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Milý zákaznk,
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tento stroj zodpovedá najnovšiemu stavu techniky a všeobecne platným
normám a smerniciam EU. Táto skutočnos vyplýva zo značky CE a z
priloženého prehlásenia o zhode. Toto prehlásenie sa nachádza v schránke
na stroji.
Pred prvým uvedenm do prevádzky prehlásenie o zhode
vyberte zo schránky na stroji a svedomito ho uschovajte.
Pred prvým uvedenm do prevádzky vyplňte prosm túto stránku. Týmto
spôsobom sa zoznámite s najdôležitejšmi údajmi o stroji ktoré budete ma
neskôr kedykovek k dispozci bez potreby nahliadnutia na výrobný šttok.
Okrem toho Vás žiadame, aby ste v prpade otázok ohadne tohto
zariadenia mali údaje na tejto strane vždy k dispozci. Údaje potrebné k
vyplneniu nájdete na výrobnom šttku Vášho stroja.

Typ _____________________________________________________
Čslo stroja _____________________________________________
Rok výroby _____________________________________________
Prpojné hodnoty _______________________________________
Elektrický prkon (celkom) _____________________________
Prvé uvedenie do prevádzky dňa _______________________
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Použitie ________________________________________________
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1. Bezpečnos
V tomto návode na obsluhu je výraz „stroj“
použvaný vždy pre kombináciu kontinuálnej
miešačky a ovládacej skrini!
Pri preprave, montáži a demontáži stroja, pri
prevádzke, údržbe a čisten je nutné dodržova
platné národné a medzinárodné predpisy a zákony
o bezpečnosti práce a to aj v prpade ke nie sú
výslovne uvedené v tomto návode .
Stroj je zostavený, vyrobený a skúšaný poda
najnovšieho stavu techniky pre bezpečnú
prevádzku a opustil výrobný závod v technicky
bezpečnom stave. V prpade neodborného
použitia, použitia k iným účelom ako je stroj
určený alebo ak je stroj obsluhovaný neškoleným
personálom môže stroj napriek všetkému
predstavova určité nebezpečie pre osoby a
majetok.
Z tohto dôvodu sa mus každá osoba, ktorá uvádza
stroj do prevádzky, vykonáva jeho obsluhu alebo
údržbu oboznámi s týmto návodom na obsluhu,
prečta si ho a pochopi jeho obsah. Zvláštnu
pozornos treba venova kapitole „Bezpečnos“.
Je to forma ochrany pred škodami ktorá umožňuje
odbornú prácu so strojom.
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Tento návod uchovajte stále pri zariaden, tak aby
mohol každý užvate kedykovek do neho
nahliadnu.
Vykonanie akýchkovek zmien na zariaden nie je
dovolené. Dovolené je použva iba súčiastky a
mazivo schválené spoločnosou mtec mathis
technik gmbh.

!
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1.1 Označene nebezpeča
V tomto návode na obsluhu sa použvajú pre potreby
upozornenia na možné nebezpečie pri použvan stroja
nasledovné symboly:

Výstraha pred nebezpečm úrazu elektrickým napätm.
Pri nesprávnej manipuláci s rozvádzačom alebo
niektorým káblom pod napätm je nebezpečie úrazu
elektrickým napätm ktoré môže ma za následok vážne
poranenie, popáleniny alebo smr.
Týmto symbolom sú v návode na obsluhu
označené všetky práce pri ktorých môže vzniknú
nebezpečie poškodenia materiálu alebo stroja,
prpadne je ohrozená efektivita jeho práce. Presne
dodržiavajte návod na obsluhu.
Tento symbol označuje dôležité alebo dodatočné
informácie o stroji alebo k dokumentáci.
Tento symbol označuje nebezpečie poškodenia
životného prostredia..
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Tento symbol označuje nebezpečie ohrozenia
zdravia a života osôb. Tieto pokyny treba
dodržiava zvláš svedomito. Zaistite bezpečnos
aj iných osôb zdržujúcich sa v blzkosti zariadenia
a jeho čast.

Bezpečnos

7

1.2 Bezpečnos práce
Pri preprave, montáži a demontáži zariadenia, pri
jeho prevádzke, údržbe a čisten je potrebné
dodržiava platné národné a medzinárodné
predpisy a zákony týkajúce sa bezpečnosti práce,
a to aj v prpade ke nie sú v tomto návode
výslovne uvedené.

Okrem uvedeného treba dodržiavaž najmä
nasledovné pokyny:
· Kontinuálnu miešačku možno prevádzkova iba ak je
pevne namontovaná pod silom.
· Kontinuálnu miešačku možno prevádzkova iba v
spojen k tomu určenej ovládacej skrini mtec.
· Stroj možno použva iba na miešanie suchých
priemyselne vyrábaných maltových zmes, ako napr.
murárskej malty, omietky alebo izolačnej malty.
Akékovek iné použitie nie je dovolené.

D50 – 381599 – 02/04

· Použva možno iba originálne náhradne diely a
prslušenstvo dodávané firmou mtec mathis
technik. V prpade použitia neschválených
náhradných dielov alebo prslušenstva sú akékovek
záruky zo strany mtec mathis technik gmbh
vylúčené. Svojvoné prestavby a zmeny na stroji nie
sú dovolené.
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· Kontinuálna miešačka môže pri doprave osta
namontovaná na sile. Pred dopravou vykonajte
nasledovné činnosti:
 Zabezpečte pevné a bezpečné dotiahnutie všetkých
skrutiek ktorými je miešačka pripevnená k
uzatváracej klapke sila.
 Zabezpečte montáž miešačky na sile tak aby
zmiešavacia rúra ukazovala pri ležiacom sile nahor.
 Zabezpečte, aby bola kontinuálna miešačka
prázdna.
 V prpade použitia ovládacej skrini S40 EC:
Zabezpečte, kompletnos a bezpečné pritiahnutie
všetkých skrutiek na pripevnenie ovládacej skrini ku
kontinuálnej miešačke.
 V prpade použitia ovládacej skrini S40 MR alebo
MRS: skriňu vyveste z krža sila a zabezpečte ju
zvláš poda predpisov.
· Zvláštna verzia D50 V s predĺženou zmiešavacou
rúrou:
Pred dopravou demontujte predĺženú zmiešavaciu
rúru a zabezpečte ju, poda popisu v kapitole „D50 V
– Zabezpečenie predĺženej zmiešavacej rúry“.
Bez dopravného zabezpečenia je doprava predĺženej
zmiešavacej rúry zakázaná.
· Pri doprave a ustaven sila bezpodmienečne
dodržiavajte návod na obsluhu a prevádzkové
predpisy týkajúce sa sila.
· Silo umiestnite mimo dosahu nebezpečia z vysoko
položených pracovsk, tam kde na neho nemôžu
spadnú žiadne predmety. Ak to nie je možné,
zabezpečte jednotlivé pracoviská ochrannou
strieškou.
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· Kontinuálnu miešačku prostrednctvom jej pevnej
prruby bezpečne priskrutkujte ku uzatváracej klapke
sila.
· Pred každým uvedenm do prevádzky skontrolujte
prevádzkovú bezpečnos stroja a stroj na prpadné
závady. Kontrola sa vzahuje zvláš na:
 stav elektrických prvodov, zástrčiek a spojok,
 stav potrub a čast obsahujúcich vodu
 bezpečné skrutkové spojenia všetkých
namontovaných dielov.
V prpade zistenia závady je zakázané stroj
prevádzkova pred odborným odstránenm závady.
· Stroj mus by pripojený na stavenisku na
staveniskový rozvádzač s ochranným spnačom FI.
Použvajte zástrčku 16A 5pol 6h a prpojný kábel s
priemerom 5 x 2,5 mm2 s istenm najmenej 16 A.
· Po napojen na sie nikdy nesiahajte do vnútra stroja,
zmiešavacej rúry alebo výstupného dielu; hroz veké
nebezpečie zranenia.
· Pred odstránenm prevádzkovej poruchy a pred
začiatkom čistiacich prác a údržby je nutné prepnú
hlavný vypnač do polohy „0“ a vytiahnu prvodnú
zástrčku. Zároveň je treba počas týchto činnost
zabráni nepovolaným osobám opätovné pripojenie
stroja k elektrickej sieti.
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· Pri nesprávnej manipuláci s rozvádzačom alebo
niektorým káblom pod napätm hroz nebezpečie
úrazu elektrickým prúdom, ktorý môže ma za
následok vážne zranenie, popáleniny alebo smr.
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· Pred každou činnosou vyžadujúcou otvorenie
rozvodnej skrini prepnite hlavný vypnač do polohy
„0“ a vytiahnite prvodnú zástrčku. Zároveň je treba
počas týchto činnost zabráni nepovolaným
osobám opätovné pripojenie stroja k elektrickej
sieti.
· Všetky úkony údržby a opravy na rozvádzači smie
vykonáva iba kvalifikovaný a odborný personál.
· Ovládacia skriňa je vyrobená s elektrickou ochranou
IP 54 a v uzavretom stave je vo vekej miere chránená
pred vniknutm cudzch telies a striekajúcej vody.
V prpade otvorenej ovládacej skrini zabráňte
vniknutiu vody do je vnútra.
· Predpsaným použvanm ochranného spnača FI v
sieovom prvode (zabezpečuje stavenisko) muste
stroj chráni pred nebezpečným dotykovým napätm.
· V prpade poruchy na ovládacej skrini z dôvodu
vlhkosti alebo technického defektu, nedotýkajte sa
skrini a ihne ju odpojte od prpojného napätia.
Opätovné pripojenie ovládacej skrine ku elektrickej
sieti pred preskúšanm kvalifikovaným personálom a
posúdenm ako funkčným nie je dovolené.
· Čistenie ovládacej skrine stlačeným vzduchom,
prúdom vody, pary alebo pieskovanm nie je
dovolené.
· Ovládacia skriňa S40 MRS pri prevádzke so sondou
na mokrú maltu: V prpade zapnutia stroja dvojitým
tlačidlom „Zap/Vyp“, sa môže stroj v aka ovládaniu
sondou na mokrú maltu kedykovek opätovne
rozbehnú, a to aj prpade ke nie je práve v chode (
pohotovostný režim ). Tento stav rozoznáte poda
rozsvietenej bielej kontrolky dvojitého tlačidla „Zap/
Vyp“.

D50 – 381599 – 02/04
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· Zariadenie treba v prpade potreby, najmenej však
jeden krát ročne, preskúša povolanou osobou na
bezpečnos jeho stavu pre prevádzku. Povolané
osoby sú osoby majúce odbornú kvalifikáciu,
skúsenosti a dostatočné znalosti v oblasti zariaden
na dopravu a omietanie, sú zoznámené s prslušnými
štátnymi predpismi o ochrane zdravia pri práci,
predpismi o bezpečnosti práce, smernicami a
všeobecne uznávanými pravidlami techniky tak, aby
dokázali posúdi stav zariadenia z hadiska
bezpečnosti práce.
· Tabuka pre odstránenie porúch nenahradzuje
podrobné pokyny v jednotlivých kapitolách návodu
na obsluhu. Dodržujte bezpečnostné pokyny v
prslušných kapitolách!
· K zabráneniu preniknutiu vlhkosti do suchej zóny
stroja počas dopravy kontinuálnej miešačky možno
rúru chráni krytom proti daž u (katalógové čslo
560129).
· Pred bežnou prevádzkou skontrolujte smer otáčania
motoru.
V prpade že sa motor otáča v nesprávnom smere,
otáča sa v nesprávnom smere aj zmiešavac a
dávkovac hriade. Týmto spôsobom je vlhký
materiál dopravovaný zo zmiešavacej rúry do miest
ktoré musia bezpodmienečne osta suché
(dávkovacia oblas a silo).
Kontrolu smeru otáčania motoru vykonajte preto
vždy pred otvorenm uzatváracej klapky na sile a
otvorenm prvodu vody.
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· Pre zabezpečenie rovnomernej hustoty malty mus
vstupn tlak vody dosahova najmenej 3 bar.
· Max. prevádzkový tlak vodného čerpadla
(voliteného) 10 bar nie je dovolené prekroči!
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· Prerušenie práce je časovo obmedzené! Pri
prestávke v práci berte ohad na dobu tuhnutia Vami
spracovanej malty. Stuhnutá malta v zmiešavacej
rúre má za následok problémy pri rozbehu motoru
alebo ku poškodenie miešačky.
· Mráz môže ma za následok poškodenie
kontinuálnej miešačky zamrznutou vodou v stroji. Z
tohto dôvodu treba pri dlhšch prerušeniach práce
pri nzkych teplotách vždy úplne vyprázdni vodnú
armatúru a všetky časti stroja obsahujúce vodu.
· Riedky materiál už nespracovávajte ale zachyte do
nádoby a riadne zlikvidujte.
Riedky materiál a čistiaca voda sa nesmú dosta do
pôdy.
· Spojovac diel medzi zmiešavacm a dávkovacm
hriadeom mus by čistý, suchý a bez tuku. Do
dávkovacieho hriadeu sa nesmie dosta žiadna
voda.
· Prevodový olej nedoplňujte pred jeho výmenou.
Hroz nebezpečie preplnenia, ktoré by malo za
následok neprpustné prehriatie prevodovky.
Rôzne druhy oleja sa nesmú vzájomne mieša. V
opačnom prpade hroz nebezpečie rozkladu maziva
ktoré môže za následok zničenie prevodovky.
· Zbytky malty riadne zlikvidujte ako stavebný odpad.
· Pri likvidáci oleja, tuku alebo čistiacich prostriedkov
je nutné dodržiava platné predpisy na ochranu
životného prostredia.
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1.3 Osobné ochranné pomôcky
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· V prpade, že je posudzovaná hladina na pracovisku
vyššia ako 85 dB (A) je zamestnávate je povinný
poskytnú vhodné osobné protihlukové ochranné
pomôcky. Ak je posudzovaná hladina vyššia ako 90
dB (A) sú zamestnanci povinný použva menované
pomôcky.
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Popis stroja
V tomto návode na obsluhu je pojem „stroj“
použvaný vždy pre kombináciu kontinuálnej
miešačky a ovládacej skrini!
Kontinuálna miešačka sa dodáva v týchto
prevedeniach:
· D50 typ II
· D50 V typ II s predĺženou zmiešavacou rúrou
· D50 typ IV
· D50 V typ IV s predĺženou zmiešavacou rúrou
Typ D50 IV je na rozdiel od predchádzajúceho typu
vybavený:
• princpom jednej mokrej zóny
• snmatená zmiešavacia rúra pomocou klinového
uzáveru
• elektrické bezpečnostné zariadenie
Kontinuálna miešačka sa použva – poda požiadavkou
– s jednou z týchto ovládacch skrň
· S40 EC
· S40 MR
· S40 MRS.

2.1 Použitie poda určenia

Kontinuálnu miešačku možno prevádzkova iba v
spojen s k tomu určenou ovládacou skriňou.
Zariadenie sa môže použva iba na prpravu
priemyselne predmiešaných suchých zmes, ako
napr. murárska a omietková malta alebo izolačná
malta. Akékovek iné použitie nie je dovolené.
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Kontinuálnu miešačku možno prevádzkova iba ak
je pevne namontovaná na sile.

Popis stroja
2.2 Funkčný princp
Kontinuálna miešačka sa namontuje pod silo, z ktorého
padá suchý materiál do dávkovacej rúry kontinuálnej
miešačky.
Dávkovacia hriade dopravuje materiál z dávkovacej
rúry do zmiešavacej rúry. Tu sa materiál zmieša s vodou
a následne je dopravovaný ku výstupnému otvoru.
Funkcie ovládacch skrň S40 EC, MR a MRS
Ovládacia skriňa sa pripája na staveniskový rozvádzač
s ochranným spnačom FI. Zabezpečuje prúdové
napájanie miešačky a vibrátora ( na sile ).
Hlavným vypnačom možno stroj zapnú a vypnú.
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Dodatočné funkcie ovládacch skrň S40 MR a
MRS
Ovládacie skrine S40 MR a MRS disponujú naviac
možnosou nastavenia doby chodu kontinuálnej
miešačky. Po uplynut tohto času sa stroj automaticky
vypne.
Dodatočná funkcia ovládacej skrine S40 MRS
Kontinuálnu miešačku možno automaticky zapna a
vypna pomocou sondy na mokrú maltu. Táto sonda
na mokrú maltu sa nachádza na spracovateskom stroji
napr. v materiálovom zásobnku čerpadla umiestneným
pod kontinuálnou miešačkou.
Akonáhle je materiálový zásobnk prázdny, sonda na
mokrú maltu dáva kontinuálnej miešačke signál
„Prázdny stav“ a miešačka začne automaticky opä
mieša.
Ak je materiálový zásobnk plný, sonda na mokrú maltu
dáva kontinuálnej miešačke signál „Plný stav“ a stroj sa
prepne do takzvaného pohotovostného režimu
(standby).
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2.3 Prehad stroja
Typ II
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Obr. 1: Kontinuálna miešačka
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Puzdro ložiska
Zmiešavacia rúra
Prpojka vody
Dávkovacia rúra
Pevná prruba pre montáž na
uzatváraciu klapku sila
Motor miešačky
Prpojný kábel motoru miešačky
Klnový uzáver bez/s
bezpečnostným zariadenm
Výstupný diel
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Typ IV

Popis stroja
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Typ II

1

2

Typ IV

1

2
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Obr. 2: Hriadele kontinuálnej miešačky
1 Dávkovacia hriade
2 Zmiešavacia hriade
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Prpojka „Vykurovacia špirála“
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Prpojka na sie
Prpojka „Sonda na mokrú maltu“
Časové relé „Doba chodu miešačky“
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Dvojité tlačidlo
Páčkový prepnač „Prevádzka/čistenie“
Páčkový prepnač „Prevádzka s/bez sondy“
Zásuvka s ochranným kontaktom
Prpojka „Kontinuálna miešačka“
Prpojka „Vibrátor“

2
3
4
5
6
7

Obr. 4: Ovládacia skriňa
S40 MR
Ovládacia skriňa S40
EC
MR MRS
x
x
x

8

Pol.č.Označenie
1
Hlavný vypnač

Obr. 3: Ovládacia skriňa
S40 EC

6

1
2

Obr. 5: Ovládacia skriňa
S40 MRS
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2.4 Obslužné a ovládacie prvky

Popis stroja
Hlavný vypnač – obr. 3/4/5 poz. 1
V polohe „0“ je stroj bez napätia.
V polohe „1“ je stroj pripravený k prevádzke.
Dvojité tlačidlo „Zap/Vyp“ – obr. 3/4/5 poz. 2
Tlačidlom „Zap/Vyp“ možno stroj vypna a zapna. V
prpade, že je stroj pripravený k prevádzke a bol
zapnutý tlačidlom „Zap/Vyp“, rozsvieti sa biela
kontrolky dvojitého tlačidla „Zap/Vyp“.

D50 – 381599 – 02/04

Časové relé „Doba chodu miešačky“ – obr. 4/5 poz. 10
(iba u S40 MR/MRS)
Dobu chodu miešačky možno nastavi pomocou
časového relé. Po uplynut nastaveného času chodu
miešačky sa stroj sám vypne, je však na alej
pripravený k prevádzke.
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Hlavn vypnač
Dvojité tlačidlo
Páčkový prepnač „Prevádzka/čistenie“
Páčkový prepnač „Prevádzka s/bez sondy“
Zásuvka s ochranným kontaktom
Prpojka „Kontinuálna miešačka“
Prpojka „Vibrátor“
Prpojka na sie
Prpojka „Sonda na mokrú maltu“
Časové relé „Doba chodu miešačky“
Prpojka „Vykurovacia špirála“

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

x
x
x

x
x
x
x

x
x

MR

Obr. 4: Ovládacia skriňa
S40 MR
EC

8

Pol.č.Označen

Obr. 3: Ovládacia skriňa
S40 EC

6

1
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

MRS

Obr. 5: Ovládacia skriňa
S40 MRS
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Popis stroja
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Páčkový prepnač „Prevádzka so sondou / bez sondy“ –
obr. 4, 4
(iba u S40 MRS)
Kontinuálnu miešačku možno automaticky zapna a
vypna pomocou sondy na mokrú maltu. Táto sonda
na mokrú maltu sa nachádza napr. v zásobnku
niektorého čerpadla pod výstupom kontinuálnej
miešačky.
Akonáhle je materiálový zásobnk prázdny, sonda na
mokrú maltu dáva kontinuálnej miešačke signál
„Prázdny stav“ a miešačka začne automaticky opä
mieša.
Ak je materiálový zásobnk plný, sonda na mokrú maltu
dáva kontinuálnej miešačke signál „Plný stav“ a stroj sa
prepne do takzvaného pohotovostného režimu
(standby).
Pre prevádzku so sondou na mokrú maltu muste
nastavi páčkový prepnač do polohy „Prevádzka so
sondou“. Pri prevádzke stroja bez sondy na mokrú
maltu, je nutné nastavi páčkový prepnač do polohy
„Prevádzka bez sondy“.
V prpade zapnutia stroja dvojitým tlačidlom „Zap/
Vyp“, môže sa stroj vaka ovládaniu sondou
kedykovek rozbehnú  a to aj v prpade ke stroj
práve nebež (pohotovostný stav standby). Tento
stav spoznáte poda toho, že svieti biela kontrolka
dvojitého tlačidla „Zap/Vyp“.

D50 – 381599 – 02/04

Páčkový prepnač „Prevádzka / čistenie“ – obr. 4/5, 3
(iba u S40 MR/MRS)
Pred bežnou prevádzkou treba páčkový prepnač
prepnú na „Prevádzku“. V takomto prpade vždy ke
bež motor miešačky privádza sa aj voda. V prpade, že
prepnete páčkový prepnač na „Čistenie“, nebež motor
miešačky, voda je však privádzaná.
Ak chcete po ukončen práce vyprázdni vodnú
armatúru, muste  po prerušen prvodu vody –
prepnú páčkový prepnač do polohy „Čistenie“.

!

22

calypso D50
2.5 Vodná armatúra
Stroj potrebuje konštantný tlak vody 3 bar.
Max. prevádzkový tlak vodného čerpadla
(prslušenstvo v prpade ovládacej skrine S40 MR,
v inom prpade volitené) nesmie prekroči 10 bar!
Nezávislos na kolsan tlaku v prvodu vody možno
zabezpeči vybavenm stroja vodným čerpadlom.
Vodné čerpadlo zvyšuje privádzaný tlak vody.
Redukčný ventil vo vodnej armatúre reguluje tlak vody
rovnomerné 2 bary pri 700 l/hod.
Privádzané množstvo vody sa ručne nastavuje tzv.
jemným regulačným ventilom.
Volitene možno stroj vybavi prietokomerom na
ktorom možno kontrolova pretekajúce množstvo
vody.
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Pri mraze môže dos ku poškodeniu kontinuálnej
miešačky mrznúcou vodou v stroji. Z tohto dôvodu
treba pri nzkych teplotách a dlhšch prerušeniach
práce úplne vyprázdni vodnú armatúru a všetky
časti stroja obsahujúce vodu (vi kapitolu „Zimná
prevádzka“).

Popis stroja
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1

4

2

3
4

5
6
7
Obr. 6a: Vodná armatúra Obr. 6: Vodná armatúra
ovl. skriňa S40 EC ovl. skriňa S40 MR/MRS
1
2
3
4
5
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6
7

Jemný regulačný ventil 3/4’’
Magnetický ventil 3/4"
Redukčný ventil 3/4’’
Manometer 010 bar
Externá prpojka vody
GEKAspojka 3/4" IG
Guový ventil
Dodatočný výstup vody
GEKAspojka 3/4" IG

1
2
3
4
5
6
7

Jemný regulačný ventil 3/4’’
Magnetický ventil 3/4"
Redukčný ventil 3/4’’
Manometer 010 bar
Extern prpojka vody
GEKAspojka 3/4" IG
Guový ventil l
Dodatočný výstup vody
GEKAspojka 3/4" IG
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2.6 Prslušenstvo v rozsahu dodávky
Kontinuálna miešačka:
· Upevňovacia sada k montáži na silo
· volitené puzdro
alternatvne k upnutiu klinom (2 kusy)
puzdro pevne priskrutkujte so zmiešavacou rúrou a
tlačidlom s rúrou na suchý materiál

1

Puzdro – volitené

2

Klinový uzáver – štandardný

Ovládacia skriňa:
· skrutkovač na obracanie fáz
· vodná hadica s GEKAspojkou na pripojenie
kontinuálnej miešačky
· S40 EC: Upevňovacia doska k montáži na
kontinuálnu miešačku
· S40 MR/MRS: závesný čap na zavesenie cez krž
sila
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Obr. 8: Spojenie medzi dávkovacou rúrou a zmiešavacou
rúrou typ IV

Popis stroja

25

2.7 Technické údaje
Kontinuálna miešačka D50
Zmiešavac výkon
cca. 50 l/min (pri stúpan šneku 60)
Hnac motor
400V 50Hz 3fáz.
4 kW, 260 min1
Elektrická prpojka
400V 50Hz 3fáz.
Inštalovaný prkon
10 A
Prvodný kábel
5 x 2,5 mm2
Istenie
16A cez ochranný vypnač FI
(staveniskový rozvádzač)
Hmotnos
cca. 140 kg
Prpojka vody
Vodnou hadicou so spojkou GEKA
tlak vody v prvode min. 3 bar
Rozmery kontinuálnej miešačky
(d x š x v)
2.100 x 350 x 350 mm
Hladina hluku

70 dB(A) hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m,
počas prevádzky (merané na vonom priestranstve)

Druh malty

Výhrade iba priemyselne predmiešané suché zmesi pre
kontinuálne miešačky
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Ovládacia skriňa S40
Rozmery ovládacej skrine S40 EC
(d x š x v)
350mm x 340mm x 430mm
S40 MR
560mm x 600mm x 150mm
S40 MRS
560mm x 600mm x 150mm
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2.8 Symboly na stroji
na ovládacch skriniach:

Prpojka vibrátoru

Miešačka/prevádzka

Prevádzka iba cez
ochranný vypnač FI

bar

Pri nebezpeč mrazuvypusti vodu

Vstup vody

Obracač fáz

x

ma

Doba chodu miešačka

Poloha prepnača „Čistenie“
n

mi

Prpojka sondy na
mokrú maltu

bar

Výstup vody

Pozor!

Výstraha pred

Nesiaha do bežiaceho stroja

nebezpečným
elektrickým napätm

Predpsaný smer otáčania
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Na kontinuálnej miešačke:

Preprava a ustavenie

3
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Preprava a ustavenie

Pri preprave a ustaven sila bezpodmienečne
dbajte návodu na obsluhu a prevádzkových
predpisov sila.

!
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3.1 Preprava sila
Kontinuálna miešačka môže pri preprave osta
namontovaná na sile. Pred prepravou vykonajte
nasledovné činnosti:
Zabezpečte pevné a bezpečné dotiahnutie
všetkých skrutiek ktorými je miešačka pripevnená
k uzatváracej klapke sila.
Zabezpečte montáž miešačky na sile tak aby
zmiešavacia rúra ukazovala pri ležiacom sile
nahor.
Zvláštna verzia D50 V s predĺženou zmiešavacou
rúrou:
Pred dopravou demontujte predĺženú zmiešavaciu
rúru a zabezpečte ju, poda popisu v kapitole „D50
V – Zabezpečenie predĺženej zmiešavacej rúry“.
Bez dopravného zabezpečenia je doprava
predĺženej zmiešavacej rúry zakázaná.
Zabezpečte, aby bola kontinuálna miešačka
prázdna.
Vytiahnite prpojný kábel motoru miešačky a
ovládacej skrini.
V prpade použitia ovládacej skrini S40 EC:
Zabezpečte, kompletnos a bezpečné pritiahnutie
všetkých skrutiek na pripevnenie ovládacej skrini
ku kontinuálnej miešačke.
V prpade použitia ovládacej skrini S40 MR alebo
MRS: skriňu vyveste z krža sila a zabezpečte ju
zvláš poda predpisov.

!
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3.2 D50 V: Zabezpečenie predĺženej
zmiešavacej rúry pri preprave

!

Pred dopravou demontujte predĺženú zmiešavaciu
rúru a zabezpečte ju, poda popisov. Bez
dopravného zabezpečenia je doprava predĺženej
zmiešavacej rúry zakázaná.
Oddete od seba dávkovaciu rúru a predĺženú
zmiešavaciu rúru (obr. 8,1; 8a,1; 8b,1)
D 50 typ II
Uvolnite skrutky medzi dávkovacou rúrou a predĺženou
zmiešavacou rúrou
1

Obr. 8:
1

Matica

D 50 typ IV bezpečnostné zariadenie: poistná rukovä
(štandard)

Obr. 8a:
1
2
3

Konektor
Nosný plech
Poistná rukovä

4

Upnacie kliny
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• Odtiahnite poistnú rukovä (obr. 8a,1) a zaveste do
nosného plechu (obr. 8a,2).
• Oddelenm konektoru (obr. 8a,3) prerušte elektrický
prúd. Predtým vypnite motor dvojitým tlačidlom a
hlavným vypnačom!
• Odstráňte obidva kliny medzi dávkovacou a
zmiešavacou rúrou (obr. 8a,4)

Preprava a ustavenie
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D 50 typ IV bezpečnostné zariadenie : svorné puzdro
(volitené)
• Odskrutkujte obidve svorné puzdra (obr. 8b)
• Odtiahnite predĺženú zmiešavaciu rúru smerom od
dávkovacej rúry.
• Predĺženú zmiešavaciu rúru zaveste pod dávkovaciu
rúru (obr. 9, 3) a zaistite zásuvným čapom a
pružinovou poistkou (obr. 9, 4).
• Zmiešavaciu rúru zasuňte do predĺženej zmiešavacej
rúry

Obr. 8b:
1

2

Obr. 9: D50 V –
Zabezpečenie
predĺženej
zmiešavacej rúry pri
preprave

1
4

Aby ste zabránili preniknutiu vlhkosti do rúry na
suchý materiál, možno rúru chráni krytom proti
dažu (katalógové čslo 560129).

3.1 Ustavenie sila
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Svorné puzdro

3

Pri ustaven sila bezpodmienečne dbajte návodu a
prevádzkové predpisy sila.
Okrem iného plat, že silo je nutné umiestni zvisle
a stabilne a zaisti proti prevráteniu a
samovonému pohybu. Silo umiestnite mimo
rozsah nebezpečia vysoko položených pracovsk
alebo zabezpečte jednotlivé pracoviská pri sile
ochrannou strieškou proti padajúcim predmetom.

1
2
3
4

Zmiešavacia rúra
Kryt proti daž u
Závesné zariadenie
Zásuvný čap a
pružinová poistka
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4

Montáž

4.1 Montáž kontinuálnej miešačky na silo

Kontinuálna miešačka namontujte na silo tak, aby
pri ležiacom sile ukazovala zmiešavacia rúra
nahor.
Kontinuálnu miešačku bezpečne pomocou jej
pevnej prruby priskrutkujte ku uzatváracej klapke
sila.
· Pevnou prrubu kontinuálnej miešačky pomocou
dodaných šiestich skrutiek bezpečne pripevnite ku
uzatváracej klapke sila.

4.2 Montáž ovládacej skrine S40 EC
Ovládacia skriňa S40 EC je predmontovaná na upnacej
doske. Doporučený postup:
· Najskôr pevnú prrubu kontinuálnej miešačky
pripevnite pomocou šiestich z dodaných ôsmich
skrutiek k uzatváracej klapke sila a to tak, aby
kontinuálna miešačka bola zafixovaná
· Zasuňte upnaciu dosku ovládacej skrini S40 EC
pod pevnú prrubu kontinuálnej miešačky
· Pomocou 2 zbývajúcich skrutiek pripevnite upnaciu
dosku a kontinuálnu miešačku k uzatváracej klapke
sila (obr. 10)
· Všetkých osem skrutiek bezpečne dotiahnite
Obr. 10: Pripevnenie
ovládacej skrine S40 EC
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Kontinuálna miešačka sa smie prevádzkova
výhradne namontovaná pod silo.

Montáž
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4.3 Montáž zmiešavacej rúry
· Zmiešavac hriade (obr. 8, 2) zasuňte do
dávkovacieho hriadea (obr. 8, 1). Čas hriadele
medzi dvomi čapmi mus by čistá a suchá!
· Zmiešavaciu rúru (obr. 8, 3) zasuňte cez obidva
hriadele, zacentrujte a pripevnite
Typ II/III
Typ IV

pomocou šeshranných skrutiek
Zasuňte klinové uzávery a kladivom ich
pevne zatlčte. Preklopte poistný čap a
zasuňte konektor bezpečnostného
zariadenia.

Obr. 11: Montáž zmiešavacej
rúry
1
2
3

Dávkovacia hriade
Zmiešavacia hriade
Zmiešavacia rúra

4.4 Montáž ovládacej skrine zo závesným
tŕňom
· Pomocou závesného tŕňa zaveste ovládaciu skriňu
na krž sila (nie v prpade S 40 EC)
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Obr. 12:
Ovládaciu skriňu
zaveste závesným
tŕňom na krž sila
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5

!

Uvedenie do prevádzky
Kontinuálna miešačka sa smie prevádzkova
výhradne namontovaná pod silom.
Pred každým uvedenm do prevádzky skontrolujte
stroj, či je jeho prevádzka bezpečná a či nie je
potrebné vylúči prpadné poruchy. To plat zvláš
pre:
 stav elektrických prvodov, zástrčiek a spojok,
 stav potrub a konštrukčných čast obsahujúcich
vodu,
 bezpečné spojenia všetkých namontovaných
dielov.
V prpade, že zistte závadu, nesmiete stroj
prevádzkova skôr, než bude závada odborne
odstránená.
Po napojen na sie nikdy nesiahajte do stroja,
zmiešavacej rúry alebo výstupu materiálu;
nakoko hroz veké nebezpečie zranenia.
Pred odstránenm prevádzkovej poruchy a pred
vykonanm čistiacich prác a údržby je nutné
prepnú hlavný vypnač do polohy „0“ a vytiahnu
prvodnú zástrčku. Rovnako je nutné zabráni
nepovolaným osobám počas menovaných činnost
opätovné pripojenie stroja k elektrickej sieti.

!

Kontinuálnu miešačku je nutné pripoji na
staveniskový rozvádzač s ochranným vypnačom
FI.
Použvajte zástrčku 16A 5pól 6h a prpojný kábel o
priereze 5 x 2,5 mm2 s istenm 16 A.
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5.1 Ovládacia skriňa a elektrické prpojky

Uvedenie do prevádzky
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Pri nesprávnom zaobchádzan s ovládacou skriňou
alebo niektorým káblom pod napätm hroz
nebezpečie úrazu elektrickým prúdom, ktorý môže
vies k vážnemu zraneniu, popáleninám alebo k
smrti.
Pred každou činnosou vyžadujúcou otvorenie
ovládacej skrine prepnite hlavný vypnač do polohy
„0“ a vytiahnite prvodnú zástrčku.
Rovnako je nutné zabráni nepovolaným osobám
počas menovaných činnost opätovné pripojenie
stroja k elektrickej sieti.
Všetky úkony údržby a opravy na ovládacej skrini
smie vykonáva iba kvalifikovaný odborný
personál.
Ovládacia skriňa je vyrobená s ochranou IP 54 a v
uzavretom stave je vo vekej miere chránená pred
vniknutm cudzch telies a striekajúcej vody.
V prpade, že je ovládacia skriňa otvorená,
zabráňte vniknutiu vody.
Požvanm predpsaného ochranného vypnača FI v
sieovom prvode (zaisuje stavenisko) chránite
stroj pred nebezpečným dotykovým napätm.
V prpade poruchy ovládacej skrine z dôvodu
vlhkosti alebo technického defektu, ovládacej
skrine sa nesmiete dotýka a muste ju ihne
odpoji od elektrickej siete. Opätovné pripojenie
rozvádzača ku elektrickej sieti pred preskúšanm
kvalifikovaným personálom a posúdenm ako
funkčným nie je dovolené.
Čistenie ovládacej skrine stlačeným vzduchom,
prúdom vody, pary alebo pieskovanm nie je
dovolené.
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· Kábel motoru miešačky pripojte ku ovládacej skrini
· Kábel vibrátoru (na sile) pripojte ku ovládacej skrini
· V prpade ovládacej skrine MRS: pripojte prpadne
aj sondu na mokrú maltu (typ NMS) ku ovládacej
skrini
· Prpojný kábel ovládacej skrine osadený zástrckou
CEE pripojte ku staveniskovému rozvádzacu s
ochranným vypnacom FI.

5.2 Smer otáčania motoru
Pred bežnou prevádzkou skontrolujte smer otáčania
motoru.
V prpade že sa motor otáča v nesprávnom smere,
otáča sa v nesprávnom smere aj zmiešavac a
dávkovac hriade. Týmto spôsobom je vlhký
materiál dopravovaný zo zmiešavacej rúry do
miest ktoré musia bezpodmienečne osta suché
(dávkovacia oblas a silo).
Kontrolu smeru otáčania motoru vykonajte preto
vždy pred otvorenm uzatváracej klapky na sile a
otvorenm prvodu vody.
5.2.1 Kontrola smeru otáčania motoru
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· Nastavte hlavný vypnač do polohy „1“ a kontinuálnu
miešačku zapnite dvojitým tlačidlom „Zap/Vyp“
· Nechajte stroj vemi krátko rozbehnú, a vypnite ho
dvojitým tlačidlom „Zap/Vyp“ a prepnite hlavný
vypnač do polohy „1“
· Pri dobiehan motoru miešačky skontrolujte smer
otáčania motoru rotoru ventilátora. Smer otáčania
rotoru ventilátora mus zodpoveda nalepenej špke
na motore miešačky.

Uvedenie do prevádzky
5.2.2 Zmena smeru otáčania motoru
Ak je smer otáčania motoru nesprávny:
· Vytiahnite sieovú zástrčku
· Skrutkovačom zatlačte obracač fáz vo vstupnej
zástrčke stroja dovnútra a otočte ho o 180°; obracač
fáz mus po otočen opä zapadnú (obr. 13)
· Sieovú zástrčku opä pripojte

Obr. 13: Obracač fáz vo vstupnej zástrčke stroja

5.3 Pripojenie na vodu
Pre zabezpečenie rovnomernej hustoty malty mus
vstupn tlak vody dosahova najmenej 3 bar.
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· Skontrolujte, či je vstupn sitko na vodu čisté,
prpadne či nechýba.
· Pred pripojenm vodovodnej hadice ku stroju,
skontrolujte hadicu či je tesná.
· Pripojte dodanou vodnú hadicu (obr. 14, 1) z vodnej
armatúry ku ovládacej skrini na GEKA spojku a ku
kontinuálnej miešačke.
· Pripojte extern vodnú hadicu na GEKA spojku vstup
vody (obr. 14, 5).
· Otvorte prvod vody.
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Prdavný výstup vody (obr. 14, 4) možno použva
na separátnu vodnú hadicu (napr. na čistenie)

Z prdavného
výstupu vody
(obr. 14, 4)
nesmiete počas
prevádzky
odobera žiadnu
vodu!

Obr. 14: Vodná armatúra
Krátka hadica
Ventil jemnej regulácie
GEKA spojka na pripojenie ku kontinuálnej miešačky
Prdavný odber vody
Externá prpojka vody
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1
2
3
4
5

Uvedenie do prevádzky
5.4 Nastavenie množstva vody
· Postavte zbernú nádobu pod výtok materiálu
· Odstráňte poistné závlačky na uzatváracej klapke
sila
· Otvorte uzatváraciu klapku sila
• Nastavte hlavný vypnač do polohy „1“ a kontinuálnu
miešačku zapnite dvojitým tlačidlom „Zap/Vyp“
Teraz sa stroj rozbehne a magnetický ventil na vodnej
armatúre otvor prvod vody. Voda potečie do
zmiešavacej rúry kde sa zmieša s materiálom.
· Skontrolujte optimálnu hustotu vystupujúcej malty
· Množstvo vody prpadne upravte ventilom jemnej
regulácie (obrázok. 14, 2)
· U spracovaných produktov, kde potreba vody nie je
známa, rozbiehajte stroj s plne otvoreným ventilom
jemnej regulácie. Počas prevádzky otočte ventil
jemnej regulácie spä, až dosiahnete správnu
hustotu.
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Zbytky malty riadne zlikvidujte ako stavebný
odpad!
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5.5 Prevádzka sondy na mokrú maltu
(iba s ovládacou skriňou S40 MRS)
V prpade, že bol stroj zapnutý dvojitým tlačidlom
„Zap/Vyp“, môže sa vaka ovládaniu sondou
kedykovek rozbehnú – a to aj v prpade ke
práve nebež (pohotovostný režim standby). Tento
stav spoznáte poda toho, že svieti biela kontrolka
dvojitého tlačidla „Zap/Vyp“.

!

Kontinuálnu miešačku možno automaticky ovláda
pomocou sondy na mokrú maltu. Táto sonda sa
nachádza spravidla v zásobnku čerpadla.
Akonáhle je tento zásobnk plný, dostane ovládanie
kontinuálnej miešačky signál a miešačka sa vypne. V
prpade poklesu hladiny materiálu pod určitou hranicu,
kontinuálna miešačka sa opä rozbehne.
· Zasuňte zástrčku sondy na mokrú maltu do
ovládacej skrini S40 MRS (obr. 15, 2)
· Prepnite páčkový prepnač (obr. 15, 1) do polohy
„So sondou“
1

Obr. 15: Ovládacia skriňa S40 MRS

Páčkový prepnač „Prevádzka so sondou / bez sondy“
Prpojná zásuvka sondy na mokrú maltu
D50 – 381599 – 02/04

1
2

2

Prevádzka
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6 Prevádzka
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Pri práci so strojom je nutné dodržova platné
národn a medzinárodné predpisy a zákony o
bezpečnosti práce, a to aj v prpadoch ke nie sú v
tomto návode výslovne uvedené.
Kontinuálna miešačka sa smie prevádzkova
výhradne iba namontovaná pod silom.
Pred každým uvedenm do prevádzky skontrolujte
stroj, či je pre prevádzku bezpečný resp. či je
nutné vylúči prpadné poruchy. Toto plat zvláš
pre:
 stav elektrických prvodov, zástrčiek a spojok,
 stav potrub a konštrukčných čast obsahujúcich
vodu,
 bezpečné spojenie všetkých namontovaných
dielov.
V prpade, že zistte závadu, nesmiete stroj
prevádzkova skôr, než bude závada odborne
odstránená.
Po napojen na sie nikdy nesiahajte do stroja,
zmiešavacej rúry alebo výstupu materiálu;
nakoko hroz veké nebezpečie zranenia.
Pred odstránenm prevádzkovej poruchy a pred
vykonanm čistiacich prác a údržby je nutné
prepnú hlavný vypnač do polohy „0“ a vytiahnu
prvodnú zástrčku. Rovnako je nutné zabráni
nepovolaným osobám počas menovaných činnost
opätovné pripojenie stroja k elektrickej sieti.

!
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Kontinuálnu miešačku je nutné pripoji na
staveniskový rozvádzač s ochranným vypnačom
FI.
Použvajte zástrčku 16A 5pól 6h a prpojný kábel o
priereze 5 x 2,5 mm2 s istenm 16 A.
Pri nesprávnom zaobchádzan s ovládacou skriňou
alebo niektorým káblom pod napätm hroz
nebezpečie úrazu elektrickým prúdom, ktorý môže
vies k vážnemu zraneniu, popáleninám alebo k
smrti.
Pred každou činnosou vyžadujúcou otvorenie
ovládacej skrine prepnite hlavný vypnač do polohy
„0“ a vytiahnite prvodnú zástrčku.
Rovnako je nutné zabráni nepovolaným osobám
počas menovaných činnost opätovné pripojenie
stroja k elektrickej sieti.
Všetky úkony údržby a opravy na ovládacej skrini
smie vykonáva iba kvalifikovaný odborný
personál.
Ovládacia skriňa je vyrobená s ochranou IP 54 a v
uzavretom stave je vo vekej miere chránená pred
vniknutm cudzch telies a striekajúcej vody.
V prpade, že je ovládacia skriňa otvorená,
zabráňte vniknutiu vody.
Požvanm predpsaného ochranného vypnača FI v
sieovom prvode (zaisuje stavenisko) chránite
stroj pred nebezpečným dotykovým napätm.
V prpade poruchy ovládacej skrine z dôvodu
vlhkosti alebo technického defektu, ovládacej
skrine sa nesmiete dotýka a muste ju ihne
odpoji od elektrickej siete. Opätovné pripojenie
rozvádzača ku elektrickej sieti pred preskúšanm
kvalifikovaným personálom a posúdenm ako
funkčným nie je dovolené.
Čistenie ovládacej skrine stlačeným vzduchom,
prúdom vody, pary alebo pieskovanm nie je
dovolené.
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V prpade, že bol stroj zapnutý dvojitým tlačidlom
„Zap/Vyp“, môže sa vaka ovládaniu sondou
kedykovek rozbehnú – a to aj v prpade ke
práve nebež. Tento stav spoznáte poda toho, že
svieti biela kontrolka dvojitého tlačidla „Zap/Vyp“.

6.1 Plnenie materiálom zo sila
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· Vytiahnite bezpečnostnú závlačku uzatváracej klapky
sila
· Otvorte klapku sila
· Páku klapky otáčajte dopredu a dozadu, až sa začne
sypa materiál zo sila
· Zásuvnú závlačku na otvorenej klapke sila opä
zasuňte spä do klapky
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6.2 Časové relé (iba S40 MR/MRS)
Modely S40 MR a MRS disponujú časovým relé.
Pomocou tohto relé možno nastavi dobu chodu
miešačky potrebnú napr. na naplnenie nádoby pod
žeriav
·
·
·
·
·

Postavte prázdnou nádobu pod výstup miešačky
Zapnite stroj
Odmerajte čas potrebný na naplnenie nádoby
Vypnite stroj a vytiahnite sieovú zástrčku
Otvorte ovládaciu skriňu S40 MR/MRS a nastavte
časové relé (obr. 16, 1) na odmeraný čas
· Zatvorte ovládaciu skriňu
· Opä zasuňte sieovú zástrčku a zapnite kontinuálnu
miešačku

1
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Obr. 16: časové relé
(v ovládacej skrini S40 MR)

Prevádzka
6.3 Normálna prevádzka
Po otvoren uzatváracej klapky sila:
· Postavte prázdnu nádobu pod výstup materiálu
• Prepnite hlavný vypnač do polohy „1“ a zapnite
stroj dvojitým tlačidlom „Zap/Vyp“
Teraz sa stroj rozbehne a magnetický ventil na vodnej
armatúre otvor prvod vody. Voda potečie do
zmiešavacej rúry kde sa zmieša s materiálom.
Namiešaný materiál je dopravovaný k výstupnému
otvoru miešačky.

6.4 Prerušenie práce
Prerušenie práce je časovo obmedzené! Pri
prestávke v práci berte ohad na dobu tuhnutia
Vami spracovanej malty. Stuhnutá malta v
zmiešavacej rúre má za následok problémy pri
rozbehu motoru alebo ku poškodenie miešačky.
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• Stroj vypnite dvojitým tlačidlom „Zap/Vyp“ a hlavný
vypnač prepnite do polohy „0“
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6.5 Zimná prevádzka
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Mráz môže ma za následok poškodenie
kontinuálnej miešačky zamrznutou vodou v stroji.
Z tohto dôvodu treba pri dlhšch prerušeniach
práce pri nzkych teplotách vždy úplne vyprázdni
vodnú armatúru a všetky časti stroja obsahujúce
vodu:
· Uzavrite prvod vody
· Odpojte prvodnú hadicu na vodu
· Odpojte vodnú hadicu od zmiešavacej rúry
· Otvorte guový ventil (vi obr. 6/7, 6 „Vodná
armatúra“)
· V prpade ovládacej skrine S40 MR/MRS:
Prepnite páčkový prepnač „Prevádzka / čistenie“ do
polohy „Čistenie“;
V prpade ovládacej skrine S40 EC: Stroj vypnite
dvojitým tlačidlom „Zap/Vyp“ a hlavný vypnač
prepnite do polohy „0“
· Vytiahnite sieový kábel zo staveniskového
rozvádzača a z ovládacej skrine stroja
· Vodu nechajte úplne odtiec
Pred alšm uvedenm do prevádzky opä uzavrite
uový ventil.
Pri ovládacch skriniach S40 MR a MRS okrem toho
prepnite páčkový prepnač „Prevádzka / čistenie“ do
polohy „Prevádzka“.

Prevádzka
6.6

Ukončenie práce
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Stroj čistite denne po ukončen práce poda
pracovného postupu popsaného v kapitole 7.1
„Denné čistenie na stavenisku“.
Raz týždenne vykonajte čistenie stroja poda
postupu popsaného v kapitole 7.2.
Riedky materiál nespracovávajte. Zbytky materiálu
nevylievajte na zem, ale zachyte do nádoby a
riadne zlikvidujte.
V prpade nebezpečia mrazu dodržujte pokyny v
kapitole „Zimná prevádzka“!
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7

Čistenie

7.1 Denné čistenie na stavenisku
Stroj čistite zásadne denne po ukončen práce.
Riedky materiál nespracovávajte, ale zachyte do
nádoby a riadne zlikvidujte.
Riedky materiál ani čistiaca voda sa nesmú dosta
do pôdy.
· Uzavrite klapku sila a zaistite ju závlačkou.
· Vytiahnite sieový kábel vibrátoru z ovládacej skrini
stroja
· Kontinuálnu miešačku chodom vyprázdnite a
zachyte riedky materiál
· Stoj nechajte beža až z kontinuálnej miešačky
vychádza čra voda
· Stroj vypnite dvojitým tlačidlom „Zap/Vyp“ a hlavný
vypnač prepnite do polohy „0“
· Vytiahnite sieový kábel zo staveniskového
rozvádzača a z ovládacej skrine stroja
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V prpade nebezpečia mrazu dodržiavajte pokyny v
kapitole „Zimná prevádzka“!

Čistenie
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7.2 Týždenné čistenie
Pred odstránenm prevádzkovej poruchy a pred
vykonávanm čistiacich prác a údržby je nutné
prepnú hlavný vypnač do polohy „0“ a vytiahnu
prvodnú zástrčku.
Zároveň je treba počas týchto činnost zabráni
nepovolaným osobám opätovné pripojenie stroja k
elektrickej sieti.
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Pracovné úkony pri čisten jeden krát týždenne:
· Po vykonan pracovných úkonov z kapitoly 7.1
„Denné čistenie“.
Pokračujte nasledovne:
· Odpojte vodnú hadicu od zmiešavacej rúry
· Zmiešavaciu rúru (obr. 17, 6) odpojte od rúry na
suchý materiál (obr. 17,3) (odstráňte skrutky, svorné
puzdro alebo kliny – varianty vi kapitolu 3.2).
· Skontrolujte, či nie je na zmiešavacej rúre a hriadeli
(obr. 17, 5 a 6) nalepený materiál, prp. ich vyčistite
· Udržujte spojovac kus medzi zmiešavacm a
dávkovacm hriadeom v čistom, a suchom stave bez
tuku
· Skontrolujte opotrebenie ložiska zmiešavacieho
hriadea, zmiešavacie lopatky a stierače. V prpade
potreby ich vymeňte.
· Uvolnite skrutku (obr. 17, 1) na doske motoru /
dávkovacia rúra
· Odklopte motor (obr. 17, 2)
· Vytiahnite dávkovaciu hriade (obr. 17, 4) z rúry na
suchý materiál (obr. 17, 3)
· Vyčistite suchú oblas v dávkovacej rúre.
Skontrolujte, či nie je na dávkovacej hriadeli a
dávkovacej rúre nelepený materiál, prpadne ho
odstráňte
· Skontrolujte opotrebenie dávkovacej hriadele a
uvoňovacie lopatky, prpadne ich vymeňte
· Stroj opä zmontujte v opačnom porad

!
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Typ II
4
2

1
5

3

6

Typ IV
4
1

2

3
7

5
6

Obr. 17: Čistenie vo výrobnom
závode
Skrutka
Dávkovacia rúra
Motor
Dávkovacia hriade
Zmiešavacia hriade
Zmiešavacia rúra
Kliny (typ IV)
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7

Údržba
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8. Údržba
Pred odstránenm prevádzkovej poruchy a pred
začiatkom čistiacich prác a údržby je nutné
prepnú hlavný vypnač do polohy „0“ a vytiahnu
prvodnú zástrčku.
Zároveň je treba počas týchto činnost zabráni
nepovolaným osobám opätovné pripojenie stroja k
elektrickej sieti.
Použvajte výhradne originálne náhradné diely a
prslušenstvo firmy mtec mathis technik gmbh.

8.1 Mazac plán
· Vždy asi za 4  6 týždňov mazacie miesta premažte
vysokotlakovým mazničkou, a to 1 až 2 dávkami
ložiskového tuku (obr. 1)
· Gumovú manžetu motoru kontinuálnej miešačky
pravidelne naplňte pomocou mazničky.

1

2

D50 – 381599 – 02/04

Obr. 18: Mazacie miesta
1
2

Mazanie gumovej manžety
Mazanie kĺbového závesu
(u typu IV nie je nutné)

!
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8.2 Výmena oleja
Motory s prevodovkou sú po dobu 8000
prevádzkových hodn bezúdržbové. Potom treba
prevodovku vhodným preplachovacm olejom
dôkladne vyčisti a olej v prevodovke vymeni.
Prevodový olej nedoplňujte pred výmenou. Inak
hroz nebezpečie preplnenia, ktoré by mohlo vies
k neprpustnému zahriatiu prevodovky.
Rôzne druhy oleja nie je dovolené vzájomne
zmiešava. Inak hroz nebezpečie rozkladu olejov,
ktoré môže ma za následok zničenie prevodovky.
Pri likvidáci olejov, tuku alebo čistiacich
prostriedkov dodržujte platné ustanovenia na
ochranu životného prostredia.
Pri pravidelnej výmene maziva doporučujeme pre
motor s prevodovkou:
Shell Tivela Oil 82;
náplň cca. 400 ccm.
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V prpade, že by nebol uvedený druh oleja k dispozci,
sú k okrem toho k dispozci tieto druhy olejov:
ARAL
Degol BG 220
BP
Energol GRxP200
CALYPSOL
Bison Oel MSR 114
ESSO
Sparton EP220
HOUGHTON Molygear 115
MOBIL
Mobilgear 630
SHELL
Omala 220

Údržba
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8.3 Údržba sitiek na vodu
Vždy asi za 4  6 týždňov je nutné vymontova a vyčisti
sitka vo vodnej armatúre. Sitka sa nachádzajú vo
vstupe vody (obr. 19, 3) a v redukčnom ventile (obr.
19, 1).
· Sitka demontujte priloženým špeciálnym kúčom
(obr. 19, 2)
· Vymontované sitka vypláchnite pod tečúcou vodou
· Vymontované sitka vyfúkajte stlačeným vzduchom
· Sitka opä namontujte a zaistite všetky spojenia

1

2
3

Obr. 19: Čistenie st
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1
2
3

Sitko v redukčnom ventile
Špeciálny kúč
Sitko vo vstupe vody
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Odstránenie porúch
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Tabuka na odstránenie porúch nenahradzuje podrobné
pokyny jednotlivých kapitol tohto návodu na obsluhu.
Dodržujte bezpečnostné pokyny v prslušných kapitolách!

Porucha

Prčina

Odstránenie

Elektromotor sa
nerozbieha

Nie je sieové napätie

Skontrolujte pripojenie na
sie, prp. zasuňte sieovú
zástrčku
Skontrolujte poistky vo
staveniskovom rozvádzači

Malta v zmiešavacej rúre
stuhla

Vymontujte a vyčistite
zmiešavaciu rúru

Ochranný istič motoru
vyskočil (obr. 20, 2)

Zatlačte tlačidlo ochranného
ističa motoru

Vadná poistka ovládania

Vymeňte jemnú poistku

Ovl. skriňa S40 MR/MRS:
časové relé je v polohe „0“
(obr. 20, 1)

Nastavte časové relé na
požadovanú dobu

1

2

Obr. 20: Ovládacia skriňa MR
1
2

časové relé
Ochranný istič motoru
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Porucha

Prčina

Odstránenie

Nie je voda

Magnetický ventil vodnej
armatúry neotvára

Vadný magnetický ventil,
vymeňte ho

Ochranný istič motoru
vyskočil

Zatlačte tlačidlo ochranného
ističa motoru

Voda tečie neustále

U verzie S40 MR/MRS
s páčkovým prepnačom
„Prevádzka/čistenie“:
Páčkový prepnač je v
polohe „Čistenie“

Prepnite páčkový prepnač
do polohy „Prevádzka“

Malta je tuhá

Malé množstvo vody

Skontrolujte prvod vody,
otvorte viac ventil jemnej
regulácie vodnej armatúry

Malta je riedka

Veké množstvo vody

O niečo viac uzavrite ventil
jemnej regulácie vodnej
armatúry

Hustota malty sa men

Nie je pravidelný prsun
materiálu zo sila
a)Silo takmer prázdne?

 naplňte silo;
 ak nie je namontované,
použvajte zariadenie
na uvolnenie materiálu
na klapke sila;
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b)Vibrátor nie je pripojený?  pripojte vibrátor
c) Vibrátor sila je vadný
 skontrolujte vibrátor;
prp. ho vymeňte
Vodné sitko redukčného
ventilu alebo na vstupe je
znečistené

Vodné sitka vyčistite
(vi kapitolu 8.3)

Silno nalepený materiál na
zmiešavacej hriadeli alebo
zmiešavacej rúre

Vyčistite znečistené časti
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10 Náhradné diely a prslušenstvo
Použvajte výhradne náhradné diely a
prslušenstvo dodávané firmou mtec mathis
technik gmbh. V prpade použitia neschválených
náhradných dielov alebo prslušenstva sú všetky
záruky zo strany mtec mathis technik gmbh
vylúčené.

10.1 Náhradné diely
Náhradné diely vi náš separátny katalóg náhradných
dielov.
Pri objednan sa obráte na
mtec mathis technik gmbh, Verkaufsabteilung:
tel.: 07631 / 709 112 alebo 216
fax: 07631 / 709 116

10.2 Prslušenstvo

·
·
·
·
·
·
·
·

Vodné čerpadlo
Prietokomer
Prefukovacie zariadenie
Rôzne systémy pripevnenia ovládacej skrine na silo
Bezpečnostný pás s karabnou
Sonda na mokrý materiál, typ NMS, vrátane držiaku
Špeciálny kúč na čistenie sitka
Dopravný šnek s iným stúpanm poda dohody
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Originálnym prslušenstvom môžete rozšri oblas
použitia a zlepši ovládanie stroje. Na tento stroj
možno doda nasledujúce prslušenstvo:
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Náhradné diely a prslušenstvo
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11 Elektrické schémy
Legenda obr. 21:
Hlavý vypnač
Tlačidlo „Vyp“
Tlačidlo „Zap“
Ochranný vypnač FI (volitený)
Motorový istič „kontinuálna miešačka“
Poistka sek. 42 V
Poistka sek. 230 V
Relé „Vibrátor“
Relé „Miešačka“
Blikajúce relé
Transformátor
Magnetický ventil 42V
Kontrolka „Ovládanie Zap“
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S1
S2
S3
S4
Q1
F1
F2
K1
K2
K3T
T1
Y1
H1

16 A 5pol 6h
400 V 50 Hz 3Ph
Vstupná zástrčka
s obracačom fáz
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16 A 4pol 6h
4 kW (S40) / 5,5kW
(S100)
Motor miešačky

Obr. 21: Elektrická schéma S40 E
(Art.Nr.391280/005030204)
NT61: 0,4kW
1,0A
Volitené
Vodné čerpadlo

Option

Nastavenie

16 A 5pol 7h
0,16 kW 0,3 A
Vibrátor

Elektrické schémy
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Legenda obr. 22:
Hlavn vypnač
Tlačidlo „VYP“
Tlačidlo „ZAP“
Spnač „Vykurovanie“
Páčkový prepnač „Prevádzka/čistenie“
Transformátor
Samočinná poistka prim. 400 V
Poistka sek. 230 V
Relé „kontinuálna miešačka“
Relé „Vibrátor“
Časové relé „Vibrátor“
Časové relé „Doba chodu miešačky“
Magnetický ventil
Dióda
Magnetický ventil
Motorový istič „kontinuálna miešačka“
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S1
S2
S3
S4
S5
T1
F1
F2
K1
K2
K3T
K4T
Y1
D1
R1
Q1

16 A 5pol 6h
400 V 50 Hz 3Ph
Vstupná zástrčka
s obracačom
fázer
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230 V
Zásuvka s
ochranným
kontaktom

16 A 4pol 6h
S 40MR: 4 kW 9,3 A
Motor miešačky

16 A 5pol 7h
0,16 kW 0,3 A
Vibrátor

Elektrické schémy

Obr. 22: Elektrická schéma S40 MR
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Legenda obr. 23:
Hlavný vypnač
Tlačidlo „VYP“
Tlačidlo „ZAP“
Spnač „Vykurovanie“
Páčkový prepnač „Prevádzka/čistenie“
Páčkový prepnač „Prevádzka so sondou / bez sondy“
Kontrolka „Ovládania ZAP“
Transformátor
Samočinná poistka prim. 400 V
Poistka sek. 230 V
Poistka sek. 42 V
Relé „Kontinuálna miešačka“
Relé „Vibrátor“
Blikajúce relé
Časové relé „Doba chodu miešačky“
Časové relé „Sonda“
Magnetický ventil
Dióda
Vykurovanie
Motorový istič „Kontinuálna miešačka“
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S1
S2
S3
S4
S5
S6
H1
T1
F1
F2
F3
K1
K2
K3T
K4T
K5T
Y1
D1
R1
Q1

16 A 5pol 6h
400 V 50 Hz 3Ph
Vstupná zástrčka
s obracačom
fázer
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230 V
Zásuvka s
ochranným
kontaktom

16 A 4pol 6h
S 40MRS: 4 kW 9,6 A
Motor miešačky

16 A 5pol 7h
0,16 kW 0,3 A
Vibrátor

16 A 4pol 12h
Sonde

Elektrické schémy
61

Obr. 23: Elektrická schéma S40 MRS

