
Výrobek  Pneumatický dopravník pelet 
  
 
Popis               
Dopravník je konstruován jako podtlakový systém nasávající pelety ze sezónního zásobníku. Skládá se z nasávací 
sondy, dopravní a vzduchové hadice, cyklony, pohonné jednotky-dmychadla a řídící elektroniky. 
Povrchová úprava – práškovým lakováním. 
 
Kusovník výrobku            
1. řídící elektronika vč. kabeláže,  
2. cyklona,  
3. antistatická otěruvzdorná dopravní hadice,  
4. antistatická vzduchová hadice,  
5. dmychadlo - pohonná jednotka. 

6. spojovací materiál  
7. podložka pro upevnění cyklony na týdenní 

zásobník 
8. spona (pro připevnění hadic na příruby) 6 ks 
9. upevňovací oko pro hadice 

 
(Cyklona se dodává obvykle namontovaná na příslušný typ provozního zásobníku.) 
 
Použití             
Dopravník umožňuje dopravu pelet do vzdálenosti 12 m – automatické doplňování provozního zásobníku kotle  
ze sezónního sila v závislosti na zvoleném nastavení řídící elektroniky. 
Jeho použití je v hodné tam, kde nelze umístit sezónní silo do bezprostřední blízkosti kotelny a použít šnekové 
dopravy pelet ze sezónního sila. 
 
 
Montáž             
Pneumatický dopravník je obvykle dodáván na paletě spolu s příslušným typem zásobníku, na němž je 
namontována cyklona a řídící elektronika.  
Po montáži potřebné nasávací sondy se připojí k sondě: ke spodní přírubě vzduchová hadice(tlakový vzduch), 
k horní přírubě dopravní hadice(sací vzduch), jejíž druhý konec se připojí k cykloně. Od cyklony se vede 
vzduchová hadice k pohonné jednotce, kde se zároveň připojí druhý konec vzduchové hadice od sondy (viz 
nákres). Směr proudění pelet a vzduchu je označen šipkami. 
Všechny hadice musí být uzemněny ochranným  pospojováním. To se provede odizolováním  připojením 
kovového drátu – spirály hadice – na kovové části soupravy a vzájemně mezi sebou . 
Připojí se pohonná jednotka a napájecí kabel (viz nákres).  
Odbočení hadic musí být upraveno min. v poloměru 70 cm. V případě nutnosti vertikálního vedení dopravní 
hadice je maximální délka vertikální části 2 m. Tato musí být vystřídána horizontální částí trasy v délce min 1m. 
Nastavení sací síly sytému pro každý konkrétní případ se provede pomocí perforovaného prstence umístěného na 
připojení dopravní hadice k nasávací sondě. Prstenec je třeba nastavit tak, aby množství nasávaných pelet v hadici 
dosahovalo maximálně do 1/3 průřezu dopravní hadice. V opačném případě může dojít k úplnému zaplnění 
dopravní hadice a přerušení automatické funkce systému. 
 
Obsluha             
Výrobek nevyžaduje zvláštní obsluhu – provoz zařízení je ovládán řídící elektronikou.  
Obsluha je zjednodušena na nastavení parametrů řídící elektroniky. 
Zapíná se v časový okamžik nastavený na displeji jako START. Spustí se na nastavený POČET CYKLŮ při 
nastavené DÉLCE CYKLU a PRODLEVĚ mezi jednotlivými cykly. Provoz může být ukončen také před 
dosažením nastaveného počtu cyklů v případě, že hladina pelet dosáhne požadované horní úrovně a hladina pelet 
zamezí uzavření klapky cyklony. 
Pro správnou činnost zařízení je nutné, aby klapka cyklony byla těsně uzavřena. Tato poloha je hlídána senzorem. 
Při neuzavření záklopky je zařízení vyřazeno z provozu. Tento stav je na displeji indikován nápisem 
„OPEN/FULL“ 
Víko zásobníku musí být při provozu pneumatického dopravníku uzavřeno. Tím je zamezeno pronikání prachu do 
prostoru. Při neuzavření víka zásobníku je zařízení vyřazeno z provozu. Tento stav je indikován nápisem “OPEN 
SILO“ 
Poznámka:  Nastavené parametry v inteligentním relé LOGO nejsou zálohovány baterií. Je-li jednotka bez napájení více než 3 dny (80 hodin – 
údaj výrobce) je nutno obnovit nastavení parametrů včetně nastavení reálného času.   Viz příloha „nastavení LOGO“ 
 
 
 



Nastavení řídící elektroniky: 
Ovládací prvky:  Tlačítko ST 1 
    Tlačítko ST 2 
    ENTER 

ESC 
 
 
1. nastavení doby START 
• Stiskněte tlačítko SB2 a současně tlačítko ESC na inteligentním relé LOGO! 
• Vyčkejte, až se objeví kurzor pod nápisem  START: hh:mm  
• Stiskněte tlačítko OK 
• Rozbliká se první číslice na údaji hodin. Šipkami nahoru a dolů nastavte požadovaný údaj desítek hodin. 
• Stiskněte šipku doprava a přejděte na další číslici. Tato se rozbliká. 
• Šipkami nahoru a dolů nastavte požadovaný údaj jednotek hodin. 
• Stiskněte šipku doprava a přejděte na další číslici. Tato se rozbliká. 
• Šipkami nahoru a dolů nastavte požadovaný údaj desítek minut. 
• Stiskněte šipku doprava a přejděte na další číslici. Tato se rozbliká. 
• Šipkami nahoru a dolů nastavte požadovaný údaj jednotek  minut. 
• Nastavený čas spuštění potvrďte tlacítkem OK. 
 
• Stiskněte šipku doprava a přejděte na nastavení času  pro vypnutí práce zařízení  STOP:  hh:mm 
• Stiskněte tlačítko OK 
Nastavení času pro vypnutí práce zařízení proveďte stejným způsobem jaký je uveden výše. 
 
 
2. nastavení DÉLKY CYKLU 
• Stiskněte tlačítko SB2 a současně tlačítko ESC na inteligentním relé LOGO! 
• Vyčkejte, až se objeví kurzor pod nápisem   MOTOR: xxxxxxx  
• Stiskněte tlačítko OK 
• Šipkami doprava nebo doleva vyberte pozici číslice, kterou chcete změnit 
• Šipkami nahoru a dolů nastavte požadovaný údaj v sekundách pro délku chodu dmychadla 
• Nastavený údaj potvrďte tlačítkem OK. 
 
Stiskněte šipku doprava přejdete na  
 
3. nastavení PRODLEVY 
Objeví kurzor pod nápisem   PAUSE: xxxxxx  
• Nastavení doby prodlevy mezi jednotlivými cykly se provede způsobem uvedeným výše 
• Nastavený údaj potvrďte tlačítkem OK. 
 
Stiskněte šipku doprava přejdete na  
 
4. nastavení POČTU CYKLŮ 
Objeví kurzor pod nápisem   CYCLE: xxxxxx  
• Nastavení počtu cyklů se provede způsobem uvedeným výše 
• Nastavený údaj potvrďte tlačítkem OK. 
 
Jsou –li potřebné údaje nastaveny, přejdeme do pracovního režimu tlačítkem ESC  
 
Při provozu pneumatického dopravníku musí být uzavřeno víko zásobníku, otevření víka způsobí přerušení funkce 
dopravníku. 
 
Poruchové stavy                                                     
Ztráta napájení – je-li zařízení napojeno přívodním kabelem k síti 230V a přesto nereaguje na obsluhu 
ovládacích prvků, musí správnost zapojení a jeho funkčnost zkontrolovat dle schematu zapojení odborník 
s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací   
Nápis „OPEN/FULL“ – v případě, že klapka násypky je uzavřena.  
- zkontrolovat vzdálenost senzoru od kovové části klapky – musí být cca 1 mm. – nutno nastavit 
– je-li nastavena správně, prověřit elektrické připojení –dle schematu zapojení odborník s příslušnou kvalifikací  



 
Nápis „OPEN SILO“ – viz výše – jako otevřená násypka 
- zkontrolovat vzdálenost senzoru od kovové části víka zásobníku – musí být cca 1 mm. – nutno nastavit 
 
Poznámka: Dosáhne-li hladina pelet v zásobníku požadované hladiny, zůstává záklopka násypky otevřena. 
V tomto případě hlášení OPEN/FULL dává informaci o plném zásobníku. Nejedná se o poruchový stav. 
 
Údržba             
Čištění síta, které zabraňuje vysávání pelet z cyklony 
Kontrola těsnosti spojů na přírubách pro připojení hadic 
Kontrola pospojování a uzemnění hadic 
 
Výměna programového modulu: 
V případě že program nevykazuje správnou činnost, lze změnu programu provést pomocí programového modulu. 
Provede se následovně: 
- vypněte zařízení z elektrické sítě 
- pomocí nástroje (šroubovák, kleště) vyjměte kryt v pravé horní části programovacího automatu LOGO 
 
 
 
 
 
- zasuňte programový modul – klíč(zkosená hrana) je umístěna v otvoru vpravo dole 
 
 
 
 
- zapněte zařízení, přehrávání programu je signalizováno rostoucí řadou teček  
- nastavte parametry pro činnost zařízení dle kapitoly „Obsluha“ 
 
 
 
Související výrobky            
 

9145 adaptér pro pneumatický podavač 
9155 Sběrač pro pneu.podavač - pevné silo 
9138 Sběrač pro pneu.podavač (látková sila) 
9034 Zásobník na peletky 400 l pro pneudopravu 

 
Náhradní díly            
Dle sortimentu výrobků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
 
NASTAVENÍ inteligentního relé LOGO! 
 
Programovatelné relé LOGO! má zálohování na 80 hodin chodu interních hodin reálného času. 
Pokud je relé bez proudu více jak tři dny, hodiny reálného času se zastaví. 
 
Kontrast displeje lze nastavit jako parametr v menu "SET". V tomtéž menu se nastavují i hodiny reálného času. 
 
Postup nastavení: 
Po zapnutí se zobrazí základní obrazovka: 
 
    WAIT: 
    We 08:08 
    START: 22:40 
    STOP:  22:45 
 
Kurzorovou šipkou se posuneme dolů (2x) až dostaneme obrazovku: 
 
    We 08:08 
    2006-11-29 
 
Nyní stiskneme tlačítko ESC a dostaneme obrazovku s menu: 
 
          >Stop 
    Set parametr 
    Set.. 
    Prg name  
 
Vybereme si možnost "Set.." a potvrdíme tlačítkem OK 
Dostaneme obrazovku pro nastavení: 
 
          >Clock 
    Contrast 
    StartScreen 
 
Vybereme si možnost "Clock" a potvrdíme tlačítkem OK 
Dostaneme obrazovku pro nastavení hodin a data: 
 
    Set clock 



    S/W Time 
    Sync 
 
Vybereme si možnost "Set clock" a potvrdíme tlačítkem OK 
Dostaneme obrazovku s údaji hodin a data. Pomocí kursorových tlačítek nastavíme 
správné datum a čas. Domnívám se, že obrazovka je intuitivní a nastavení není 
složitější než nastavení náramkových hodinek. Symboly jsou odvozeny z angličtiny. 
Na závěr potvrdíme tlačítkem OK - zobrazí se předchozí obrazovka.  
 
Tlačítkem ESC se vrátíme o dvě úrovně výše a zvolíme si možnost "Contrast" 
a potvrdíme tlačítkem OK. Dostaneme obrazovku pro nastavení kontrastu: 
 
    Contrast 
    - ......... + 
 
Pomocí kurzorových tlačítek "Vlevo" a "Vpravo" nastavíme kontrast displeje  
dle potřeby. 


