějakého důvodu ulpí na vážící misce nebo jejím 
závěsu, neovlivní přesnost vážení.  
 

 

  



OBSLUHA  

Pásové váhy - Úvod 81 

Čištění dávkovače - 1/1 

Dávkovač udržovat v čistotě běžnými prostředky. Podle charakteru zboží doporučujeme pravidelně důkladně 
vyčistit násypku, dopravník a vážící misky.  
Před každou odstávkou (mezi směnami) je třeba řádně vyčistit násypku, dopravník a vážící misky.  
Součásti, se kterými přijde dávkované zboží do přímého styku, jsou standardně zhotoveny z nerezové oceli ČSN 17 
240 (DIN 1.4301) nebo z materiálů vhodný pro daný druh zboží. Tyto součásti je nutno po jejich vyčištění důkladně 
otřít, popř. i osušit, průmyslovou utěrkou na jedno použití nebo proudem teplého vzduchu. Při balení potravin 
musí být tato utěrka vhodná pro použití v potravinářském průmyslu (nesmí zanechávat fyzikální ani chemické 
nečistoty).  
Konkrétní způsob čištění a sanitace je uživatel povinen projednat s místně příslušným orgánem státní  zprávy. 
 

 

 

Požární bezpečnost - 1/1 

Případný  požár  je  nutno  likvidovat  následujícím  způsobem: 
1. Odpojit  stroj  od  přívodu  elektrické  energie. 
2. Použít  ruční  hasící  přístroj  sněhový (S5, S6)  nebo  práškový (PG6Hi-1, PG6L, PG9L),  pro  hašení  řídícího  
systému  se  doporučuje  používat  přístroj  halotronový (T1H, T2H). 
 

 

 

Záruční doba a servis - 1/1 

Záruční doba je sjednána v kupní smlouvě. Záruka začíná běžet dnem uvedení zařízení do trvalého provozu. 
Záruka se nevztahuje na závady a škody vzniklé neodborným zásahem uživatele a na škody a závady vzniklé 
vnějšími neodvratitelnými událostmi. 
Servis v záruční i pozáruční době je prováděn na základě telefonické nebo faxové výzvy ve lhůtě sjednané v kupní 
smlouvě. V záruce je servis prováděn bezplatně. 
Tel.:  + 420 312 315 499 
Mail:  servis@velteko.cz 
 

 

 

Likvidace - 1/1 

Po  skončení  životnosti  zařízení  je  třeba  jej  demontovat  na  jednotlivé  díly  a  roztřídit  dle  materiálu.  
Jednotlivé  skupiny  materiálů  likvidovat  dle  ekologických  směrnic. 
Součásti  s  náplní  maziva  je  třeba  nejprve  zbavit  maziva  a  poté  je  zatřídit  mezi  ostatní  díly  (převodovky). 
Likvidaci  maziv  je  třeba  svěřit  odborným  firmám. 
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82 Balicí stroj HSV - Základní seřízení stroje 

SEŘIZOVAČ 
BALICÍ STRO J H SV 
Základní seřízení str oje 
Snímače centrování folie - seřízení - 1/1 

 

1 - Kalibrace snímače kraje folie 
1.1 - Povolit šroub 
1.2 - Nastavit sklon snímače, tak aby paprsky 
dopadaly na odrazku pod sklonem 5° - 10° 
1.3 - Utáhnout šroub 
2 - Nastavení přibližné pozice snímače kraje folie 
2.1 - Povolit kličku 
2.2 - Otáčením kola nastavit pozici snímače kraje 
folie tak, aby hodnota na číselníku G7 odpovídala 
údaji v kartě nastavení měřítek. Folii provléci do 
vyznačené drážky přrd snímačem 
3 - Konečné nastavení pozice snímače 
3.1 - Zapnout automatické centrování fólie 
3.2 - Spustit běh stroje - tvorbu sáčků 
3.3 - Jemnou korekcí pozice snímače docílit 
vyhovujícího vzhledu výsledného sáčku 
3.4 - Utáhnout kličku 
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Balicí stroj HSV - Podélná čelist 83 

Podélná čelist 
Podélná čelist Ropex - seřízení - 1/2 

 

1 - Nastavení mezery mezi tubusem a podélnou 
čelistí 
1.1 - Povolit kličky 
1.2 - Nastavit vhodnout vzdálenost mezi čelistí a 
tubusem 
1.3 - Posunout čelist proti místu tvorby 
podélného svaru 
1.4 - Utáhnout kličky 

 

 

Podélná čelist Ropex - seřízení - 2/2 

 

2 - Regulace rychlosti pohybu čelisti 
2.1 - Škrtícím ventilem nastavit vhodnou rychlost 
přisunu/odsunu čelisti k tubusu 
3 - Regulace množství vzduchu 
3.1 - Nastavením škrtících ventilů regulovat 
množství vzduchu, aby došlo k dostatečnému 
ochlazení svaru. Množství vyfukovaného vzduchu 
má výraznoý vliv na hlučnost stroje 
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84 Balicí stroj HSV - Podávací řemeny 

Podávací řem eny 
Podávací řemeny - výměna - 1/1 

 

1 - Uvolnění mechanismu 
1.1 - Povolit matici napínací kladky 
1.2 - Otočením excentru uvolnit řemen 
2 - Vyměnit řemen 
3 - Napnutí řemene 
3.1 - Otočením excentru přiměřeně napnout 
řemen - natočení excentrů by mělo být podobné 
3.2 - Utáhnout matici napínací kladky 

 

 

 

Podávací řemeny LP - seřízení - 1/2 

 

1 - Napnutí řemenu 
1.1 - Povolit matici napínací kladky 
1.2 - Otočením excentru přiměřeně napnout 
řemen - natočení excentrů by mělo být podobné 
1.3 - Utáhnout matici napínací kladky 

 

 

Podávací řemeny LP - seřízení - 2/2 

 

2 - Nastavení rychlosti přísunu/odsunu řemenů 
Vypnout hlavní vypínač a zajistit zámkem, 
zavzdušnit stroj 
2.1 - Škrtícími ventily zregulovat rychlost přisunu 
a odsunu řemenů k tubusu 
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Balicí stroj HSV - Příčné čelisti 85 

Příčné čelisti 
Příčné čelisti - seřízení mezery - 1/1 

 

Vypnout hlavní vypínač a zajistit zámkem 
1 - Nastavení čelistí do výchozí polohy 
1.1 - Zavzdušnit ručně stroj na vstupní jednotce  
1.2 - Ručně nastavit mechanismus příčných čelistí 
do úplného sevření čelistí (na doraz) 
2 - Seřízení mezery mezi čelistmi 
2.1 - Povolit šrouby na zadním příčníku 
mechanismu 
2.2 - Čelisti dotlačit na plech T1-2 mm 
2.3 - Utáhnout šrouby na zadním příčníku 
mechanismu 
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86 Balicí stroj HSV - Tubusy 

Tubusy 
Tubus ustavení - seřízení - 1/2 

 

1 - Nastavení předních dorazů 
1.1 - Nastavit na všech tubusech dorazy (šrouby 
na spodní straně upínací desky tubusu) na stejnou 
velikost cca 14 mm. 

 

 

Tubus ustavení - seřízení - 2/2 

 

2 - Vycentrovat tubus 
2.1 - Pomocí šroubů vycentrovat konec tubusu na 
střed mezi čelisti 
v ose x - stejná vzdálenost od přední i zadní čelisti 
v ose y - stejná vzdálenost od vodících tyčí 
příčných čelistí 
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Balicí stroj HSV - Tvarování dna sáčku 87 

Tvarování d na sáčku 
Skládání dna - seřízení - 1/4 

 

1 - Vyrovnání držáků 
1.1 - Vyznačenými šrouby srovnat držáky, aby byly 
v kolmé pozici k čelní desce stroje 
2 - Vycentrování prokládacích klínů 
2.1 - Povolit šrouby 
2.2 - Posunout prokládací klíny, aby se jejich střed 
nacházel nad místem stisku čelistí 
2.3 - Utáhnout šrouby 
3 - Vycentrování spodních prokládacích plechů 
2.1 - Povolit šrouby 
2.2 - Posunout spodní prokládací plechy, aby se 
jejich střed nacházel nad místem stisku čelistí 
2.3 - Utáhnout šrouby 
4 - Nastavení velikosti proložení dna sáčku 
4.1 - Povolit šrouby 
4.2 - Vysunout prokládací klíny, aby hodnoty na 
měčítkách odpovídaly hodnotám zapsaným v 
kartě měřítek 
4.3 - Utáhnout šrouby 

 

 

Skládání dna - seřízení - 2/4 

 

5 - Nastavení mezery mezi prokládacími klíny a 
čelistmi 
5.1 - Povolit šrouby 
5.2 - Posunout prokládací klíny, aby vznikla 
mezera mezi nimi a čelistmi 3-5mm 
5.3 - Utáhnout šrouby 
6 - Nastavení mezrey mezi spodním prokládacím 
plechem a čelistmi 
6.1 - Povolit šrouby 
6.2 - Posunout spodní prokládací plechy, aby 
vznikla mezera mezi nimi a čelistmi 10-15mm 
6.3 - Utáhnout šrouby 
7 - Nastavení velikosti proložení vršku sáčku 
7.1 - Povolit šrouby 
7.2 - Vysunout spodní prokládací plechy, aby 
hodnoty na měčítkách odpovídaly hodnotám 
zapsaným v kartě měřítek 
7.3 - Utáhnout šrouby 
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Skládání dna - seřízení - 3/4 

 

8 - Nastavení rychlosti pohybu prokládacích klínů 
a spodních prokládacích plechů 
8.1 - Regulovat rychlost pohybu prokládacích 
klínů a spodních prokládacích plechů při 
prokládání 

 

 

Skládání dna - seřízení - 4/4 

 

9 - Nastavení vedení prokládání 
9.1 - Povolit šrouby 
9.2 - Nastavit vedení vůči rolnám dle detailu. Při 
plném stisku čelistí nesmí rolny zůstat na šikmé 
ploše vedení. Pozice rolny by měla skončit přímo 
na přechodu, nebo těsně za přechodem z šikmé 
části vedení na rovnou. 
9.3 - Utáhnout šrouby 
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Balicí stroj HSV - Odsun sáčků 89 

Odsun sáčků 
Výstupní dopravník - seřízení - 1/2 

 

1 - Nastavení výšky dopravníku 
1.1 - Otáčením ovládací kliky nastavit potřebnou 
výšku výstupního dopravníku 

 

 

Výstupní dopravník - seřízení - 2/2 

 

2 - Výměna a napnutí pasu 
2.1 - Povolit šrouby a vyjmout dopravník 
2.2 - Povolit šrouby 
2.3 - Uvolnit pás 
2.4 - Vyměnit pás 
2.5 - Napnout pás a vyrovnat napínací buben, aby 
při chodu neubíhal pás ke straně 
2.6 - Utáhnout šrouby 
2.7 - Nastavit sklon dopravníku 
2.8 - Utáhnout šrouby 
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90 Pásové váhy - Základní seřízení 

PÁSOVÉ V ÁH Y 
Základní seřízení 
Základní seřízení pásových vah - 1/1 

 

1 - Nastavení snímače hladiny 
1.1 - Citlivost (S) a hystereze (H) snímače se 
nastavují trimry umístěnými na zadní straně 
pouzdra pod šroubovými uzávěry. Čím menší je 
hystereze, tím větší citlivost snímače lze nastavit, 
ovšem za cenu snížení odolnosti proti rušivým 
vlivům. Základní citlivost je z výroby nastavena a 
vyhovuje většině základních aplikací. Před 
uvedením do provozu doporučujeme pro danou 
aplikaci kontrolu citlivosti a hystereze. 
2 - Nastavení hradítka na násypce 
2.1 - Povolit šrouby 
2.2 - Hradítka na čelní stěně násypky nastavit tak, 
aby zboží bylo z násypky spolehlivě vynášeno 
2.3 - Utáhnout šrouby 
3 - Nastavení hradítka na konci dovažování 
3.1 - Vysunout pístnici válce 
3.2 - Povolit šroub 
3.3 - Nastavit přiměřenou mezeru mezi pasem a 
hradítkem 
3.4 - Utáhnout šroub 

 

 

 


