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DBEJTE  NÁSLEDUJÍCÍCH  POKYN Ů: 
 
 
 
 
 
- Je  zakázáno  sahat  do  běžícího  stroje. 
 
- 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  stroje  dbát  na  dodržování  výše  uvedených  

pokynů. 
 
- Stroj  smí  obsluhovat  pouze  pracovník  seznámený  s  prací  na  elektrických  

zařízeních  a  dokonale  seznámený  s  tímto  návodem  k  používání. 
 
 
 

 
Výstražná  značka  upozorňující  na  nebezpečí  poranění ! 
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Obr. 1 Celkové schéma pásové dávkovací váhy 
Obr. 2 Dávkovací dopravník 
Obr. 3 Vážící miska 
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I. BEZPEČNOST PRÁCE 

 
 
 
Stroj  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. 
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II. MANIPULACE S DÁVKOVA ČEM 

 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. POKYNY PRO INSTALACI DÁVKOVA ČE 

 
 
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 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. 
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IV. TECHNICKÉ PARAMETRY  

 
Jednotlivé typy a provedení (viz obr. 1) jsou značeny podle následujícího klíče: 
 
HS X P 1A  
    

Typ 1B – provedení Beckhoff – dotyková obrazovka 

P.... standardní  provedení  pásové  váhy 

Počet dávkovacích řad 

 
Dávkovač je určen 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.. 

 
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 tlak. vzduchu: cca 0,3 Nl/Takt při nastaveném tlaku 0,5 MPa  
• el. příkon:    HS 1 P 1A - cca 550 VA  
• hmotnost dávkovače: HS 1 P 1A - cca 170 kg 
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V. STRUČNÝ POPIS A PŘEHLED DOPLŇKOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
1. Dělené násypky pro každý vážící modul - možnost navažování více komponentů 

jednou vahou 
2. Násypky s rozřaďováním do každého vážícího modulu - řešeno rozřaďovací 

klapkou ovládanou pneumatickým válcem 
3.  Snímače  hladiny  (možno i v  provedení  pro  prašné  zboží) 
4.  Různé  úpravy  bočnic  dávkovacího  dopravníku 
5.  Kompletní  AKV  provedení 
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VI. TECHNICKÝ POPIS A FUNKCE  

 
1. HLAVNÍ KONSTRUK ČNÍ SKUPINY DÁVKOVA ČE (OBR.1) 

 
Pásové dávkovací váhy se skládají ze stojanu 1, vstupní násypky 2, dávkovacího 

dopravníku 3 a vážící misky 4. Elektroinstalace se skládá z hlavního rozvaděče 5, 
svorkovnicové skříně 6 na dávkovači a ovládacího terminálu 8. V zadní části dávkovače 
je vstupní jednotka tlakového vzduchu. 

 
 
1.1  Stojan (obr. 1) 

 
Stojan 1 je konstruován ze dvou částí. Na spodní části je osazena vážící miska, na 

horní části je namontován dávkovací dopravník. Jejich vzájemným smontováním lze 
dosáhnout výšky dávkovače, která je určena velikostí vážící misky. Jsou na něm 
instalovány všechny výše popsané skupiny a rozvod vzduchu. 

 
 
1.2  Násypka (obr. 1) 

 
Násypka 2 je vyrobena z nerez plechu jakost 17 240 a slouží jako vstup zboží na 

dávkovací dopravník 3. Na její přední stěně je stavitelné hradítko jimž lze seřizovat 
výšku vrstvy zboží vyskladňovaného z násypky. Pro řízení přísunu je násypka vybavena 
snímačem hladiny zboží. 

Pokud  je  násypka  použita  pro  2  moduly,  může  být  osazena  rozřazovacím  
zařízením.  To  slouží  k  rovnoměrnému  rozmístění  zboží  pro  jednotlivé  moduly. 

 
 
1.3  Dávkovací dopravník (obr. 2) 

 
Dávkovací dopravník zajišťuje dopravu zboží z výsypky do vážící misky. Výšku vrstvy 

určuje nastavení hradítka v násypce. Na dávkovacím dopravníku 1 je umístěno 
pneumaticky (pneuválec 8) ovládané hradítko 2, které umožňuje snížení hladiny při 
dovažování. Výšku dovažovací vrstvy je možné seřídit pomocí naklopení hradítka po 
povolení šroubu 4 na páce hradítka. Na výstupu dopravníku je umístěna pneumaticky 
(pneuválec 7) ovládaná závora 3. Napínání pasu lze provádět pomocí šroubu 6 po 
povolení šroubů 5. Na dopravníku může být umístěno také stírání pasu (pro lepivé 
materiály).  

 
  
1.4  Vážící miska (obr. 3) 

 
Vážící miska 1 je umístěna na třech vážících jednotkách 2. Jednotlivá tenzometrická 

vážící jednotka má váživost 50 kg. Dno vážící misky tvoří dvě otočné klapky, které se 
otevírají a zavírají pomocí mechanismu a pneumatického válce 3.   

Vážící miska může být v několika objemových velikostech od 20 do 60 litrů. 
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1.6  Rozvod vzduchu (obr. 1) 

 
Přívod vzduchu B je na hadicový násadec průměr 8 mm u vstupní jednotky přes filtr 

a regulátor tlaku. Rozvod pracuje s nemazaným vzduchem. Ventily jsou umístěny na 
zadní části stojanu vedle motoru dopravníku. 

 
 
1.5  Elektro část (obr. 1) 

 
Do hlavního rozvaděče 5 je přiveden vstup elektrické energie A, ovládací terminál 

vah 8 a napájecí a komunikační kabely dávkovače ze svorkovnicové skříně 6. Do 
svorkovnicové skříně 6 je sdružena elektroinstalace dávkovače (zapojení motoru 
dávkovacího dopravníku 3, ovládací ventily pneuválců 10, řídící jednotka TEDEA 7 a 
jednotlivé snímače).  

Obsluha dávkovače je uvedena ve stati VII. 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN  EN  60204 - 1 je 

provedena samočinným  odpojením  od  zdroje. 
 
 

2.  FUNKCE DÁVKOVA ČE HS . P1B 

 
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.  
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VII. ÚDRŽBA  

 
Pravidelně kontrolovat, popř. vypustit kondenzát z filtru na přívodu stlačeného 

vzduchu. 
 

 

1.  SEŘÍZENÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU  

(provádí výrobce dávkova če) 

- 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. 
 

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". 

 

 
V zájmu uživatele se nedoporučují provádět jakékoliv zásahy do elektrického 

zařízení bez jeho dokonalé znalosti! Jakékoliv změny je nutno konzultovat s výrobcem! 
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VIII. ČIŠTĚNÍ 

 
Dávkovač udržovat v čistotě běžnými prostředky. Podle charakteru zboží 

doporučujeme pravidelně důkladně vyčistit násypku, dopravník a vážící misky. 
Konkrétní způsob čištění a sanitace je uživatel povinen projednat s místně příslušným 
orgánem státní  zprávy. 

 
 
 
 
 
 

IX. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 
Na dávkovači nedochází na žádném místě k výraznému ohřevu. Případný požár je 

nutno likvidovat tímto způsobem: 
1. Odpojit dávkovač od zdroje el. 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). 

 
 
 
 
 
 

X. ZÁRUČNÍ DOBA A SERVIS  

 
1. Záruční doba je sepsána  v kupní  smlouvě a počíná běžet dnem uvedení zařízení  

do trvalého provozu. 
Uvedená záruka se nevztahuje na závady a škody vzniklé  neodborným zásahem 

uživatele a na škody a závady vzniklé vnějšími neodvratitelnými událostmi. Toto platí, 
pokud není sjednáno jinak. 

2. Servis v záruční i pozáruční době je prováděn na základě  faxové nebo telefonické 
výzvy ve lhůtě sjednané v kupní  smlouvě. V záruční době je servis prováděn bezplatně. 

 
 

�        + 420 312 315 499 �             servis@velteko.cz 

 



Pásové  dávkovací  váhy  HS .P.B 

XI. Spot řební materiál, XII. Náhradní díly, XIII. Likvidace  11 

XI. DOPORUČENÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL  

 
- při běžném provozu váhy nevzniká potřeba spotřebního materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. NÁHRADNÍ DÍLY  

 
Součásti stroje jsou neustále připraveny v dostatečném množství na skladě ve firmě 

VELTEKO s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII.  LIKVIDACE  

 
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  svěřit  odborným  firmám. 
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Celkové schéma pásové dávkovací váhy  obr. 1 
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Dávkovací dopravník  obr. 2 
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Vážící miska  obr. 3 

 
 

 




