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IEVADS
Šī montāžas un ekspluatācijas instrukcija satur informāciju par skrāpju transportiera
tehniskajiem parametriem, iekārtas uzbūvi, montāžu, papildaprīkojumu, vispārējiem un elektriskās
drošības noteikumiem.
Preco ražotie skrāpju transportieri ir paredzēti produkta transportēšanai horizontāli vai
pacēlumā līdz 45 grādu leņķim. Izgatavoti industriālā izpildījumā, kas garantē drošumu ekspluatācijā.
Transportiera ekspluatācija paredzēta telpās vai āra apstākļos ar vides zemāko temperatūru
-25℃ un augstāko +40℃.
Skrāpju transportierim jābūt pieslēgtam trīs fāžu maiņstrāvas tīklam ar strāvas frekvenci 50Hz,
380V spriegumu, ar zemējumu un drošības slēdzi.
SVARĪGI!


Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju pirms montāžas un palaišanas darbu sākšanas;



Elektromontāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis / elektromontieris;



Pirms transportiera uzstādīšanas, apkopju un remontdarbu veikšanas atvienot
transportieri no elektroenerģijas padeves;



Glabājiet instrukciju viegli pieejamā vietā.

CE marķējuma plāksne:
Marķējuma plāksne ir izvietota uz piedziņas sekcijas motora pusē, un ir pierādījums tam, ka
iekārta ir ražota saskaņā ar ES direktīvām un drošības tehnikas noteikumiem.
A – Ražotājs
B – CE marķējums
C – Transportiera tips / modelis
D – Transportiera sērijas nr.
A
E – Ražošanas gads

B

C
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ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ražotājs:
Adrese:
Tel.:
E-pasts:
Mēs deklarējam, ka
Iekārtas:
Iekārtu tipi:

SIA “PRECO”
Dravnieku iela 16, Lielvārde, Lielvārdes nov.,
LV-5070, Latvija
+371 650 71 850
preco@preco.lv
Skrāpju transportieri
S40, S80, S100, S150, S200, S300, S500 /
S40B, S80B, S100B, S150B, S200B, S300B, S500B /
S40L, S80L, S100L, S150L, S200L, S300L, S500L

Izgatavošanas gads:
Tika projektēti un izgatavoti saskaņā ar sekojošu direktīvu un standartu noteikumiem:


MK Nr.195 - 2008.03.25. (2006/42/EU) Mašīnu/Iekārtu direktīva
TP TC 010/2011 Muitas Ūnijas Tehniskais reglaments



MK Nr.209 - 2016.04.12. (2014/35/EU) Zemsprieguma Elektroiekārtu direktīva
TP TC 004/2011 un TP TC 020/2011 Muitas Ūnijas Tehniskais reglaments



ATEX 2014/34/EU Zona 21, kategorija II 2D/0D Mašīnu drošums. Iekārtām un
aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē



LVS EN ISO 12100:2011 Mašīnu drošums. Vispārīgie projektēšanas principi. Risku
novērtēšana un samazināšana



LVS EN ISO 13857:2008 Mašīnu drošums. Drošuma atstatumi, kas novērš bīstamo zonu
aizsniedzamību ar rokām un kājām.
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DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Vispārējā drošība
Šai instrukcijai ir jābūt brīvi pieejamai montāžas darbiniekiem, elektriķiem, servisa inženieriem
un iekārtas operatoriem. Nepareiza / neatbilstoša iekārtas montāža un/vai ekspluatācija var radīt
bojājumus un izraisīt negadījumus. Kā arī izraisīt iekārtas darbības traucējumus vai ražības
samazināšanu. Uzmanīgi izlasiet montāžas un ekspluatācijas instrukciju pirms iekārtas montāžas,
elektroiekārtu pieslēgšanas, apkopju vai palaišanas darbu uzsākšanas. Jautājumu gadījumā vērsieties
pie iekārtas ražotāja.
BRĪDINĀJUMS!






Instrukcijas brīdinājumu neievērošana var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi
Norādījumu ignorēšana var izraisīt transportiera bojājumus
Pārliecināties, ka ikviens darbinieks, kurš atbild par transportiera montāžu, elektrisko
pieslēgumu, apkopēm un ekspluatāciju ir izlasījis un sapratis instrukciju un drošības
noteikumus
Transportiera montāžas, palaišanas un ekspluatācijas laikā lietot individuālās aizsardzības
līdzekļus – cimdus, aizsargķiveri, ausu aizbāžņus, darba apavus, aizsargbrilles un vesti.
Aizliegts pārvietoties vai stāvēt uz transportiera.

SVARĪGI!
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Lai piedziņas un spriegošanas sekcijām, kuras atrodas vairāk kā 2 m augstumā no grīdas
līmeņa varētu veikt apkopes ir nepieciešams uzstādīt apkalpošanas platformas ar
margām. Apkalpošanas platformām jāatbilst vietējās valsts likumdošanā noteiktajām
prasībām.



Ražotājs nepiegādā transportiera balstus. Tā ir klienta atbildība nodrošināt to esamību.
Maksimālā distance starp balstiem nedrīkst būt lielāka par 6 m.



Visām iekārtas rotējošām daļām ir jābūt droši nostiprinātām. Neekspluatēt, ja ir
noņemti aizsargvāki vai atvērtas inspekcijas lūkas.

Elektrodrošība
BRĪDINĀJUMS!





Izslēgt transportieri un atslēgt elektrības padevi pirms jebkuru montāžas, elektroiekārtu
instalācijas vai apkopes darbu uzsākšanas.
Aizliegts ekspluatēt transportieri ar noņemtiem vai bojātiem aizsargvākiem.
Pārliecināties, ka visi elektriskie savienojumi ir pieslēgti pareizi un pilnībā noslēgti. Elektro
instalācijas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
Aizliegts ekspluatēt transportieri bez zemējuma.
INFORMĀCIJA!





Ja transportieris tiek uzstādīts ārpus telpām, tam ir jābūt aprīkotam ar motora pārsegu.
Īssavienojuma gadījumā, pirms transportiera ekspluatācijas turpināšanas, pārliecinieties, ka
elektroiekārtas ir darba kārtībā.
Pārliecinieties par to, ka visas elektroiekārtas ir atbrīvotas no netīrumiem, putekļiem, mitruma
un elektrostatiskā lādiņa.

Drošības uzlīmes
1.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt
instrukciju!

2.

Augsts spriegums! Elektro šoka
risks!
Brīdinājums par rotējošām daļām

3.

4.

Brīdinājums par rotējošu vārpstu

5.

Zemējums (transportiera sāns)
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BĀZES KOMPLEKTĀCIJA
Skrāpju transportieris ir izgatavots no cinkotām metāla loksnēm (275 g/m2) saskaņā ar ES
Mašīnu / Iekārtu direktīvu 2006/42/EU, ES Zemsprieguma Elektroiekārtu direktīvu 2014/35/EU un
izstrādāti saskaņā ar EN ISO 12100:2010 1-2 daļu, kas garantē iekārtas drošumu. Paredzēti produkta
transportēšanai horizontāli vai pacēlumā līdz 45 grādu leņķim (standarta aprīkojumā.) Modeļu ražība
graudiem ar blīvumu 750 kg/m3, mitrumu 15 %. Transportējot pupas vai zirņus, transportiera ražība
jāsamazina aptuveni par pusi ko var panākt izmantojot plūsmu regulatorus vai šīberus. Lūdzu ņemt
vērā, ka par katru mitruma satura pieaugumu par 1% (virs 15%), transportiera ražība samazinās par
3-4%.

Bāzes komplektācija S tipam
Modelis
Ražība, t/h
Produktivitāte, m³/h
Ķēdes ātrums, m/s

S40
25
30
50
60
33-91
0.310.92
63-63

S80
60
80

S100
80
100

S150
120
150

S200
150
200

S300
250
300

S500
500

58-124
0.470.93
90-100

110-159
0.640.79
90-100

174-226
0.620.94
112-125

238-303
0.660.88
140-160
180-160

343-440
0.710.86
180-160
250-160
315-160
400-160

584-723
0.570.76
250-160
315-160
400-160

2/2

2/2

2/2

3/3

3/3

4/5

4/5

Ķēdes tips, FV
Biezumi, mm
sāns/grīda

*Citu modeļu ražības pēc pieprasījuma ** Blīvums kviešiem 0.75 t/m3, 15% mitrums
1.
2.
3.
4.
5.
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Piedziņas sekcija
Spriegošanas sekcija
Dažāda standarta garuma pagarinājumi
Iebire attiecīgajā leņķī
Izbire attiecīgajā leņķī

Bāzes komplektācija SL tipam
Modelis
Ražība, t/h
Produktivitāte, m³/h
Ķēdes ātrums, m/s

S40L
25
30
50
60
27-84
0.280.83
63-63

S80L
60
80

S100L
80
100

S150L
120
150

S200L
150
200

S300L
250
300

S500L
500

54-112
0.440.86
90-100

110-139
0.600.75
90-100

158-202
0.700.87
112-125

202-267
0.610.81
140-160
180-160

294-440
0.620.81
180-160
250-160
315-160
400-160

528-667
0.570.70
250-160
315-160
400-160

2/2

2/2

2/2

3/3

3/3

4/5

4/5

Ķēdes tips, FV
Biezumi, mm
sāns/grīda

*Citu modeļu ražības pēc pieprasījuma ** Blīvums kviešiem 0.75 t/m3, 15% mitrums
1.
2.
3.
4.
5.

Piedziņas sekcija
Spriegošanas sekcija
Dažāda standarta garuma pagarinājumi
Izbire attiecīgajā leņķī
Līkums attiecīgajā leņķī
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Bāzes komplektācija SB tipam
Modelis
Ražība, t/h
Produktivitāte, m³/h
Ķēdes ātrums, m/s

S40B
25
30
50
60
28-84
0.280.83
63-63

S80B
60
80

S100B
80
100

S150B
120
150

S200B
150
200

S300B
250
300

S500B
500

54-112
0.440.86
90-100

110-139
0.600.75
90-100

158-202
0.700.87
112-125

202-267
0.610.81
140-160
180-160

294-440
0.620.81
180-160
250-160
315-160
400-160

528-667
0.570.70
250-160
315-160
400-160

2/2

2/2

2/2

3/3

3/3

4/5

4/5

Ķēdes tips, FV
Biezumi, mm
sāns/grīda

*Citu modeļu ražības pēc pieprasījuma ** Blīvums kviešiem 0.75 t/m3, 15% mitrums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Piedziņas sekcija
Spriegošanas sekcija
Divpusējā iebire
Izbire attiecīgajā leņķī
Līkums attiecīgajā leņķī
Dažāda standarta garuma pagarinājumi

TRANSPORTIERA BALSTĪŠANAS NOSACĪJUMI
Skrāpju transportieris jānovieto uz stabilas un līdzenas virsmas. To novieto uz atbalsta kājām,
kas ir 50 mm augstas. Maksimālais attālums starp balstiem attēlots zemāk attēlā. Ražotājs nepiegādā
transportiera balstus. Tā ir klienta atbildība nodrošināt to esamību.

BRĪDINĀJUMS!
Transportierim ir jābūt nolīmeņotam platuma virzienā un centrētam garuma virzienā.
11

CELŠANAS NOSACĪJUMI
Pārliecinieties, ka celšanas iekārta atbilst prasībām un spēs pacelt transportieri un tā daļas.

Uzmanību, pacelta krava! Vienmēr pārliecinieties, ka neviens nestāv zem paceltās kravas!

12

SKRĀPJU TRANSPORTIERA MONTĀŽA
Pārbaudiet vai ir pietiekami daudz vietas transportiera montāžai. Transportieri var montēt tam
paredzētajā vietā vai citur un vēlāk to novietot vietā. Transportiera standarta komplektācijā ietilpst
spriegošanas sekcija, pagarinājumi, piedziņas sekcija, ķēde, pārplūdes membrāna, iebires un izbires
flancis. Papildaprīkojumā piedāvājam dažāda veida iebires un izbires, motora nosegu, apgriezienu
kontroles sensoru ar nosegu, šīberus ar manuālo, elektrisko vai pneimatisko vadību.
INFORMĀCIJA!
Skrūvju pievilkšana ir jāveic saskaņā ar iekārtas apkopes instrukciju.
Skrūvju griezes momenta tabula (Nm)
Stiprības pakāpe
Skrūvju
izmērs
8.8
10.9
12.9
M4

3.2

5

6

M5

6.4

9

11

M6

11

16

19

M8

27

39

46

M10

53

78

91

M12

92

135

155

M16

230

335

390

M20

460

660

770

M24

790

1150

1300

M30

1600

2250

2650

M36

2780

3910

4710

M42

4470

6290

7540
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Spriegošanas sekcija
Ražotājs piegādā spriegošanas sekciju pilnībā nokomplektētu. Aprīkota ar vītņstieņiem ķēdes
spriegošanai (1).

Piedziņas sekcija
Piedziņas sekcijā tiek piegādāta komplektā ar reduktormotoru (1) un pārplūdes membrānu
(2). Par reduktormotora un pārplūdes membrānas apkopēm, lūdzu skatīt informāciju
pielikumā.

14

Pārplūdes membrāna
MOLLET MFE-EE pārplūdes sensors tiek montēts Preco. Par pārplūdes sensora
ekspluatāciju lūdzu skatīt ražotāja pievienoto informāciju pielikumā.

Vāku demontāža
Pirms spriegošanas sekcijas, pagarinājumu un piedziņas sekcijas montāžas Jums ir jāveic
vāku (1) un vāku savilču (2) demontāža, skatīt attēlu zemāk. Demontētās skrūves un uzgriežņi būs
nepieciešami vāku atkārtotai montāžai.
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Spriegošanas, pagarinājumu un piedziņas montāža
Standarta piedziņa ir aprīkota ar inspekcijas lodziņu komplektu – 2 gab. Piedāvājam četrus
pagarinājumu garumus: 0.3 m, 0.6 m, 1.2 m un 2.4 m. Līkumi pieejami 15°, 30° un 45° leņķos.
Kombinējot pagarinājumu garumus un daudzumu iegūst nepieciešamā garuma transportieri.
Savienojiet spriegošanas sekciju ar pagarinājumiem, piedziņas sekciju un pēc nepieciešamības
ar līkumu izmantojot savilces. Saskrūvējiet ar iepriekš izskrūvētajām skrūvēm un uzgriežņiem.

INFORMĀCIJA!
Ja transportieris ir aprīkots ar vairākiem pagarinājumiem, samontējiet tos kopā pirms
piedziņas sekcijas montāžas.
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Ķēdes ievilkšana
Ievelciet ķēdi transportiera apakšējā sekcijā. Saīsiniet, ja tas ir nepieciešams. Savienojiet ķēdes
savienojumus, kā parādīts attēlā zemāk. Savienojiet un nospriegojiet ķēdi ar spriegošanas
vītņstieņiem, kas atrodas spriegošanas sekcijā.
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Ķēdes spriegošana
Pārbaudiet ķēdes spriegojumu, nospiežot ķēdi starp diviem skrāpjiem. Pareizs ķēdes
spriegojums, ja ķēdi var nospiest par 3-5 mm starp skrāpjiem un par 30 mm pie piedziņas zobrata,
kā parādīts attēlā zemāk.

Vāku montāža
Vāku un transportiera sānu, kā arī vāku un savilču salāgojumu virsmas pirms montāžas noklāt
ar hermētiķi.

18

Divpusējās iebires montāža
Noņemiet pievienojamo pagarinājumu savilces. Saskrūvējiet pagarinājumus ar divpusējo
iebiri. Izmantojiet pievienotās skrūves. Pieskrūvējiet atpakaļ vākus un savilces.

Noskrūvējat visas divpusējās iebires gala skrūves. Saskrūvējiet divas divpusējās iebires kā
norādīts attēlā

19

Divpusējās iebires regulēšana
Noregulējiet divpusējo iebiru pirmo un pēdējo sekciju ~20% atvērumā. Pārējās sekcijas
noregulēt ~50% atvērumā. Nepietiekamas ražības gadījumā palieliniet regulēšanas plākšņu
atvērumu sākot ar vidējām sekcijām. Pirmās un pēdējās iebires atvērumu palielināt tikai tad, ja vidējās
sekcijas ir pilnībā atvērtas.

SVARĪGI!
Optimālai transportiera darbībai, tā velkošajā daļā, starp skrāpjiem, jābūt nelielai gaisa
kabatai. Ja transportiera atpakaļejošā daļā parādās graudi, tas tiek pārpildīts, ir jāsamazina divpusējo
iebiru atvērumi. Atpakaļejošā daļā graudi nedrīkst atrasties!

20%

50%

INFORMĀCIJA!
Pieņemšanas bedrēm ieteicams uzstādīt frekvenču pārveidotāju. Frekvenču pārveidotājs
jāiestata lielas slodzes režīmā.
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Iebires flanča montāža
Uzlieciet iebires flanci uz pagarinājuma vāka,
izgriezt atbilstošu caurumu vākā un izurbiet
caurumus skrūvju montāžai (iebires flanci izmantot
kā trafaretu), kā norādīts attēlā zemāk. Minimālais
attālums iebires flanča pievienošanai ir 1000 mm no
spriegošanas sekcijas gala. Tad pieskrūvējiet iebires
flanci, izmantojiet pievienotās skrūves un
uzgriežņus. Blīvēšanai izmantojiet hermētiķi, kas ir
piegādes komplektā.

Izbires montāža
Pievienojiet izbires flanci
piedziņas sekcijai un pieskrūvējiet ar
pievienotajām
skrūvēm
un
uzgriežņiem, kā norādīts attēlā.
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PAPILDAPRĪKOJUMS

22

Starpgrīdu nosegs
Lai
uzlabotu
graudu
plūsmu skrāpju transportierī, pret
iebires flanci izgrieziet atveri
transportiera
starpgrīdās,
kā
parādīts attēlā.

Ķēdes kustības virziens

A skats – augšējā starpgrīda;
B skats – apakšējā starpgrīda.

A skats

B skats

Atvērto starpgrīdu telpu, aiztaisiet ar nosegiem, kā parādīts attēlā.
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Slēgtās divpusējās iebires montāža
Noņemiet slēgtās iebires vāku un savilces.

Saskrūvējiet pagarinājumus ar slēgto iebiri. Slēgtās iebires vākā izgrieziet atbilstošu caurumu
un pieskrūvējiet iebires flanci. Izmantojiet pievienotās skrūves.

24

Šībera montāža
Lai pievienotu šīberi, pagarinājuma grīdā ir jāizgriež atvere šībera platumā (X). Jāizurbj
caurumus šībera stiprināšanas skrūvēm. Jāpieskrūvē šīberi pie skrāpju transportiera ar pievienotajām
skrūvēm. Pie šībera jāpieskrūvē izbiri. Izmantojiet pievienotās skrūves.
Modelis
S40
S80
S100
S150
S200
S300
S500

X
630
630
630
630
780
855
1290

INFORMĀCIJA!
Šīberis pieejams divās konfigurācijās.
Kreisā pozīcija

Labā pozīcija
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Motora pārsega montāža

Šībera pārsega montāža
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Atbalsta ferma
Atbalsta fermas centrālo daļu nostipriniet izmantojot sānu un augšas stiprinājuma plāksnes,
montāžai izmantojiet pievienotās skrūves un uzgriežņus. Atbalsta fermas trošu stiprinājumus
samontējiet ap transportieri, izmantojot augšas, sānu, apakšas plāksnes. Saskrūvējiet ar
pievienotajām skrūvēm un uzgriežņiem. pievienojiet un nospriegojiet trosi ar troses spriegotājiem.

SVARĪGI! Stieples balsta centrālo stiprinājumu stiprināt transportiera smaguma centrā.
SVARĪGI! Stieples savelk tik stingri, lai transportieris ir pilnībā taisns un vidus daļā neieliecas.
Maksimālie stiprinājumu attālumi norādīti zemāk attēlā.
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Apgriezienu kontroles sensors
Apgriezienu kontroles sensoru ECOMOT DI0001 uzstādīt spriegošanas sekcijā. Sensora
regulēšana ir jāveic saskaņā ar ražotāja noteiktajiem regulēšanas norādījumiem. Skatīt pielikumā
esošo informāciju.
Elektroinstalācijas vadu iedalījums un krāsas:
BN – brūns
BU – zils

ELEKTROINSTALĀCIJA
Apzīmējums
М1
SB1
SB2
КМ1
КК1
QF1
D1
D2
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Atšifrējums
Reduktormotors
«Stop» poga
«Start» poga
Slēdzējs
Siltuma relejs
Automāts motora aizsardzībai
Apgriezienu kontroles sensors
Pārplūdes membrāna

Principālā shēma elektriskai ķēdei.

TRANSPORTIERA PALAIŠANA
Pirms transportiera palaišanas, lūdzu, pārbaudīt sekojošo:










Pārliecinieties, ka visas vienības, kas nodrošina drošu iekārtas ekspluatāciju, ir darba kārtībā
un pienācīgi samontētas
Nenoņemt komponentes, lai nodrošinātu iekārtas ekspluatācijas drošību. Nemēģiniet
pārtaisīt tās
Pirms ikreizējas transportiera palaišanas un darba procesā, pārliecināties par visu drošības
komponenšu pieejamību un darbspēju
Manuāli pagriezt transportiera ķēdi, lai pārliecinātos, ka nav ķēdes aizķeršanās vai citu
problēmu. Veikt transportiera testa palaišanu bez produkta, lai pārbaudītu visu detaļu darbību
(nav sitienu, trokšņu, vibrācijas, eļļas noplūde, utt.). Izdarīt 3 (trīs) pilnus ķēdes apgriezienu
ciklus
Defektu vai bojājumu gadījumā vērsties pie atbildīgās personas, servisa inženiera
Pārbaudīt skrūvju stiprinājumus
Pārbaudīt ķēdes spriegošanu
Pārbaudīt transportiera stabilitāti.

APKOPES
ELEKTRISKĀS JAUDAS PADEVE IR JĀATSLĒDZ.
Tikai kvalificēts un apmācīts personāls drīkst veikt visas apkopes, ieskaitot eļļošanu un regulēšanas.
Transportierim NEDRĪKST veikt apkopes tā darbības laikā.
Visas drošības ierīces un aizsargi ir jāpievieno atpakaļ vietā pirms transportiera darbības atsākšanas.
Izmantojiet TIKAI oriģinālās detaļas
IKDIENAS APKOPE:



Pārbaudīt vai visi drošības aizsargi ir vietā un nostiprināti;
Veikt ķēdes spriegošanas pārbaudi, veicot pilnus trīs ķēdes apgriezienus.

IKNEDĒĻAS APKOPE:




Pārbaudīt transportiera skrūvju un uzgriežņu vaļīgumu;
Pārbaudīt gultņu, piedziņas vārpstu, motoru vai karšanu;
Pārbaudīt ķēdes pārmērīgu nolietojumu;

 Pārbaudīt ķēdes spriegojumu.
IKMĒNEŠA APKOPE:







Pārbaudīt eļļas līmeni reduktormotorā. Papildināt pēc nepieciešamības;
Pārbaudīt reduktormotora blīvējumu;
Pārbaudīt ķēdes rullīšu nolietojumu;
Pārbaudīt transportiera skrūvju un uzgriežņu vaļīgumu;
Pārbaudīt transportiera centrējumu un ķēdes spriegojumu;
Pārbaudīt iebires un izbires flanču nolietojumu.
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IESPĒJAMĀS DARBĪBAS KĻŪMES UN TO NOVĒRŠANA
Iespējamās darbības kļūmes:




Nav ievēroti iekārtas apkalpošanas noteikumi
Transportējamā produkta īpatsvars pārsniedz 750 kg/m3
Detaļu / komponenšu nolietojums
KĻŪME

IESPĒJAMAIS IEMESLS
1.

Norādītā jauda nav sasniegta

Neraksturīgs troksnis

2.
3.
1.
2.
3.

Transportieris
nepietiekami piepildās
Lēna motora darbība
Ķēde piedzīta ar materiālu
Ķēde nav atbilstoši
nospriegota
Ķēde ir pārspriegota
Defekts ķēdes
konstrukcijā

Motors karst

1. Pārlādēts transportieris
2. Zems spriegums motorā

Ķēdes zobrats griežas, bet
ķēde - nē

1. Svešķermenis ieķēries ķēdē
2. Ķēde ir pārāk vaļīga
3. Pārlādēts transportieris
1.
2.

Motors neieslēdzas

3.
4.
5.
6.

Izslēgts slēdzis
Nostrādā siltuma
pārslodze
Atvienota elektrības
padeve
Bojāts motors
Bojāti kabeļi
Izsists drošinātājs

RISINĀJUMS
1.
2.
3.

Pārbaudiet iebiri
Pārbaudīt pievadīto spriegumu
Iztīrīt ķēdi

1.
2.
3.

Nospriegojiet ķēdi
Koriģēt spriegojumu
Pārbaudīt un nomainīt bojātos posmus

1. Atbrīvot transportieri no liekā produkta
daudzuma
2. Pārbaudīt spriegumu, koriģēt pēc
nepieciešamības
1. Atbrīvot ķēdi
2. Nospriegot ķēdi
3. Pārbaudīt transportiera uzlādi, atbrīvot to no
liekā produkta daudzuma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pagriezt slēdzi uz ON
Restartēt un ieslēgt ON
Atjaunot elektrības padevi
Nomainīt motoru
Pārbaudīt kabeļus un to savienojumus
Nomainīt drošinātāju

Transportieris darbojas, bet
pēkšņi apstājas

1.

Bojāts motors

1.

Nomainīt motoru

Nevienmērīgs zobratu
nodilums

1.
2.

Ķēdes nolietojums
Neatbilstošs centrējums

1.
2.

Nomainīt ķēdi
Pārbaudīt zobratu centrējumu
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APKOPES PERIODISKUMA TABULA

Motor-reduktors

Pēc katrām
2000

Pēc katrām
500

Pēc katrām
200

Pie katras
apturēšanas

Pie katras
palaišanas

Pirmās 200

Apkopes
elements

Pirmās 50

Ieplānotā darbība (stundas)

Darbības

Skat. motor-reduktora rokasgrāmatu

Spriegošanas un
piedziņas disks

Pārbaudīt nodilumu
Pārbaudīt nodilumu.
Pārbaudīt nospriegojumu

Ķēde
Ķēdes vadules

Pārbaudīt nodilumu

Iebires

Pārbaudīt nodilumu.

Gultņi
Eļļošanas vietas

Eļļot (tab.2.3)
Darbības pārbaude (pārbaudīt
dzinēju, vadības paneļa pogas vai
vadības paneli, pārbaudīt drošības un
kontroles ierīces)
Vispārēja apskate . pārbaudīt vai
aizsardzības līdzekļi pareizi novietoti.
Pārbaudīt aizsardzības brīdinājuma
uzrakstu novietojumu. Pārbaudīt
ķēdes centrējumu. Pārbaudīt
membrānas
Pārbaudīt bultskrūvju stiprinājumu
drošību (iekļaujot novietojuma
nostiprinājumu). (tab.2.4)

Drošības/
kontroles
ietaises

Transportieris
kopumā

Gultņu pārbaude. Procedūra P05
Vispārēja konstrukcijas apskate,.
Pārbaudīt ārējas virsmas nolietojumu
(krāsojums vai cinkojums) ar
nepieciešamo piekrāsojumu.
Ikdienas pārbaude – veic operators
Eļļošana – veic kvalificēts speciālists
Vienkārša apkope - veic kvalificēts speciālists
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RAŽOTĀJS:
PRECO
Dravnieku iela 16, Lielvārde, LV-5070, Latvija
Biroja tālr.:
E-pasts:

+371 650 71 850
preco@preco.lv

www.preco.lv
Aicinām sekot līdzi mūsu ražoto iekārtu jaunumiem un attīstības projektiem sociālajos
medijos:
https://www.linkedin.com/company/preco-grain-handling-equipment/
https://www.facebook.com/preco.lv/
Papildus informācija:
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NORD motori – www.nord.com/
Pārplūdes membrāna MOLLET_MFE-NN – http://www.mollet-level.com/
Apgriezienu kontroles sensors ECOMOT 200 – www.ifm.com/

PĀRPLŪDES SENSORU MONTĀŽA

SENSORA TEHNISKIE DATI
Barošana

20 - 280 VAC RMS / VDC

Barošanas frekvence

47 - 63 Hz

Maksimālā strāva

500 mA RMS / mA DC

Inrush strāva

< 2.5A @ 30 ms

Minimālā strāva (Ieslēgts)

< 10 (20 - 90 VAC) mA RMS / mA DC

Sensora shēma

< 6 (90 - 280 VAC) mA RMS / mA DC
Strāva (Izslēgts)

< 3 (20 - 90 VAC) mA RMS / mA DC
< 1 (90 - 280 VAC) mA RMS / mA DC

Sprieguma kritums, (Ieslēgts)

< 6 V RMS / V DC

Detection speed

> 15 Hz

Laika aizkave, ieslēdzot

265 ms

Laika aizkave, (Ieslēgts)

< 65 ms

Laika aizkave, (Izsl.) (regulējams)

0.1 – 600 s

Nostrādes distance (regulējams)

0 - 20 mm

Pašnostrādes distance

4 - 15 mm

Histerēze

4 – 10%

Izejas veids

NO or NC

Darba temperatūra

-20° - +70°C

Sensora izmēri

Noregulēt sensora aizkavi uz 3 sekundēm. Nepieciešamības gadijumā noregulēt sensora jūtību.
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Pārplūdes sensoru (1) montē pie izbires (2) norādītajā pozīcijā atkarībā no transportiera
leņķa.
Transportiera leņķis 30° vai mazāk

Transportiera leņķis 45°

Sensora montāžai izbirē norādītajā
vietā jāizgriež atvērums pēc
norādītajiem izmēriem. Papildus
jāizurbj četrus Ø7mm urbumus
(ØD), vai jāiegriež M6 (Ø5mm) vītni.

Transportiera leņķis 30° vai mazāk
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Transportiera leņķis 45°

