
Podręcznik użytkownika
PRORUNNER mk1

Wersja 4.0 / 18-05-2016



2 UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL

/i

Qimarox
Nobelstraat 43
3846 CE Harderwijk
Holandia 

Tel.: +31 341 436 700 
Faks: +31 341 436 701
E-mail: info@Qimarox.com
Internet: www.Qimarox.com 

Copyright © Qimarox B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno reprodukować, 
przechowywać na komputerze, w bazie danych ani publikować w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób 
elektronicznie, mechanicznie, za pomocą fotokopiowania, rejestrowania lub z użyciem dowolnych innych metod bez 
wcześniejszego uzyskania zgody firmy Qimarox. 



UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL 3

Spis treści
1 Informacje o podręczniku

1.1 Wprowadzenie........................................................................................................................ 7
1.2 Dokumentacja produktu ......................................................................................................... 7
1.3 Język źródłowy ....................................................................................................................... 7
1.4 Symbole użyte w podręczniku................................................................................................ 8
1.5 Terminologia........................................................................................................................... 8
1.6 Wsparcie i informacje ............................................................................................................. 9

2 Informacje ogólne
2.1 Identyfikacja urządzenia ....................................................................................................... 11
2.2 Schemat urządzenia i dane techniczne................................................................................ 14
2.3 Gwarancja ............................................................................................................................ 15
2.4 Odpowiedzialność ................................................................................................................ 15
2.5 Deklaracja zgodności CE ..................................................................................................... 16

3 Bezpieczeństwo
3.1 Przeznaczenie urządzenia ................................................................................................... 17
3.2 Rodzaje i kwalifikacje użytkowników .................................................................................... 17
3.3 Instrukcje bezpieczeństwa ................................................................................................... 17

3.3.1 Informacje ogólne..................................................................................................... 17
3.3.2 Instalacja .................................................................................................................. 18
3.3.3 Uruchomienie urządzenia ........................................................................................ 18
3.3.4 W czasie pracy urządzenia ...................................................................................... 18
3.3.5 Konserwacja i naprawy ............................................................................................ 18

3.4 Urządzenia zabezpieczające................................................................................................ 18
3.5 Symbole bezpieczeństwa na urządzeniu ............................................................................. 20
3.6 Możliwe rodzaje ryzyka ........................................................................................................ 21
3.7 Zakończenie eksploatacji urządzenia i usunięcie go zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska......................................................................................... 22

4 Opis
4.1 Przegląd części .................................................................................................................... 23

4.1.1 Przegląd ogólny ....................................................................................................... 23
4.1.2 Silnik......................................................................................................................... 24

4.2 Zasada działania .................................................................................................................. 25
4.2.1 Podawanie produktów.............................................................................................. 26
4.2.2 Przygotowanie produktów do podania do urządzenia.............................................. 26
4.2.3 Monitorowanie produktów dostarczonych do przenośnika pionowego .................... 27
4.2.4 Czujnik zmniejszenia prędkości opuszczania i czujnik zatrzymania 

opuszczania elementu transportującego.................................................................. 27
4.2.5 Konfiguracje podawania produktów ......................................................................... 27
4.2.6 Transport produktów ................................................................................................ 28
4.2.7 Odbiór produktów..................................................................................................... 29
4.2.8 Opcjonalne wyłączniki krańcowe ............................................................................. 30

4.3 Dane techniczne................................................................................................................... 31
4.3.1 Dane techniczne transportowanych produktów ....................................................... 31
4.3.2 Specyfikacja sposobu wykorzystania urządzenia .................................................... 31



4 UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL

4.3.3 Specyfikacja otoczenia............................................................................................. 31
4.3.4 Specyfikacja instalacji elektrycznej .......................................................................... 32

5 Sposób stosowania urządzenia
5.1 Opcje urządzenia.................................................................................................................. 33
5.2 Obszar odgrodzony .............................................................................................................. 33
5.3 Sterowanie............................................................................................................................ 33

5.3.1 Komponenty elektryczne .......................................................................................... 33
5.3.2 Zabezpieczenia ........................................................................................................ 34
5.3.3 Porady dotyczące sterowania .................................................................................. 35

6 Instalacja
6.1 Dostawa................................................................................................................................ 37
6.2 Transport .............................................................................................................................. 38

6.2.1 Przygotowanie ogólne .............................................................................................. 38
6.2.2 Transport pionowy < 700 kg..................................................................................... 38
6.2.3 Transport pionowy > 700 kg..................................................................................... 39

6.3 Rozpakowanie ...................................................................................................................... 39
6.4 Przygotowanie do instalacji nadzorowanej przez firmę Qimarox (opcja) ............................. 39
6.5 Instalacja urządzenia............................................................................................................ 40

6.5.1 Przygotowanie.......................................................................................................... 40
6.5.2 Instalacja zmontowanego urządzenia ...................................................................... 41
6.5.3 Instalacja maszyny dostarczonej w częściach ......................................................... 42
6.5.4 Instalacja urządzenia od góry do dołu...................................................................... 43
6.5.5 Instalacja urządzenia od dołu do góry...................................................................... 44

6.6 Instalacja przenośnika doprowadzającego........................................................................... 45

7 Konserwacja przenośnika pionowego
7.1 Specjalne wymogi dotyczące bezpieczeństwa..................................................................... 47
7.2 Harmonogram konserwacji zapobiegawczej urządzenia z wyłączeniem

elementu transportującego ................................................................................................... 48
7.2.1 Konserwacja codzienna ........................................................................................... 48
7.2.2 Konserwacja cotygodniowa...................................................................................... 48
7.2.3 Konserwacja miesięczna.......................................................................................... 48
7.2.4 Konserwacja półroczna ............................................................................................ 49
7.2.5 Konserwacja po upływie 2 lat lub 10 000 godzin pracy w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze ............................................................... 49
7.3 Czyszczenie ......................................................................................................................... 50
7.4 Smarowanie.......................................................................................................................... 50

7.4.1 Koła wózka ............................................................................................................... 50
7.5 Wymiana części.................................................................................................................... 51

7.5.1 Wózek ...................................................................................................................... 51
7.5.2 Koła wózka ............................................................................................................... 53
7.5.3 Taśma płaska ........................................................................................................... 54
7.5.4 Piasta zwijająca........................................................................................................ 56
7.5.5 Silnik......................................................................................................................... 56
7.5.6 Połączenie prowadzące linki .................................................................................... 58
7.5.7 Element transportujący produkty.............................................................................. 59



UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL 5

8 Konserwacja przenośnika RollerDrive
8.1 Specjalne wymogi dotyczące bezpieczeństwa..................................................................... 62
8.2 Harmonogram konserwacji zapobiegawczej — przenośnik RollerDrive .............................. 63

8.2.1 Konserwacja codzienna ........................................................................................... 63
8.2.2 Konserwacja cotygodniowa...................................................................................... 63
8.2.3 Konserwacja comiesięczna...................................................................................... 64
8.2.4 Konserwacja co 6 miesięcy...................................................................................... 64
8.2.5 Konserwacja co dwa lata ......................................................................................... 64

8.3 Czyszczenie ......................................................................................................................... 64
8.4 Kontrola rolki napędu ........................................................................................................... 65
8.5 Kontrola rolek ....................................................................................................................... 65
8.6 Kontrola pasów..................................................................................................................... 65
8.7 Wymiana części ................................................................................................................... 65

9 Konserwacja przenośnika taśmowego
9.1 Specjalne wymogi dotyczące bezpieczeństwa..................................................................... 68
9.2 Harmonogram konserwacji zapobiegawczej — półka przenośnika taśmowego .................. 69

9.2.1 Konserwacja codzienna ........................................................................................... 69
9.2.2 Konserwacja cotygodniowa...................................................................................... 69
9.2.3 Konserwacja comiesięczna...................................................................................... 70
9.2.4 Konserwacja półroczna ............................................................................................ 70
9.2.5 Konserwacja co dwa lata ......................................................................................... 70

9.3 Czyszczenie ......................................................................................................................... 71
9.4 Smarowanie ......................................................................................................................... 71

9.4.1 Łożyska bębna napędowego ................................................................................... 71
9.5 Kontrola luzów łożysk bębna napędowego .......................................................................... 71
9.6 Naprężenie/poluzowanie pasa ............................................................................................. 71

9.6.1 Sposób zwiększenia/zmniejszenia naciągu pasa .................................................... 71
9.7 Wymiana części ................................................................................................................... 72

10 Rozwiązywanie problemów
10.1 Przenośnik pionowy ............................................................................................................. 73
10.2 Przenośnik RollerDrive ......................................................................................................... 76
10.3 Przenośnik taśmowy ............................................................................................................ 79

11 Deklaracja zgodności CE
11.1 Deklaracja zgodności CE ..................................................................................................... 83

12 Widoki rozstrzelone
12.1 Części ramy.......................................................................................................................... 85

12.1.1 Widok rozstrzelony - sekcja napędu ........................................................................ 86
12.1.2 Widok rozstrzelony - sekcja dolna............................................................................ 89
12.1.3 Widok rozstrzelony - sekcja środkowa ..................................................................... 92
12.1.4 Widok rozstrzelony - wózek ..................................................................................... 94
12.1.5 Widok rozstrzelony - podzespół ............................................................................... 97
12.1.6 Naklejki na ramie...................................................................................................... 99

12.2 Przenośnik z napędem rolkowym....................................................................................... 101
12.2.1 Widok rozstrzelony - przenośnik z napędem rolkowym ......................................... 101



6 UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL

13 Schematy układów elektrycznych
13.1 Napędy ............................................................................................................................... 103

13.1.1 Typ napędu podnoszenia: SEW 3PH..................................................................... 103
13.1.2 Typ napędu podnoszenia: Movimot ....................................................................... 103
13.1.3 Przenośnik RollerDrive z układem DriveControl IP20 ............................................ 103
13.1.4 Przenośnik RollerDrive z układem DriveControl IP54 ............................................ 103

13.2 Kolumna sygnalizacyjna KS ............................................................................................... 104
13.3 Kolumna sygnalizacyjna KS_ES ........................................................................................ 106
13.4 Przenośnik ruchomy DS ..................................................................................................... 108
13.5 Przenośnik montowany na stałe IV .................................................................................... 110
13.6 Przenośnik montowany na stałe UV................................................................................... 112
13.7 Przenośnik montowany na stałe BV ................................................................................... 114

14 Instrukcja montażu
14.1 Instrukcja montażu ............................................................................................................. 117

15 Dodatek
15.1 Formularz rejestracji produktu ............................................................................................ 119



UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL 7

Informacje o podręczniku

1 Informacje o podręczniku
1.1 Wprowadzenie

W tym podręczniku podano informacje o urządzeniu PRORUNNER mk1, stosowanym do 
przemieszczania w pionie towarów w systemie transportowym. W tym podręczniku 
urządzenie PRORUNNER mk1 będzie określane jako „urządzenie”. 

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla: 

• sprzedawców detalicznych/producentów OEM, inżynierów projektantów i 
mechaników;

• operatorów, instalatorów i służb utrzymania ruchu.

Z podręcznikiem tym należy zapoznać się od razu po zakupie urządzenia. 

Informacja dla integratorów systemów/producentów OEM
W podręczniku przedstawiono konfiguracje urządzenia, które można wykorzystać do jego 
ustawienia. Podano także instrukcje dodawania lub modyfikowania technicznych 
elementów urządzenia.

Użytkownicy
Urządzenie może zostać dostarczone w postaci już zmontowanej. W takim przypadku 
niektóre rozdziały w podręczniku nie mają zastosowania. W celu zintegrowania 
urządzenia z systemem transportowy firma Qimarox zaleca skorzystanie z dokumentacji 
dostarczonej przez producenta OEM systemu transportowego.

1.2 Dokumentacja produktu
/i

1.3 Język źródłowy
Ten podręcznik został pierwotnie opracowany w języku angielskim.

Dokument Oznaczenie

Podręczniki dotyczące urządzenia*

* Ogólne informacje o poszczególnych urządzeniach, oprócz wyjątków wskazanych na 
schemacie urządzenia. 

UM-PRORUNNER_Mk1-2.0-EN

Instrukcja montażu urządzenia* AI-PRORUNNER_Mk1-1.3-EN

Schemat urządzenia**

** Informacje o urządzeniu. 

Patrz punkt 2.2

Części OEM urządzenia:
• Śruby i nakrętki
• Motoreduktor
• Fotokomórki
• Profile prowadzące
• Łańcuch
• Przełączniki indukcyjne
• Pasy
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1.4 Symbole użyte w podręczniku
W podręczniku użyto następujących symboli.

1.5 Terminologia
W poniższej tabeli podano definicje często używanych przez firmę Qimarox terminów 
dotyczących urządzenia. 

OSTRZEŻENIE
Ryzyko poważnych obrażeń dla użytkownika w przypadku niedostosowanie się 
do instrukcji.

OSTRZEŻENIE
Ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku niedostosowania się do 
instrukcji.

Uwaga
Dodatkowe informacje dla użytkownika na temat zadania lub problemu.

Wskazówka
Wskazówka lub uwaga dotycząca wykonania zadania.

Termin Definicja

przenośnik 
doprowadzający 

Przenośnik dostarczający produkt do przenośnika podawczego na 
urządzeniu. Przenośnik doprowadzający nie jest elementem urządzenia. 

przenośnik 
odprowadzający 

Przenośnik odbierający produkty z urządzenia. Przenośnik odprowadzający 
nie jest elementem urządzenia. 

montaż Montaż urządzenia.

obszar odgrodzony Obszar wokół urządzenia, do którego ze względów bezpieczeństwa nie 
mogą wejść osoby nieuprawnione.

przenośnik 
montowany na stałe 

Przenośnik montowany na stałe nie jest urządzeniem ruchomym, a do jego 
zadań należy podawanie lub usuwanie produktów. Przenośnik montowany 
na stałe jest elementem urządzenia.

wózek Element, na którym jest mocowany przenośnik montowany na stałe. Patrz 
punkt 4.2.6 i ilustracja w widoku rozstrzelonym w rozdziale 12.

urządzenie Urządzenie PRORUNNER mk1.

instalacja Instalacja urządzenia w systemie transportowym.

produkt Obiekt transportowany przez urządzenie.

przenośnik ruchomy Przenośnik ruchomy jest przymocowany do elementu transportującego 
produkty. Przenośnik ruchomy jest elementem urządzenia.
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1.6 Wsparcie i informacje

Qimarox może zapewnić dodatkowe doradztwo i usługi wsparcia w następującym 
zakresie:

• szkolenia,
• globalna pomoc techniczna,
• umowy serwisowe.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z firmą Qimarox.
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Informacje ogólne

2 Informacje ogólne
2.1 Identyfikacja urządzenia

Dane identyfikacyjne urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej. Tabliczka 
umieszczona jest po stronie podnoszenia produktów. Patrz punkt 3.5.

Oznaczenie umieszczone na tabliczce zawiera kod składający się z 7 części (A–G). 
Określa on szczegółowo typ danego urządzenia.

A Typ napędu podnoszenia
B Typ kolumny
C Typ ruchomego przenośnika produktów
D Typ napędu ruchomego przenośnika produktów
E Typ przenośnika produktów montowanego na stałe
F Typ napędu przenośnika produktów montowanego na stałe
G Typ elementów „E”

Typ kolumny:
/i

Typ przenośnika podawczego:
/i

Typ przenośnika odbiorczego:
/i

/i

• KS Kolumna standardowa

• DS Standardowa półka nośna

• IV Stały przenośnik podawczy

• UV Stały przenośnik odbiorczy

www.Qimarox.com

mk1-03 B / M00-01 / M05-03 / E0

DCBA GFE
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Część 
kodu

Opis Możliwa 
wartość

Znaczenie wartości Typ Patrz 
rozdział

A Typ napędu 
podnoszenia

00 Brak/niedostarczany

05 Silnik trójfazowy z zabezpieczeniem termicznym i 
hamulcem

13.1

20 Silnik trójfazowy z motoreduktorem Movimot 13.1

99 wersja specjalna/oddzielna membrana w zestawie

B Typ kolumny S Kolumna bez czujników zbliżeniowych KS 13.2

B Kolumna z czujnikami zbliżeniowymi KS 13.2

C Typ ruchomego 
przenośnika 
produktów

000 Brak/niedostarczany

M01 Przenośnik z napędem rolkowym DS 13.4

M02 Przenośnik taśmowy DS 13.3

M03 Przenośnik z kilkoma taśmami DS 13.3

999 Wersja specjalna

D Typ napędu 
ruchomego 
przenośnika 
produktów

00 Brak/niedostarczany

01 Napęd rolkowy 24 V DC, IP54, ze sterownikiem 
napędu IP20

13.1.3

02 Napęd rolkowy 24 V DC, IP54, ze sterownikiem 
napędu IP54

13.1.4

03 Silnik trójfazowy 13.1

05 Silnik trójfazowy z zabezpieczeniem termicznym 13.1

06 Silnik trójfazowy z hamulcem 13.1

07 Silnik trójfazowy z zabezpieczeniem termicznym i 
hamulcem

13.1

99 Wersja specjalna

E Typ przenośnika 
produktów 
montowanego na 
stałe

000 Brak/niedostarczany

M04 Przenośnik z kilkoma taśmami IV 13.5

M14 Przenośnik z kilkoma taśmami UV 13.6

M24 Przenośnik z kilkoma taśmami BV 13.7

G01 Kołowy przenośnik grawitacyjny IV 13.4

G03 Kołowy, odbierający przenośnik grawitacyjny UV 13.5

999 Wersja specjalna
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F Typ napędu 
przenośnika 
produktów 
montowanego na 
stałe

00 Brak/niedostarczany

01 Napęd rolkowy 24 V DC, IP54, ze sterownikiem 
napędu IP20

13.1.3

02 Napęd rolkowy 24 V DC, IP54, ze sterownikiem 
napędu IP54

13.1.4

03 Silnik trójfazowy 13.1

05 Silnik trójfazowy z zabezpieczeniem termicznym 13.1

06 Silnik trójfazowy z hamulcem 13.1

07 Silnik trójfazowy z zabezpieczeniem termicznym i 
hamulcem

13.1

99 Wersja specjalna

G Elementy typu E E0 Brak/niedostarczany

E1 24 V DC IP66

E2 24 V DC IP67

99 Wersja specjalna

Część 
kodu

Opis Możliwa 
wartość

Znaczenie wartości Typ Patrz 
rozdział
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2.2 Schemat urządzenia i dane techniczne
Po złożeniu zamówienia nabywca otrzyma do zatwierdzenia schemat urządzenia (patrz 
Rysunek 1) i arkusz danych technicznych (patrz Rysunek 2). Po zatwierdzeniu tych 
dokumentów nabywca otrzyma dodatk9owy schemat oraz arkusz danych technicznych, 
które zostały wykorzystane w niniejszej instrukcji jako dokumenty referencyjne.

Rysunek 1 Schemat urządzenia

Rysunek 2 Arkusz danych technicznych

Schemat urządzenia i arkusz danych 
technicznych zawierają następujące dane:
• numer seryjny urządzenia,
• wymiary i masa produktu,
• wymiary kolumny podnoszącej,
• konfiguracja kolumny podnoszącej,
• dane techniczne silnika,
• liczba półek nośnych.

Urządzenie może być używane tylko zgodnie ze specyfikacją podaną w tym podręczniku i 
danymi technicznymi na schemacie urządzenia. Aby używać urządzenia w sposób 
niezgodny z podaną specyfikacją, należy skontaktować się z firmą Qimarox w celu 
sprawdzenia, czy jest to możliwe. Nieprawidłowa obsługa i/lub wprowadzanie modyfikacji 
w urządzeniu może prowadzić do powstawania niebezpiecznych sytuacji i/lub 
spowodować uszkodzenie. Używanie urządzenia z modyfikacjami lub w sposób 
niezgodny z podaną specyfikacją jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
firmy Qimarox. Qimarox nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki i/lub zniszczenia 
spowodowane używaniem urządzenia w sposób, na który nie została udzielona zgoda. 

Uwaga
Patrz przykładowy schemat 
urządzenia.
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PRORUNNER mk1

Order number QPR131001

Serial number mk1 1301407
Customer
Designation / Line number
Revison 00
Date 13-2-2013
By RSt

ELEVATOR TYPE

Elevator type Standard
Carrier type Standard
Carrier lowering / correction [mm] 0
Sorter application No

CAPACITY

Specified capacity [products/hour] 1200
Calculated elevator speed [m/s] 0,27

Calculated capacity [products/hour] 1200

PRODUCT

Length [mm] 400 600
Width  [mm] 300 600
Heigth [mm] 200
Mean max. weight [kg] - calcuation hoist 20
Max. weight  [kg] - calculation carrier 20 25

INFEED

Type of drive Motor
Product orientation / alignment SSL Centered
Position SIDE LEFT
Heigth [mm] 702 702

OUTFEED

Type of drive Motor
Product orientation SSL
Position SIDE RIGHT
Heigth [mm] 3750 702

ELEVATOR

Additional column heigth [mm]
Nominal column height [mm] 4250
Required operating height / free space [mm] 4381 100
Selected elevator speed [m/s] 0,40 0,5

FEEDING conveyor

Products pre-separated No
Speed [m/s] 0,30

INFEED conveyor

Speed [m/s] 0,50 0,8
Time for infeed [s] 1,4

OUTFEED conveyor

Speed [m/s] 0,50 0,8
Time for outfeed [s] 1,0

EXIT conveyor

Qimarox
Beursli� EU

Configuration PRORUNNERmk5 - 1301407 (rev.00).xlsx  p1/3
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Informacje ogólne

2.3 Gwarancja
Zakres i okres obowiązywania gwarancji jest uzgadniany w czasie składania zamówienia 
na urządzenie.

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane zgodnie ze specyfikacją 
oraz jeśli użytkownik przestrzega instrukcji konserwacji.

Gwarancja nie obejmuje zużycia części.

Gwarancja urządzenia traci ważność w przypadku:

• używania urządzenia przez osoby w tym celu nieprzeszkolone,
• nieodpowiedniej konserwacji urządzenia,
• wykonywania prac konserwacyjnych przez osoby w tym celu nieprzeszkolone,
• wprowadzania zmian w urządzeniu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 

firmy Qimarox.

2.4 Odpowiedzialność
Firma Qimarox jest przekonana zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że informacje, które 
zamieściła w niniejszej instrukcji obsługi, są dokładne. W przypadku błędu technicznego 
lub typograficznego firma Qimarox zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
późniejszych wydaniach tej instrukcji bez uprzedniego powiadamiania posiadaczy tego 
wydania. W przypadku podejrzenia błędu czytelnik powinien skonsultować się z firmą 
Qimarox. Firma Qimarox nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub związane z 
niniejszą instrukcją obsługi lub zawartymi w niej informacjami. ZA WYJĄTKIEM 
SYTUACJI OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE FIRMA QIMAROX NIE 
SKŁADA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH GWARANCJI, A TAKŻE 
WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI, POKUPNOŚCI LUB 
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KLIENT MA PRAWO DO ŻĄDANIA OD 
FIRMY QIMAROX ODSZKODOWANIA ZA BŁĄD LUB ZANIECHANIE PO STRONIE TEJ 
FIRMY, KTÓREGO WYSOKOŚĆ BĘDZIE SIĄGAŁA RÓWNOWARTOŚCI ZAPŁACONEJ 
FIRMIE QIMAROX PRZEZ KLIENTA. FIRMA QIMAROX NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ODNIESIONE NA SKUTEK UTRATY DANYCH, 
ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUTKÓW LUB SZKODY WTÓRNE 
BĄDŹ WYNIKOWE NAWET, JEŚLI ZOSTAŁA ONA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI 
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ponoszonej 
przez firmę Qimarox będzie miało zastosowanie niezależnie od formy roszczenia, bez 
względu na to, czy zostanie ono wniesione z tytułu naruszenia postanowień umowy, czy 
też czynu niedozwolonego, w tym zaniedbania. Każde roszczenie przeciwko firmie 
Qimarox musi zostać wniesione w przeciągu jednego (1) roku od wystąpienia przyczyny 
takiego roszczenia.

Qimarox Firma Qimarox nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wypadki, niebezpieczne 
warunki, wady, nieprawidłowe działanie lub usterki podczas pracy, których przyczyny są 
następujące:

• Właściciel lub użytkownik urządzenia nie przestrzega instrukcji instalacji, obsługi i 
konserwacji wydanych przez firmę Quimarox, w tym, ale nie tylko, ignoruje 
ostrzeżenia bądź regulacje przewidziane na urządzeniu PRORUNNER lub w 
niniejszej instrukcji.

• Urządzenie PRORUNNER jest wykorzystywane do innych celów lub w 
okolicznościach odbiegających od tych, jakie opisano w niniejszej instrukcji obsługi. 
Zalicza się tu nadużywanie, nieprawidłowe używanie lub zaniedbywanie urządzenia.
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• Dokonanie jakiegokolwiek rodzaju modyfikacji urządzenia; Obejmuje to używanie 
części zamiennych innych niż określone w tym podręczniku. 

• Niewystarczająca lub niewłaściwa konserwacja.

2.5 Deklaracja zgodności CE
Urządzenie spełnia istotne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, patrz 
rozdział 11.
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Bezpieczeństwo

3 Bezpieczeństwo
3.1 Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pionowego transportu towarów, jak opisano 
to w tym podręczniku. Szczegółowy opis specyfikacji używania urządzenia znajduje się w 
sekcji 4.3. 

Urządzenie jest zawsze instalowane w ramach większego systemu transportowego, w 
którym produkty są automatycznie dostarczane do urządzenia i automatycznie z niego 
odbierane. 

Używanie urządzenia w jakikolwiek inny sposób jest surowo zabronione.

3.2 Rodzaje i kwalifikacje użytkowników

W podręczniku wymieniani są następujący użytkownicy urządzenia:
• operator,
• instalator urządzenia,
• elektroinstalator,
• inżynier utrzymania.

Inżynier utrzymania musi znać całość tego podręcznika.

Zanim jakakolwiek osoba uruchomi urządzenie lub dokona jego konfiguracji, instalacji 
elektrycznej lub konserwacji, należy uzyskać pozwolenie na wykonywanie tych zadań od 
firmy Qimarox. Qimarox decyduje, czy dana osoba ma kwalifikacje odpowiednie do 
przeprowadzenia danego działania. Eksploatacja urządzenia może być prowadzona tylko 
przez wykwalifikowanych w tym zakresie pracowników.

Elektroinstalatora uznaje się za odpowiednio wykwalifikowanego, tylko jeśli przeszedł 
stosowne szkolenie i/lub uzyskał stosowne, uznawane w branży kwalifikacje. Qimarox 
może zapewnić szkolenie, jeśli jest to wymagane.

Qimarox może także zapewnić doradztwo w zakresie czynności i zadań do wykonania w 
związku z urządzeniem.

3.3 Instrukcje bezpieczeństwa

3.3.1 Informacje ogólne
• Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych w tym podręczniku. 

Niestosowanie się do tych przepisów może prowadzić do powstawania 
niedopuszczalnego ryzyka.

• Nigdy nie należy zamykać drzwi, jeśli są obecne, do obszaru odgrodzonego, kiedy w 
obszarze tym znajdują się jakiekolwiek osoby. 

• Należy wyłączyć urządzenie oraz zabezpieczyć główny wyłącznik zasilania kłódką, 
aby uniemożliwić jego włączenie w czasie przeprowadzania jakichkolwiek czynności 
w obszarze odgrodzonym.

• Należy przestrzegać wszystkich stosownych lokalnie obowiązujących przepisów i 
regulaminów.
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3.3.2 Instalacja
• Urządzenie należy podłączyć zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Przed oddaniem urządzenia do użytku należy sprawdzić, czy urządzenie zostało 

zainstalowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku i ze schematem 
urządzenia.

• Należy sprawdzić, czy system transportowy jest zgodny ze wszystkimi stosownymi 
przepisami i regulaminami BHP.

3.3.3 Uruchomienie urządzenia
• Nie wolno włączać zasilania głównego urządzenia, kiedy w kontakcie z nim znajdują 

się inne osoby.
• Nie wolno uruchamiać urządzenia, kiedy w kontakcie z nim znajdują się inne osoby.
• Nie wolno uruchamiać urządzenia, kiedy ktoś przebywa w strefie zagrożenia 

urządzenia.
• Przed przekazaniem urządzenia do eksploatacji wszystkie części urządzenia muszą 

być zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami i regulaminami BHP.

3.3.4 W czasie pracy urządzenia
• Nie należy zbliżać rąk ani stóp do stref zagrożenia urządzenia.
• Nie nosić luźnych ubrań i zabezpieczyć długie lub luźne włosy.
• Należy upewnić się, że w strefie zasięgu ruchomych części urządzenia nie znajdują 

się ludzie ani żadne przedmioty.
• Użytkownicy muszą znać wszystkie zasady bezpieczeństwa dotyczące urządzenia i 

otoczenia, w którym ono pracuje, oraz ich przestrzegać.

3.3.5 Konserwacja i naprawy
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych należy 

odłączyć zasilanie urządzenia za pomocą głównego przełącznika zasilania. 
Rozłączony główny przełącznik zasilania należy zabezpieczyć kłódką.

• Przed oddaniem urządzenia z powrotem do użytku należy wymienić uszkodzone lub 
wadliwe części.

• Zmiany i modyfikacje, które mogą wpływać na bezpieczeństwo używania urządzenia, 
mogą być przeprowadzane tylko pod warunkiem ich zgodności ze stosownymi 
przepisami, dyrektywami i uznanymi branżowymi normami.
Jeśli takie zmiany i modyfikacje wykraczają poza specyfikacje wskazane przez firmę 
Qimarox w tym podręczniku i firma Qimarox nie udzieliła na nie zgody, 
odpowiedzialność za nie spoczywa w całości na osobach odpowiedzialnych za ich 
wprowadzenie.

• Prace związane z instalacją elektryczną mogą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowanych w tym zakresie pracowników.

3.4 Urządzenia zabezpieczające
• Zabronione jest demontowanie, omijanie lub wyłączanie jakichkolwiek zabezpieczeń 

urządzenia.
• Urządzenia nie wolno uruchamiać lub należy je natychmiast wycofać z eksploatacji, 

jeśli którekolwiek z jego zabezpieczeń jest wadliwe.
• Po przeprowadzeniu działań konserwacyjnych zawsze należy ponownie zamontować 

wszystkie zabezpieczenia, które zostały zdemontowane z urządzenia.

Urządzenie zostało wyposażone w następujące środki zabezpieczające:
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Bezpieczeństwo

• pokrywy,
• odgrodzenie obszaru pracy urządzenia,
• przełączniki (czujniki otwarcia) drzwi, jeśli drzwi są na wyposażeniu,
• etykiety.

Qimarox wymaga zabezpieczenia urządzenia poprzez odgrodzenie obszaru, na którym 
urządzenie pracuje. Wszelkie drzwi dostępowe muszą być zabezpieczone przełącznikami 
(czujnikami otwarcia) drzwi z blokadą. Przełączniki te muszą być zintegrowane z 
wyłącznikiem awaryjnym i obwodem bezpieczeństwa. W punkcie 5.3 przedstawiono 
sposób przygotowania obszaru odgrodzonego.

W przypadku niedostosowania się do wymogów bezpieczeństwa Deklaracja zgodności 
CE urządzenia traci ważność.

Uwaga
Etykiety na urządzeniu należy wymienić, kiedy staną się nieczytelne lub 
zostaną uszkodzone.
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3.5 Symbole bezpieczeństwa na urządzeniu

Control Cabinet

A

B

www.Qimarox.com
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Bezpieczeństwo

/i

3.6 Możliwe rodzaje ryzyka

Urządzenie jest przeznaczone do instalacji w linii systemu transportowego. Qimarox 
wprowadził środki zabezpieczające przed możliwie największą liczbą zagrożeń. Przed 
przekazaniem do eksploatacji urządzenia i zmontowanych elementów należy 
wyeliminować lub ograniczyć poniższe rodzaje ryzyka:

• ryzyko obrażeń spowodowanych spadającymi przedmiotami,
• ryzyko obrażeń w wyniku ruchu elementów przenoszących produkt,
• zagrożenia występujące w miejscach połączenia urządzenia z innymi elementami linii 

produkcyjnej, takimi jak przenośnik doprowadzający i odprowadzający.

Do wnętrza urządzenia można się dostać przez duże otwory z przodu ramy. Konieczne 
jest wyposażenie w osłony przenośnika doprowadzającego, odprowadzającego, 
podawczego i odbiorczego.

Pozostałe strony urządzenia nie wymagają dodatkowych osłon. Jeśli jednak można 
dosięgnąć górnej pokrywy z tyłu urządzenia, należy sprawdzić, czy nisza na silnik 
elektryczny nie jest zbyt duża, i ewentualnie podjąć odpowiednie działania w celu 
zmniejszenia niszy lub uniemożliwienia do niej dostępu.

Jeśli urządzenie jest dostępne z różnych poziomów, należy zastosować środki 
zabezpieczające w celu uniknięcia zagrożeń.

Niebezpieczeństwo — prąd pod wysokim napięciem.

Niebezpieczeństwo wciągnięcia kończyn między koło łańcuchowe a łańcuch.

Niebezpieczeństwo wciągnięcia kończyn między rolki.

Niebezpieczeństwo wciągnięcia kończyn między ruchome elementy.

Zakaz wejścia.

Wyłącz urządzenie.
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3.7 Zakończenie eksploatacji urządzenia i usunięcie go zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
Właściwe używanie i konserwowanie urządzenia nie pociąga za sobą żadnego ryzyka dla 
środowiska naturalnego. Jeżeli urządzenie nie jest zdatne do użytku, należy je 
zdemontować i usunąć w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

OSTRZEŻENIE

Podczas demontażu urządzenia należy przestrzegać wszystkich odpowiednich 
przepisów, rozporządzeń, instrukcji i środków ostrożności dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów, rozporządzeń, 
instrukcji i środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
przypadku usuwania produktów do środowiska.



UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL 23

Opis

4 Opis
4.1 Przegląd części

4.1.1 Przegląd ogólny

A Przenośnik doprowadzający (niedostarczany przez Qimarox)
B Kolumna podnosząca
C Silnik 
D Przenośnik odprowadzający (niedostarczany przez Qimarox)
E Przenośnik produktów

Urządzenie może składać się z:
• konstrukcji mechanicznej,
• konstrukcji mechanicznej i czujników elektrycznych,
• konstrukcji mechanicznej, czujników elektrycznych i okablowania doprowadzonego 

do skrzynki zaciskowej,
• konstrukcji mechanicznej, czujników elektrycznych z połączeniami doprowadzonymi 

do skrzynki zaciskowej i skrzynki sterowniczej zawierającej sterownik i 
oprogramowanie.

E

B

A

D

C
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4.1.2 Silnik
Silnik zapewnia napęd dla ruchu przenośnika produktów. Konieczne jest sterowanie 
silnikiem za pomocą sterownika częstotliwości w celu umożliwienia kontrolowanego startu 
i zatrzymania pracy i optymalnego dostosowania prędkości obrotowej do prędkości 
doprowadzania produktów. W przypadku wykorzystywania sterownika częstotliwości 
należy zachować zgodność z przepisami dyrektywy EMC oraz zasadami instalacji 
określonymi przez producenta.

Przenośnik produktów również może być wyposażony w silnik. Stosowne dane techniczne 
znajdują się na schemacie urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Do sterowania urządzeniem Prorunner mk1 należy zawsze wykorzystywać 
falownik, który umożliwia przyspieszanie/zwalnianie. Należy pamiętać, że w 
przypadku sterowania podnoszeniem za pomocą falownika należy także 
przewidzieć rezystor wyłączający, który pozwoli na rozładowanie energii 
generowanej przez silnik napędowy podczas opuszczania ładunku. Jeżeli 
rezystor taki nie zostanie zastosowany, na skutek generowanej energii 
wewnątrz falownika będzie występowało wysokie napięcie.

Uwaga
Po podłączeniu rezystora konieczna może być zmiana pewnych parametrów 
falownika (prosimy skonsultować się z dostawcą falownika, ponieważ zmiana 
ta zależy od marki tego urządzenia).
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4.2 Zasada działania

/i

B1 Lewa strona półki pusta/pełna 

B2 Prawa strona półki pusta/pełna

B5 Czujnik zatrzymania opuszczania elementu 
transportującego

B6 Czujnik zmniejszenia prędkości opuszczania

B7 Czujnik zatrzymania podnoszenia elementu 
transportującego

B8 Czujnik zmniejszenia prędkości podnoszenia

S1 Fotokomórka zliczająca (nie dostarczana przez firmę 
Qimarox)

S7 Fotokomórka wykrywająca opróżnienie odprowadzenia (nie 
dostarczana przez firmę Qimarox)

S10 Wyłącznik krańcowy górny (opcja)

S11 Wyłącznik krańcowy dolny (opcja)

S1

B7

S11

B8

B6
B5

S10

S7

B2

B1
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Urządzenie pracuje w cyklu przerywanym. Przenośnik produktów przenosi produkty od 
określonego niskiego poziomu do określonego poziomu wysokiego. 

Na urządzeniu należy zainstalować następujące czujniki:
/i

4.2.1 Podawanie produktów

Stosowany czas podania produktu zależy od:
• wymiarów produktów,
• szybkości przenośników.

4.2.2 Przygotowanie produktów do podania do urządzenia
/i

Produkt zostaje podany na przenośnik 
doprowadzający i jest monitorowany przez 
czujnik S1. Czujnik znajduje się na końcu 
przenośnika doprowadzającego. Produkt 
(A) czeka w tym miejscu, aż czujnik 
zatrzymania wyśle sygnał zwolnienia 
produktu w celu podania go do urządzenia 

Kod 
czujnika

Nazwa czujnika Patrz punkt 

B1 lewa strona półki pusta/pełna 4.2.2

B2 prawa strona półki pusta/pełna 4.2.7

B5 Czujnik zatrzymania opuszczania elementu transportującego 4.2.4

B6 Czujnik zmniejszenia prędkości opuszczania 4.2.4

B7 Czujnik zatrzymania podnoszenia elementu transportującego 4.2.7

B8 Czujnik zmniejszenia prędkości podnoszenia 4.2.7

S1 Fotokomórka zliczająca (nie dostarczana przez firmę Qimarox). 4.2.2

S7 Fotokomórka wykrywająca opróżnienie odprowadzenia (nie 
dostarczana przez firmę Qimarox)

4.2.7

S10 Wyłącznik krańcowy górny (opcja) 4.2.8

S11 Wyłącznik krańcowy dolny (opcja) 4.2.8

Uwaga
Opis i zasada działania czujników dotyczy sytuacji, kiedy w urządzeniu są 
obecne jeden przenośnik podawczy i jeden przenośnik odbiorczy. Jeśli 
podawanie/odbiór produktów odbywa się na kilku poziomach, potrzebnych jest 
więcej czujników. Patrz schemat urządzenia.

S1 Fotokomórka zliczająca S1 (nie 
dostarczana przez firmę 
PRORUNNER mk1)

B1 Lewa strona półki pusta/pełna

B2 Prawa strona półki pusta/pełna

A Produkt

S1A B1 B2
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(nie znajduje się na schemacie). Patrz czujniki B5 lub B7 wskazane na rysunku na 
początku punktu 4.2. Produkt może być przeniesiony na urządzenie tylko wtedy, kiedy 
wysłany zostanie sygnał zwolnienia.

Kiedy dojdzie do zatoru produktów, wysyłanie sygnału zwolnienia produktu do podania 
musi zostać wstrzymane, aby zapewnić, że do urządzenia nie będą podawane następne 
produkty. Nadal jest jednak możliwe odebranie z urządzenia tych produktów, które wciąż 
się na nim znajdują. 

4.2.3 Monitorowanie produktów dostarczonych do przenośnika pionowego

Urządzenie może zostać skonfigurowane w następujący sposób:
• podawanie na dół i odprowadzanie do góry
• podawanie do gór i odprowadzanie na dół

Po każdej stronie przenośnika ruchomego przewidziana jest fotokomórka. Podnośnik 
zostanie włączony dopiero po tym, jak do urządzenia zostanie wprowadzony produkt a 
oba czujniki będą wyłączone. 
Czujnik wykrywający brak ładunku na elemencie transportującym monitoruje czas pracy. 
Funkcja monitorowania czasu pracy polega na sprawdzaniu, czy przemieszczenie 
produktu z przenośnika doprowadzającego na element transportujący produkty nie trwa 
zbyt długo.

4.2.4 Czujnik zmniejszenia prędkości opuszczania i czujnik zatrzymania 
opuszczania elementu transportującego
/i

Czujnik zmniejszenia prędkości 
opuszczania S3 jest obsługiwany przez 
element transportujący urządzenia.
Czujnik zatrzymania opuszczania elementu 
transportującego S2 powoduje zatrzymanie 
tego elementu, aby możliwe było 
wprowadzenie tego produktów 
dostarczonych przez przenośnik 
doprowadzający.

Czujniki te muszą być zamontowane na 
ramie urządzenia. Należy je ustawić tak, aby włączały się, gdy element transportujący 
znajdzie się tuż pod lub równo z przenośnikiem doprowadzającym. 

4.2.5 Konfiguracje podawania produktów
Istnieje wiele różnych możliwych do zastosowania konfiguracji podawania produktów, w 
tym konfiguracje lustrzane. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.

B5 Czujnik zatrzymania opuszczania 
elementu transportującego

B6 Czujnik zmniejszenia prędkości 
opuszczania

B6
B5
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Podawanie produktów z dwóch przenośników napędzanych

4.2.6 Transport produktów

A Taśma płaska
B Wózek

Taśma płaska (A) jest zwijana w górę oraz 
w dół i porusza wózkiem (B), na którym 
zamontowany jest element transportujący, 
ustawiony w pionie.

Ponieważ podawanie produktów nie 
następuje w sposób ciągły, w niektórych 
przypadkach konieczne może być 
buforowanie produktów na linii 
doprowadzającej. Jeśli jest to niemożliwe, a 
dąży się do uniknięcia przerw w podawaniu 
produktów, należy za pomocą sterownika 
częstotliwości dostosować prędkość 
urządzenia do szybkości podawania 
produktów.

Uwaga
W poniższych konfiguracjach fotokomórka zliczania S1 musi być 
zamontowana w taki sposób, aby wykrywać przerwę między produktami.

V1

V2

V2 > V1

A

B
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Utrzymywanie wózka w poziomie

A Koło
B Koło stabilizujące
C Taśma płaska
D Połączenie prowadzące linki

Wózek jest zamontowany na taśmie 
płaskiej (C) i porusza się w pionie, gdy 
taśma jest zwijana w górę oraz w dół. 
Taśma płaska jest założona na konstrukcji z 
zaciskami. Koła stabilizujące (B) trzymają 
koła (A) w poziomie z obu stron, natomiast 
koła te przenoszą obciążenie wywoływane 
przez produkt. Połączenie prowadzące (D) 
prowadzi linki do oraz od elementu 
transportującego. 

4.2.7 Odbiór produktów
Przed przejściem do położenia podawania na przenośniku odprowadzającym musi zostać 
ułożony cały produkt.

Dostępny czas odbioru produktu zależy od:
• szybkości ruchu pionowego,
• wymiarów elementu transportującego,
• wymiarów produktu,
• szybkości przenośników.

Monitorowanie odprowadzania produktów
/i

Czujniki S4 i S5 są zamontowane w 
urządzeniu. Czujnik S4 powoduje 
spowolnienie ruchu pionowego. Czujnik S5 
powoduje zatrzymanie tego ruchu. Po 
zatrzymaniu tego ruchu i zwolnieniu 
czujnika S7 rozpoczyna się przenoszenie produktu. Gdy czujnik S7 jest aktywny a czujnik 
S6 jest zwolniony, przenoszenie jest zatrzymane. Element przenoszący produktu wraca 
do położenia podawania.

A

B

D

C

B8 Czujnik zmniejszenia prędkości 
podnoszenia

B7 Czujnik zatrzymania podnoszenia 
elementu transportującego

B2 Czujnik opróżnienia elementu 
transportującego 

S7 Czujnik opróżnienia odprowadzenia 
(nie dostarczany wraz z urządzeniem 
PRORUNNER mk1)

B7
B8

S7

B2
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4.2.8 Opcjonalne wyłączniki krańcowe

Opcjonalnie można zamontować górny i 
dolny wyłącznik krańcowy. Informacje 
dotyczące montażu i regulacji górnego 
wyłącznika krańcowego znajdują się na 
pierwszym rysunku. Informacje dotyczące 
montażu i regulacji dolnego wyłącznika 
krańcowego znajdują się na drugim 
rysunku.

130mm

130 mm

130 mm

130 mm
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4.3 Dane techniczne
Poniższe informacje i schemat urządzenia zawierają dane istotne dla przenoszenia 
produktów.

4.3.1 Dane techniczne transportowanych produktów
Dane techniczne produktów dotyczące konkretnej konfiguracji urządzenia można znaleźć 
na schemacie urządzenia.

Dane dotyczące typu produktów, wymiarów, stron spodnich produktów i ich ciężaru należy 
zawsze zweryfikować w firmie Qimarox. Na przykład miękkie produkty w torbach zwykle 
nie są transportowane na przenośnikach rolkowych, ale na taśmach.

Jeśli dozwolone masa i odległość różnią się od specyfikacji umieszczonych na schemacie 
urządzenia, należy do nich dostosować urządzenie. Dostosowanie urządzenia w tym 
zakresie musi być zawsze wykonywane przez firmę Qimarox lub po udzieleniu pisemnej 
zgody przez firmę Qimarox. 

Jeżeli firma Qimarox nie dostarczyła przenośnika produktów, musi sprawdzić wagę 
stosowanego przenośnika, aby wybrać odpowiedni napęd dla ruchu pionowego.

4.3.2 Specyfikacja sposobu wykorzystania urządzenia
Szczegółowe informacje można znaleźć na schemacie urządzenia. 

Minimalna odległość między produktem na 
przenośniku produktów a elementami 
przenośnika, wspornikami przenośnika, 
urządzeniami sygnałowymi itp. wynosi 
100 mm.

4.3.3 Specyfikacja otoczenia
Otoczenie urządzenia musi mieć następujące właściwości:
/i

X

X

Właściwość Opis

Ogólne Zadaszone i czyste w czasie działania urządzenia. Wokół 
urządzenia musi być wystarczająco dużo miejsca do 
przeprowadzania prac konserwacyjnych i innych na urządzeniu.

Względna wilgotność powietrza Maksymalnie 80%
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Jeśli dane techniczne otoczenia różnią się od podanych w tabeli powyżej, urządzenie 
należy odpowiednio dostosować. Dostosowanie urządzenia w tym zakresie musi być 
zawsze wykonywane przez firmę Qimarox lub za zgodą firmy Qimarox.

4.3.4 Specyfikacja instalacji elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa. Patrz punkt 2.1 i schematy obwodów elektrycznych w 
rozdziale 13.

Temperatura Od +5°C (41 F) do 40°C (104 F).

Podłoga Równa Nośność podłogi podano na schemacie urządzenia.

Wymagana wysokość Patrz schemat urządzenia.

Właściwość Opis
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5 Sposób stosowania urządzenia
Informacje o stosowaniu urządzenia znajdują się na schemacie urządzenia.

5.1 Opcje urządzenia
Urządzenie można zainstalować w różnych konfiguracjach odpowiednio do układu 
przenośników podawczego i odbiorczego. 

Układ podajników podawczego i odbiorczego wpływa na: 
• metodę transportu realizowanego przez przenośniki podawcze i odbiorcze. Patrz 

sekcja 5.3.3.
• Obszar odgrodzony. Patrz sekcja 5.2.

Ten rozdział zawiera informacje o większości możliwości i wymaganych punktach 
zachowania szczególnej uwagi.

5.2 Obszar odgrodzony
Qimarox Firma Qimarox zobowiązuje do zabezpieczenia urządzenia w postaci 
odgrodzenia obszaru jego pracy w celu uniknięcia ruchu osób w pobliżu strefy zagrożenia 
urządzenia.
Obszar odgrodzony musi być zgodny z normami EN ISO 13857 i EN 619.

Otwory do podawania i odbioru produktów muszą być zaprojektowane tak, aby chronić 
ludzi przed przypadkowym dosięgnięciem strefy zagrożenia. Jeśli jest to niemożliwe, 
dojścia te muszą zostać wyposażone w tzw. osłony tunelowe lub urządzenia blokujące. 
Osłony tunelowe muszą być zgodne z normą EN-ISO 13857:2008. Urządzenia blokujące 
muszą być zgodne z normą EN-ISO 1088:1996.

Należy również zapewnić, aby obszar odgrodzony był zgodny z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony przed zagrożeniem. Jeśli w odgrodzeniu obszaru zapewniono drzwi, 
muszą być one wyposażone w przełącznik bezpieczeństwa (czujnik otwarcia), 
powodujący wyłączenie systemu, kiedy drzwi są otwarte. Patrz 5.3.2.

Maksymalne wymiary oka siatki ogrodzenia obszaru to 40 x 40 mm (szerokość x 
wysokość).

Jeśli Qimarox dostarcza ogrodzenie obszaru, jest to uwzględnione na schemacie 
urządzenia.

5.3 Sterowanie
Sterowanie urządzeniem powinno być realizowane z poziomu centralnego systemu 
sterowania.

Warunki dotyczące sterowania zostały przedstawione w specyfikacji technicznej. Jeśli 
warunki te nie są spełniane, aktywowany musi być obwód awaryjnego wyłączenia 
urządzenia.

5.3.1 Komponenty elektryczne
W tym punkcie opisano czujnik i elementy elektryczne silnika.
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Czujniki
Jeśli czujniki wchodzą w skład dostawy, to zostaną one podłączone przewodowo do 
centralnej skrzynki zaciskowej. Centralna skrzynka zaciskowa umożliwia podłączenie kilku 
czujników za pomocą złączy 4-stykowych.

Silnik
Silnik można podłączyć bezpośrednio lub za pośrednictwem przełącznika operacyjnego w 
głównej szafie rozdzielczej. Urządzenie musi być sterowane za pomocą przemiennika 
częstotliwości w celu zapewnienia łagodnego rozruchu i zatrzymania.

Przekaźniki bezpieczeństwa silnika (Q1, Q2 i punkt 13) muszą spełniać wymagania 
określone w normie EN-IEC 60204-1. Zakres ustawień zależy od specyfikacji silnika.

Jeśli napędem silnikowym steruje kontroler zasilania, należy zachować zgodność z 
europejską dyrektywą EMC dotyczącą urządzeń elektrycznych. Aby uzyskać informacje i 
pomoc w zakresie prac instalacyjnych dotyczących urządzeń elektrycznych, należy 
zwrócić się do dostawcy kontrolera zasilania.

5.3.2 Zabezpieczenia
Zabezpieczenia należy projektować zgodnie z tzw. Poziomem Zapewnienia 
Bezpieczeństwa (Performance Level, PL) odpowiadającym obecnym normom dot. funkcji 
bezpieczeństwa w urządzeniach lub sterownikach urządzeń zgodnie z normą EN ISO 
13849-1:2008. W przypadku tego urządzenia zastosowanie ma poziom PL_d, przy czym d 
oznacza, że ryzyko musi być znacząco zredukowane.

Zabezpieczenie drzwi dostępowych za pomocą przełącznika 
bezpieczeństwa
Jeśli w ogrodzeniu obszaru pracy urządzenia zapewniono drzwi, muszą one być 
zabezpieczone przełącznikiem bezpieczeństwa (urządzeniem blokującym). W czasie 
otwarcia drzwi przełącznik ten aktywuje awaryjny wyłącznik i obwód bezpieczeństwa, 
które odcinają główne zasilanie i prąd sterowniczy urządzenia.

Obwód awaryjnego zatrzymania pracy
Urządzenie musi posiadać obwód awaryjnego wyłączenia pracy. Kiedy jeden z przycisków 
awaryjnych zostanie wciśnięty, główne zasilanie i prąd sterujący urządzenia zostają 
natychmiast odcięte.

Ustawienie przekaźnika zabezpieczającego silnik
Urządzenia zabezpieczające silnik muszą być ustawiona na nominalny prąd silnika. 
Przekaźnik ustawiony zbyt nisko uniemożliwi optymalną pracę silnika. Przekaźnik 
ustawiony zbyt wysoko nie będzie gwarantował pełnej ochrony termicznej. 

Jeśli prawidłowo ustawiony przekaźnik aktywuje się zbyt często, należy zmniejszyć 
obciążenie silnika lub zastosować silniejszy silnik.

Zabezpieczenie termistorowe (termiczne)
W przypadku silników, które są często uruchamiane i zatrzymywane, pracują z przerwami, 
wykorzystują wysoką częstotliwość przełączania lub sterownik zasilania, kluczowe jest 
stosowanie przekaźnika zabezpieczeniowego i zabezpieczenia termistorowego. Ma to 
zapobiec przedwczesnemu wyłączaniu silnika przez przekaźnik lub przegrzewaniu 
uzwojenia silnika w takich warunkach pracy.
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Kontrola ciągłego przemieszczania się produktów
Konieczne jest kontrolowanie tego, czy produkty znajdują się stale w ruchu w czasie 
transportu do pozycji podawania i odbioru za pomocą programowego monitorowania 
czasu. Jeśli zadany czas zostanie przekroczony, urządzenie musi zostać natychmiast 
zatrzymane w celu uniknięcia uszkodzeń.

5.3.3 Porady dotyczące sterowania

Szczególną uwagę należy poświęcić 
następującym kwestiom programowego 
sterowania urządzeniem:

• Upewnić się, że produkty są podawane 
do urządzenia w odpowiednich 
odstępach czasu (X). Kiedy produkty 
na siebie wpadają, należy wprowadzić 
między nimi odpowiednie odstępy na 
przejściu na przenośnik podawczy.

• Upewnić się, czy wszystkie 
fotokomórki i czujniki (patrz rozdział 
4.2) zostały odpowiednio 
wyregulowane względem produktu i 
wózka. Nieprawidłowe ustawienia 
mogą doprowadzić do 
nieprawidłowego działania urządzenia.

• Wprowadzenie produktu następuje po impulsie startowym wysłanym z czujnika B5. 
Czas, jakiego produkt potrzebuje na przejście do pozycji podawania po wysłaniu 
impulsu startowego, należy określić w sposób doświadczalny.

• Czujnik S7 sprawdza, czy przenośnik odprowadzający ma wystarczającą ilość 
wolnego miejsca, aby odebrać cały produkt. Jeżeli tak nie jest, podawanie produktu 
nie może zostać rozpoczęte.

• Czas wprowadzenia (czas potrzebny na wprowadzenie produktu do urządzenia i 
opuszczenie go przez produkt) musi być programowo monitorowany. Jeśli czas ten 
zostanie przekroczony, urządzenie musi zostać natychmiast zatrzymane.

• Ruch urządzenia w pionie musi być monitorowany. Można to robić, stosując 
monitorowanie czasu przejścia elementu transportującego przed czujnikiem 
zatrzymania B5 lub B7. Jeśli czas ten zostanie przekroczony, urządzenie musi zostać 
natychmiast zatrzymane.

• W konfiguracji z przecięciem linii podawczej obowiązują specjalne wymagania 
dotyczące sterowania i w mniejszym stopniu nadaje się ona do pracy z dużą 
przepustowością.

B6
B5S1

X
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6 Instalacja
Ten rozdział zawiera instrukcje instalacji. Instrukcje montażu urządzenia znajdują się w 
rozdziale 12. 

6.1 Dostawa

Urządzenie może być dostarczone w postaci wcześniej zmontowanej lub w częściach.

• Urządzenie w postaci wcześniej zmontowanej dostarczane jest w ułożeniu poziomym. 
• W przypadku urządzenia w częściach sekcja kolumny jest dostarczana w pozycji 

pionowej w skrzyni. Instrukcja montażu części urządzenia znajduje się w rozdziale 12.

A Urządzenie wcześniej zmontowane
B Urządzenie w dwóch częściach
C Urządzenie w co najmniej trzech częściach

A

B

C
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6.2 Transport

Urządzenie należy ustawić w pionie tak, aby 
po jego pełnym zmontowaniu napędy 
rolkowe były skierowane w górę.

6.2.1 Przygotowanie ogólne
1. Przed przenoszeniem urządzenia należy obliczyć ciężar całkowity. 

- Ciężar urządzenia jest podany na tabliczce znamionowej. Patrz punkt 2.1.
- Do tej wartości należy dodać ciężar wszelkich dodatków do urządzenia, takich 

jak przenośniki produktów. Ciężary tych elementów są podane na ich tabliczkach 
znamionowych.

6.2.2 Transport pionowy < 700 kg

1. Odczytać z płytki znamionowej 
dokładny ciężar urządzenia.

2. Użyć odpowiedniego systemu 
podnoszącego, zgodnego z lokalnymi 
przepisami.

3. Przymocować odpowiedni pas lub 
łańcuch podnoszący (A) do ucha 
nośnego (B).

4. Jeśli to konieczne, ustawić urządzenie 
w pozycji pionowej. Upewnić się, że 
urządzenie nie przewróci się po 
ustawieniu w pozycji pionowej.

5. Upewnić się, że dolna strona 
urządzenia (C) nie będzie ciągnięta po 
ziemi w czasie transportu.

OSTRZEŻENIE
• Ucho do podnoszenia (B) nadaje się do przenoszenia ciężaru do 700 

kg.
Przy użyciu ucha do podnoszenia przenosić można urządzenia o 
wysokości do12 m.

• Jeśli ciężar przenoszonego urządzenia przekracza 700 kg, należy 
zastosować odpowiednie urządzenie do podnoszenia (trawersa). 
Patrz punkt 6.2.3.

B A

C

C

C
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6.2.3 Transport pionowy > 700 kg

1. Odczytać z płytki znamionowej 
dokładny ciężar urządzenia.

2. Użyć odpowiedniego systemu 
podnoszącego (A), zgodnego z 
lokalnymi przepisami.

3. Zamocować trawersę (D) do górnej 
belki (B).

4. Zamocować odpowiedni pas lub 
łańcuch podnoszący do uszów do 
podnoszenia (C) trawersy.

5. Postępować zgodnie z zasadami 
podnoszenia ładunków za pomocą 
trawersy.

6. Upewnić się, że dolna strona 
urządzenia nie będzie ciągnięta po 
ziemi w czasie transportu.

6.3 Rozpakowanie
1. W czasie rozpakowywania urządzenia sprawdzić listę pakunkową.
2. Natychmiast zgłosić firmie Qimarox uszkodzone lub brakujące elementy.

6.4 Przygotowanie do instalacji nadzorowanej przez firmę 
Qimarox (opcja)
Podane niżej działania przygotowawcze należy wykonać przed rozpoczęciem przez firmę 
Qimarox montażu urządzenia na miejscu. Wszystkie wymienione poniżej elementy muszą 
być dostępne przed montażem i w jego trakcie.

1. Wskazać osobę kontaktową, do której inżynier z firmy Qimarox ma się zgłosić po 
przyjeździe i przed wyjazdem przed montażem urządzenia i po jego zakończeniu. 
Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której firma Qimarox odpowiada za montaż 
urządzenia.

2. Należy zapewnić, aby inżynier firmy Qimarox miał do dyspozycji dwóch 
wykwalifikowanych inżynierów ze strony klienta. Patrz punkt 3.

3. Upewnić się, że miejsce montażu:
- jest dostępne, odpowiednio oświetlone i w temperaturze pokojowej,
- pozwala inżynierom na pracę w spokoju i w bezpiecznych warunkach,
- umożliwia prowadzenie wiercenia i/lub szlifowania, jeśli prace takie okażą się 

konieczne.

4. Zapewnić sprzęt podnoszący:
- najlepiej suwnicę pomostową o minimalnej nośności równej 1,5 x masa 

urządzenia
- lub wózek widłowy z podnośnikiem o minimalnej nośności 2 x masa urządzenia i 

wysokości podnoszenia 4 m.

Uwaga
Uszy do podnoszenia, przewidziane na podnośniku (C), nadają się do 
przenoszenia ciężaru do 700 kg. Patrz punkt 6.2.2, jeśli ciężar przenoszonego 
urządzenia jest mniejszy niż 700 kg.

C CD

B A
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5. Zapewnić zasilanie elektryczne (230 V AC) maksymalnie 5 metrów od miejsca 
prowadzenia montażu urządzenia.

6. Zapewnić prawidłowe środki bezpieczeństwa:
- ruchome rusztowanie lub podnośnik hydrauliczny,
- środki ochrony osobistej.

6.5 Instalacja urządzenia 

6.5.1 Przygotowanie
1. Upewnić się, że urządzenie podnoszące jest dostępne nad urządzeniem. Patrz punkt 

6.2.2.
2. Upewnić się, że powierzchnia obszaru prowadzenia prac jest płaska i spełnia wymogi 

dotyczące przenoszenia całkowitej masy systemu transportowego. Patrz schemat 
urządzenia.

3. Tylna strona urządzenia, w szczególności górna część napędu, musi być dostępna do 
prowadzenia prac serwisowych. Należy zachować odstęp ok. 800 mm. 

OSTRZEŻENIE
• Instalacja urządzenia może być prowadzona tylko przez 

wykwalifikowanych w tym zakresie pracowników. Patrz punkt 3.
• Urządzenia o wysokości przekraczającej 4 m muszą posiadać 

podpory boczne zapewniające odpowiednią stabilność kolumny 
podnoszącej. Patrz schemat urządzenia.
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6.5.2 Instalacja zmontowanego urządzenia 
1. Ustawić urządzenie za pomocą 

urządzenia podnoszącego. Patrz 
punkty 6.2.2 i 6.2.3.

2. Sprawdzić, czy urządzenie stoi 
całkowicie równo.

3. Przymocować urządzenie do podłoża 
(A).

4. Rozłączyć pas, łańcuch lub trawersę 
podnośnika.

5. Sprawdzić, czy wózek (A) może 
pracować bez przeszkód.

6. Ustawić rolki prowadzące (B) 
względem bocznej części ramy za 
pomocą mimośrodu (A).

Uwaga
Skorzystać ze śrub Fischer FBN 
II 12/100 lub ich odpowiedników. 
Śruby te nie są dostarczane 
przez firmę Qimarox. Dane 
techniczne śrub można znaleźć w 
informacjach od ich dostawcy.

A

A

A

AA

A

B

A

B
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6.5.3 Instalacja maszyny dostarczonej w częściach
1. Zamontować pozostałe części. Użyć 

dostarczonych elementów 
łącznikowych (A). Informacje o 
montażu urządzenia znajdują się w 
instrukcji montażu.

2. Instalacja urządzenia. Patrz punkt 
6.5.2.

3. Urządzenie można instalować od góry 
do dołu (patrz 6.5.4) lub od dołu do 
góry (patrz 6.5.5).

A

A

A

A
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6.5.4 Instalacja urządzenia od góry do dołu

1. Podnieść górną sekcję.
2. Zamontować następną sekcję pod górną sekcją.
3. Podnieść i zamontować następną sekcję.
4. Powtarzać krok 3 do czasu zamontowania dolnej sekcji.
5. Zamontować płaską taśmę na półce.
6. Zamontować przenośnik ruchomy i montowany na stałe.
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6.5.5 Instalacja urządzenia od dołu do góry

1. Ustawić dolną sekcję.
2. Ustawiać następne sekcje na górze, aż zostanie zamontowana górna sekcja.
3. Zamontować płaską taśmę na półce.
4. Zamontować przenośnik ruchomy i montowany na stałe.



UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL 45

Instalacja

6.6 Instalacja przenośnika doprowadzającego

OSTRZEŻENIE
Nie nawiercać dodatkowych otworów kablowych o średnicy przekraczającej 
8 mm w wyróżnionej części (A), chyba że zostaną one zamknięte przed 
użyciem urządzenia. Jest to istotne dla wykluczenia ryzyka utknięcia części 
ciała w urządzeniu. Zawsze należy przestrzegać krajowych i lokalnych 
przepisów BHP.

A
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7 Konserwacja przenośnika pionowego

7.1 Specjalne wymogi dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia optymalnego działania urządzenia należy przeprowadzać regularną 
konserwację różnych jego części. Pozwala to zapobiegać powstawaniu uszkodzeń i 
niedokładnej pracy urządzenia. 

OSTRZEŻENIE
• Prace konserwacyjne opisane w tym rozdziale dotyczą sytuacji, w której 

urządzenie jest użytkowane przez 2000 godzin rocznie. Częstotliwość 
konserwacji należy odpowiednio dostosować do rzeczywistej liczby godzin 
pracy rocznie.

• Jeśli jest to wymagane, prace konserwacyjne może przeprowadzać firma 
Qimarox.

OSTRZEŻENIE
• Prace konserwacyjne na urządzeniu może wykonywać jedynie 

wykwalifikowany inżynier utrzymania. Patrz sekcja 3.2.
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub 

naprawczych należy odłączyć zasilanie urządzenia za pomocą 
głównego przełącznika zasilania. Główny przełącznik zabezpieczyć 
kłódką.

• Na urządzeniu nie należy stosować żadnych żrących ani 
łatwopalnych rozpuszczalników ani środków czyszczących 
zawierających związki: trichloroeten (TRI), perchloroeten (PER), 
tetrachlorometan (TETRA) lub fluorochlorowęglowodory (FCHC — 
freony). W czasie używania substancji chemicznych (środków 
czyszczących) zawsze należy zapoznać się z instrukcjami na ich 
opakowaniu.

• Po przeprowadzeniu działań konserwacyjnych zawsze należy 
ponownie zamontować wszystkie zabezpieczenia, które zostały 
zdemontowane.

• Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek działań należy również 
zawsze sprawdzić, czy urządzenie jest puste. Na urządzeniu nie 
mogą znajdować się żadne produkty.

• W czasie pracy na wysokości należy stosować odpowiednie środki 
bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE
Należy unikać doprowadzania do kontaktu części gumowych i plastikowych 
(kable, uszczelki itp.) z olejem, rozpuszczalnikami i innymi środkami 
chemicznymi.
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7.2 Harmonogram konserwacji zapobiegawczej urządzenia z 
wyłączeniem elementu transportującego

7.2.1 Konserwacja codzienna
/i

7.2.2 Konserwacja cotygodniowa
/i

7.2.3 Konserwacja miesięczna
/i

Numer Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Osłony Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Wymienić uszkodzone osłony.

Sprawdzić, czy elementy 
montażowe są obecne i czy 
zostały prawidłowo 
rozmieszczone/zamocowane.

Rozmieścić/zamocować 
elementy montażowe w 
prawidłowy sposób lub 
poprawić ich rozmieszczenie/
mocowanie.

Całość urządzenia Sprawdzić pod kątem 
widocznych zabrudzeń.

Oczyścić urządzenie. Patrz 
sekcja 7.3.

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Koła wózka Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń 
powierzchni bieżnej i łożysk.

Wymienić koła. Patrz punkt 
7.5.2.

Oczyścić. Patrz punkt 7.3.

Sprawdzić prawidłowość 
dźwięku ruchu.

Nasmarować koła wózka. Patrz 
punkt 7.4.1.

Taśma płaska Sprawdzić zużycie. Wymienić taśmę płaską.

Giętki łańcuch kablowy Sprawdzić, czy są uszkodzone 
ogniwa.

Wymienić uszkodzone ogniwa.

Okablowanie Sprawdzić przewody pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Wymienić przewody.

Numer Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Motoreduktor
Postępować zgodnie z 
instrukcjami w podręczniku od 
producenta motoreduktora.

Sprawdzić uszczelki pod kątem 
wycieków.

Wymienić uszczelki. 

Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Wymienić uszkodzone części. 

Sprawdzić prawidłowość 
dźwięku ruchu.

Wymienić motoreduktor.

Wał wózka Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Wymienić wózek. Patrz sekcja 
7.5.1.
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7.2.4 Konserwacja półroczna
/i

7.2.5 Konserwacja po upływie 2 lat lub 10 000 godzin pracy w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze
/i

Łożyska kół wózka Sprawdzić pod kątem luzów. 
Patrz sekcja 7.5.2.

Wymienić koła. Patrz sekcja 
7.5.2.

Fotokomórki Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Jeśli to konieczne, wymienić 
fotokomórkę.

Sprawdzić pod kątem luźnych 
części.

Poprawić mocowanie luźnych 
części.

Oczyścić. Patrz sekcja 7.3.

Czujniki indukcyjne Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Jeśli to konieczne, wymienić 
przełącznik.

Sprawdzić pod kątem luźnych 
części.

Poprawić mocowanie luźnych 
części.

Oczyścić. Patrz sekcja 7.3.

Okablowanie Sprawdzić, czy wszystkie kable 
są dobrze zamocowane.

Jeśli to konieczne, ponownie 
podłączyć kable.

Pierścienie nastawcze Sprawdzić, czy pierścienie 
nastawcze są dobrze 
zamocowane i czy nie widać ich 
uszkodzeń.

Wymienić pierścień nastawczy. 

Numer Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Numer Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Motoreduktor
Postępować zgodnie z 
instrukcjami w podręczniku od 
producenta motoreduktora.

Sprawdzić poziom oleju. Uzupełnić olej.

Sprawdzić olej pod kątem 
zanieczyszczeń.

Wymienić olej.

Sprawdzić szczelinę 
powietrzną hamulca.

Wyregulować szczelinę 
powietrzną.

Wszystkie połączenia śrubowe Sprawdzić wszystkie 
połączenia śrubowe.

Dokręcić śruby właściwym 
momentem i za pomocą 
odpowiednich narzędzi.

Numer Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Motoreduktor
Postępować zgodnie z 
instrukcjami w podręczniku od 
producenta motoreduktora.

Wymienić olej.
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7.3 Czyszczenie

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Główny przełącznik zasilania zabezpieczyć kłódką.
3. Ręcznie usunąć osady i zabrudzenia.
4. Uszkodzenia zgłosić osobie odpowiedzialnej za kwestie techniczne lub firmie 

Qimarox i upewnić się, że zostały usunięte przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia.

7.4 Smarowanie

7.4.1 Koła wózka
1. Powierzchnie bieżne kół należy smarować środkiem Bel-Ray No-Tox HD Grease 

(62270, 62280) lub równoważnym.

OSTRZEŻENIE
Na urządzeniu nie należy stosować żadnych żrących ani łatwopalnych 
rozpuszczalników ani środków czyszczących zawierających związki: 
trichloroeten (TRI), perchloroeten (PER), tetrachlorometan (TETRA) lub 
fluorochlorowęglowodory (FCHC — freony). W czasie używania substancji 
chemicznych (środków czyszczących) zawsze należy zapoznać się z 
instrukcjami na ich opakowaniu.

OSTRZEŻENIE
• Nie wolno doprowadzać do kontaktu komponentów elektrycznych z wodą 

lub innymi płynami.
• Urządzenia nie należy czyścić sprężonym powietrzem ani wodą pod 

wysokim ciśnieniem.
• Należy unikać doprowadzania do kontaktu części gumowych i 

plastikowych (kable, uszczelki itp.) z olejem, rozpuszczalnikami i innymi 
środkami chemicznymi.
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7.5 Wymiana części
Niektóre części urządzenia podlegają zużyciu. Dane techniczne części urządzenia 
znajdują się na tabliczce znamionowej i widokach rozstrzelonych.

7.5.1 Wózek
1. Przed wyłączeniem urządzenia włożyć 

zawleczkę zabezpieczającą (B). Pręt 
nośny elementu transportującego (A) 
musi znajdować się w pozycji tuż nad 
otworem zawleczki, aby uniemożliwić 
spadnięcie części.

2. Zdjąć pokrywę (A).

OSTRZEŻENIE
Do wymiany części należy stosować tylko części dostarczone lub zalecane 
przez firmę Qimarox.
Używanie części innych niż dostarczone lub zalecane przez firmę Qimarox 
powoduje utratę gwarancji.

A

B

A
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3. Zdjąć płytę zaciskową taśmy (A).

4. Zdjąć płytę zaciskową (A).
5. Zdjąć szpilę (B) z taśmy (C).

6. Zdjąć ogniwo prowadnika kablowego 
(A) z wózka (B).

A

C

B

A

A B
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7. Wyjąć zawleczkę zabezpieczającą (A) 
z wózka.

8. Wyjąć wózek (B) z kolumny 
podnoszącej w kierunku pokazanym na 
ilustracji. 

Wymiana wózka
1. Umieścić wózek w urządzeniu.
2. Zamocować pas podnoszący.
3. Zamocować taśmę.
4. Zamocować dolną płytę.

7.5.2 Koła wózka

Demontaż koła prowadzącego
1. Zdjąć wózek. Patrz punkt 7.5.1; 

wykonać kroki 1–8.
2. Zdjąć pierścień blokujący (A).
3. Za pomocą ściągacza kół usunąć koło 

prowadzące (B).
4. Zdjąć pierścień (C).

Wymiana koła prowadzącego
1. Założyć nowy pierścień (C).
2. Założyć nowe koło prowadzące (B).
3. Założyć nowy pierścień blokujący (A). Zawsze używać pierścienia blokującego 

Starlock.
4. Zamontować wózek. Patrz punkt 7.5.1.

OSTRZEŻENIE
W czasie wyjmowania 
zawleczki 
zabezpieczającej należy 
uważać, aby wózek nie 
spadł.

B

A

A B

C



Konserwacja przenośnika pionowego

54 UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL

Demontaż koła stabilizującego
1. Zdjąć wózek. Patrz punkt 7.5.1; 

wykonać kroki 1–8.
2. Zdjąć części do (A) do (F) w pokazanej 

kolejności.

Wymiana koła stabilizującego
1. Zapoznać się z powyższą ilustracją i wymienić zużyte części oraz zamontować je 

ponownie w odwrotnej kolejności, od (F) do (A).
2. Zamontować wózek. Patrz punkt 7.5.1.

7.5.3 Taśma płaska

Zdjąć taśmę płaską
1. Patrz punkt 7.5.1; wykonać czynności pozwalające zdemontować wózek. 
2. Zdjąć płytę zaciskową (A).

BDEF C

A

OSTRZEŻENIE
• Upewnić się, że na elemencie transportującym produkty nie ma 

produktów.
• Założyć zabezpieczający sworzeń blokujący, aby wózek nie spadł z 

urządzenia.

A



UM-PRORUNNER_Mk1-4.0-PL 55

Konserwacja przenośnika pionowego

3. Zdjąć płytę zaciskową (A).
4. Wyjąć sworzeń (B) z taśmy płaskiej (C).

5. Zdjąć pokrywę kolumny podnoszenia 
(A).

6. Zdjąć płytę zaciskową (A).
7. Zdjąć taśmę płaską (B).

C

B

A

A

B

A
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Wymienić taśmę płaską
1. Wymienić zużytą taśmę płaską
2. Zapoznać się z instrukcją zdejmowania taśmy płaskiej, zamieszczoną powyżej i 

ponownie zamontować wszystkie części w odwrotnej kolejności.

7.5.4 Piasta zwijająca

Zdjąć piastę zwijającą
1. Zdjąć taśmę płaską w sposób opisany w punkcie 7.5.3.
2. Zdjąć podkładkę (A) z silnika (D).
3. Zdjąć piastę zwijającą (B).
4. Zdjąć podkładkę (C).

Wymienić piastę zwijającą
1. Zapoznać się z instrukcją zdejmowania piasty zwijającej, zamieszczoną powyżej i 

ponownie zamontować wszystkie części w odwrotnej kolejności. 

7.5.5 Silnik

A

C

D

B

OSTRZEŻENIE
Przed wymianą silnika koło łańcuchowe musi zostać przymocowane za 
pomocą zacisku do ramy. Ruch napędowego koła łańcuchowego może 
spowodować obrażenia. W tym celu potrzebne jest dodatkowe narzędzie. 
Potrzebne dodatkowe narzędzie można zamówić w firmie Qimarox.
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Usunąć silnik

1. Zdjąć pokrywę kolumny podnoszenia 
(A).

2. Zdjąć piastę zwijającą w sposób 
opisany w punkcie 7.5.4.

3. Usunąć silnik (A). 

Wymienić silnik
1. Założyć silnik (A).
2. Zapoznać się z instrukcją usuwania silnika, zamieszczoną powyżej i ponownie 

zamontować wszystkie części w odwrotnej kolejności. 

A

B A

OSTRZEŻENIE
Sprawdzić, czy piasta zwijająca została prawidłowo ustawiona.
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7.5.6 Połączenie prowadzące linki

Zdjąć połączenie prowadzące linki
1. Zdjąć połączenie prowadzące linki (A) z 

wózka (B).

2. Zdjąć połączenie prowadzące linki (A) z 
wózka (B).

Wymienić połączenie prowadzące linki
1. Wymienić zużyte połączenie prowadzące linki
2. Zapoznać się z instrukcją zdejmowania połączenia prowadzącego linki, 

zamieszczoną powyżej i ponownie zamontować wszystkie części w odwrotnej 
kolejności.

A B

A

B
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7.5.7 Element transportujący produkty

Zdjąć element transportujący produkty
1. Wykręcić śruby zaciskowe (A).
2. Zdjąć element transportujący produkty 

(B) z wózka.

Wymienić element transportujący produkty
1. Wymienić zużyty element transportujący produkty.
2. Zapoznać się z instrukcją zdejmowania elementu transportującego produkty, 

zamieszczoną powyżej i ponownie zamontować wszystkie części w odwrotnej 
kolejności.

B

A
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8 Konserwacja przenośnika RollerDrive

OSTRZEŻENIE
• Prace konserwacyjne opisane w tym rozdziale dotyczą sytuacji, w której 

urządzenie jest użytkowane przez 2000 godzin rocznie. Częstotliwość 
konserwacji należy odpowiednio dostosować do rzeczywistej liczby godzin 
pracy rocznie.

• Jeśli jest to wymagane, prace konserwacyjne może przeprowadzać firma 
Qimarox.
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8.1 Specjalne wymogi dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia optymalnego działania urządzenia należy przeprowadzać regularną 
konserwację różnych jego części. Pozwala to zapobiegać powstawaniu uszkodzeń i 
niedokładnej pracy urządzenia. 

OSTRZEŻENIE
• Prace konserwacyjne na urządzeniu może wykonywać jedynie 

wykwalifikowany inżynier utrzymania. Patrz sekcja 3.2.
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub 

naprawczych należy odłączyć zasilanie urządzenia za pomocą 
głównego przełącznika zasilania. Główny przełącznik zabezpieczyć 
kłódką.

• Na urządzeniu nie należy stosować żadnych żrących ani 
łatwopalnych rozpuszczalników ani środków czyszczących 
zawierających związki: trichloroeten (TRI), perchloroeten (PER), 
tetrachlorometan (TETRA) lub fluorochlorowęglowodory (FCHC — 
freony). W czasie używania substancji chemicznych (środków 
czyszczących) zawsze należy zapoznać się z instrukcjami na ich 
opakowaniu.

• Po przeprowadzeniu działań konserwacyjnych zawsze należy 
ponownie zamontować wszystkie zabezpieczenia, które zostały 
zdemontowane.

• Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek działań należy również 
zawsze sprawdzić, czy urządzenie jest puste. Na urządzeniu nie 
mogą znajdować się żadne produkty.

• W czasie pracy na wysokości należy stosować odpowiednie środki 
bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE
Należy unikać doprowadzania do kontaktu części gumowych i plastikowych 
(kable, uszczelki itp.) z olejem, rozpuszczalnikami i innymi środkami 
chemicznymi.
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8.2 Harmonogram konserwacji zapobiegawczej — przenośnik 
RollerDrive

8.2.1 Konserwacja codzienna
/i

8.2.2 Konserwacja cotygodniowa
/i

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Osłony i pokrywy Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Wymienić uszkodzone osłony i/
lub pokrywy.

Sprawdzić, czy elementy 
montażowe są obecne i czy 
zostały prawidłowo 
rozmieszczone/zamocowane.

Rozmieścić/zamocować 
elementy montażowe w 
prawidłowy sposób lub 
poprawić ich rozmieszczenie/
mocowanie.

Całe urządzenie Sprawdzić pod kątem 
widocznych zabrudzeń.

Oczyścić urządzenie. Patrz 
punkt 8.3.

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Rolki Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń na 
powierzchni i po bokach.

Wymienić uszkodzone rolki. 
Patrz punkt 8.7.

Oczyścić. Patrz punkt 8.3.

Sprawdzić, czy rolki działają 
swobodnie i płynnie.

Wymienić rolkę. Patrz punkt 
8.7.

Sprawdzić głowicę napędu 
paska Poly-V pod kątem 
uszkodzenia.

Wymienić rolkę. Patrz punkt 
8.7.

Sprawdzić prawidłowość 
dźwięku ruchu.

Wymienić rolkę. Patrz punkt 
8.7.

Rolka napędu Sprawdzić pod kątem 
uszkodzeń powierzchnię 
bieżną.

Wymienić rolkę napędu. Patrz 
punkt 8.7.

Oczyścić. Patrz punkt 8.3.

Sprawdzić głowicę napędu 
paska Poly-V pod kątem 
uszkodzenia.

Wymienić rolkę napędu. Patrz 
punkt 8.7.

Sprawdzić prawidłowość 
dźwięku ruchu.

Wymienić rolkę napędu. Patrz 
punkt 8.7.

Pasy Sprawdzić pod kątem 
uszkodzeń.

Wymienić uszkodzone pasy. 
Patrz punkt 8.7.

Oczyścić. Patrz punkt 8.3.

Sprawdzić pod kątem 
widocznego odkształcenia.

Wymienić pas. Patrz punkt 8.7.
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8.2.3 Konserwacja comiesięczna
/i

8.2.4 Konserwacja co 6 miesięcy
/i

8.2.5 Konserwacja co dwa lata1

/i

8.3 Czyszczenie

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Fotokomórki Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Jeśli to konieczne, wymienić 
fotokomórkę i odbłyśnik. Patrz 
punkt 8.7.

Sprawdzić pod kątem luźnych 
części.

Poprawić mocowanie luźnych 
części.

Oczyścić. Patrz punkt 8.3.

Okablowanie Sprawdzić, czy wszystkie kable 
są dobrze zamocowane.

Jeśli to konieczne, ponownie 
podłączyć kable.

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Wszystkie połączenia śrubowe Sprawdzić wszystkie 
połączenia śrubowe.

Dokręcić śruby odpowiednim 
narzędziem i momentem 
dokręcania.

1 Lub po 10 000 godzin pracy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Rolka napędu
Postępować zgodnie z 
instrukcjami w podręczniku od 
producenta rolki napędu.

Wymienić rolkę napędu.

OSTRZEŻENIE
Na urządzeniu nie należy stosować żadnych żrących ani łatwopalnych 
rozpuszczalników ani środków czyszczących zawierających związki: 
trichloroeten (TRI), perchloroeten (PER), tetrachlorometan (TETRA) lub 
fluorochlorowęglowodory (FCHC — freony). W czasie używania substancji 
chemicznych (środków czyszczących) zawsze należy zapoznać się z 
instrukcjami na ich opakowaniu.
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1. Wyłączyć urządzenie.
2. Główny przełącznik zasilania zabezpieczyć kłódką.
3. Ręcznie usunąć osady i zabrudzenia.
4. Uszkodzenia zgłosić osobie odpowiedzialnej za kwestie techniczne lub firmie 

Qimarox i upewnić się, że zostały usunięte przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia.

8.4 Kontrola rolki napędu
1. Wymienić rolkę napędu, jeśli jest uszkodzona lub wydaje niewłaściwe dźwięki 

podczas ruchu.

8.5 Kontrola rolek
1. Wymienić rolkę, jeśli jest uszkodzona lub wydaje niewłaściwe dźwięki podczas ruchu.

8.6 Kontrola pasów
W miarę zużycia pasy ulegają wydłużeniu. Szybkość tego procesu zależy od warunków 
używania urządzenia. Największe rozciągnięcie pasów występuje w okresie zaraz po 
pierwszym oddaniu urządzenia do użytku.
Pas o niedostatecznym naciągu będzie się ślizgać i może nie przenosić prawidłowo 
produktu. Ślizgające się pasy muszą zostać wymienione.

8.7 Wymiana części
Niektóre części urządzenia podlegają zużyciu. Dane techniczne części urządzenia 
znajdują się na tabliczce znamionowej i widokach rozstrzelonych.

OSTRZEŻENIE
• Nie wolno doprowadzać do kontaktu komponentów elektrycznych z wodą 

lub innymi płynami.
• Urządzenia nie należy czyścić sprężonym powietrzem ani wodą pod 

wysokim ciśnieniem.
• Należy unikać doprowadzania do kontaktu części gumowych i 

plastikowych (kable, uszczelki itp.) z olejem, rozpuszczalnikami i innymi 
środkami chemicznymi.

OSTRZEŻENIE
Do wymiany części należy stosować tylko części dostarczone lub zalecane 
przez firmę Qimarox.
Używanie części innych niż dostarczone lub zalecane przez firmę Qimarox 
powoduje utratę gwarancji.
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9 Konserwacja przenośnika taśmowego

OSTRZEŻENIE
• Prace konserwacyjne opisane w tym rozdziale dotyczą sytuacji, w której 

urządzenie jest użytkowane przez 2000 godzin rocznie. Częstotliwość 
konserwacji należy odpowiednio dostosować do rzeczywistej liczby godzin 
pracy rocznie.

• Jeśli jest to wymagane, prace konserwacyjne może przeprowadzać firma 
Qimarox.
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9.1 Specjalne wymogi dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia optymalnego działania urządzenia należy przeprowadzać regularną 
konserwację różnych jego części. Pozwala to zapobiegać powstawaniu uszkodzeń i 
niedokładnej pracy urządzenia. 

OSTRZEŻENIE
• Prace konserwacyjne na urządzeniu może wykonywać jedynie 

wykwalifikowany inżynier utrzymania. Patrz sekcja 3.2.
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub 

naprawczych należy odłączyć zasilanie urządzenia za pomocą 
głównego przełącznika zasilania. Główny przełącznik zabezpieczyć 
kłódką.

• Na urządzeniu nie należy stosować żadnych żrących ani 
łatwopalnych rozpuszczalników ani środków czyszczących 
zawierających związki: trichloroeten (TRI), perchloroeten (PER), 
tetrachlorometan (TETRA) lub fluorochlorowęglowodory (FCHC — 
freony). W czasie używania substancji chemicznych (środków 
czyszczących) zawsze należy zapoznać się z instrukcjami na ich 
opakowaniu.

• Po przeprowadzeniu działań konserwacyjnych zawsze należy 
ponownie zamontować wszystkie zabezpieczenia, które zostały 
zdemontowane.

• Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek działań należy również 
zawsze sprawdzić, czy urządzenie jest puste. Na urządzeniu nie 
mogą znajdować się żadne produkty.

• W czasie pracy na wysokości należy stosować odpowiednie środki 
bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE
Należy unikać doprowadzania do kontaktu części gumowych i plastikowych 
(kable, uszczelki itp.) z olejem, rozpuszczalnikami i innymi środkami 
chemicznymi.
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9.2 Harmonogram konserwacji zapobiegawczej — półka 
przenośnika taśmowego

9.2.1 Konserwacja codzienna
/i

9.2.2 Konserwacja cotygodniowa
/i

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Osłony i pokrywy Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Wymienić uszkodzone osłony i/
lub pokrywy.

Sprawdzić, czy elementy 
montażowe są obecne i czy 
zostały prawidłowo 
rozmieszczone/zamocowane.

Rozmieścić/zamocować 
elementy montażowe w 
prawidłowy sposób lub 
poprawić ich rozmieszczenie/
mocowanie.

Całe urządzenie Sprawdzić pod kątem 
widocznych zabrudzeń.

Oczyścić urządzenie. Patrz 
punkt 9.3.

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Pas przenośnika Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń na 
powierzchni i po bokach.

Wymienić pas przenośnika. 
Patrz punkt 9.7.

Oczyścić. Patrz punkt 9.3.

Bęben napędowy Sprawdzić pod kątem 
uszkodzeń powierzchni bieżnej 
i łożysk.

Wymienić bęben napędowy. 
Patrz punkt 9.7.

Oczyścić. Patrz punkt 9.3.

Sprawdzić prawidłowość 
dźwięku ruchu.

Nasmarować łożyska w bębnie 
napędowym. Patrz punkt 9.4.1.

Pas napędowy Sprawdzić pod kątem 
uszkodzeń.

Wymienić pas napędowy. Patrz 
punkt 9.7.

Sprawdzić wyosiowanie. Dopasować ułożenie kół 
pasowych. Patrz punkt 9.7.

Oczyścić. Patrz punkt 9.3.

Koło pasowe Sprawdzić pod kątem 
zabrudzeń.

Oczyścić. Patrz punkt 9.3.

Sprawdzić pod kątem 
widocznego odkształcenia.

Wymienić koło pasowe. Patrz 
punkt 9.7.

Sprawdzić, czy działa 
swobodnie i płynnie.

Wymienić koło pasowe. Patrz 
punkt 9.7.

Sprawdzić wyosiowanie. Dopasować ułożenie kół 
pasowych. Patrz punkt 9.7.
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9.2.3 Konserwacja comiesięczna
/i

9.2.4 Konserwacja półroczna
/i

9.2.5 Konserwacja co dwa lata1

/i

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Motoreduktor
Postępować zgodnie z 
instrukcjami w podręczniku od 
producenta motoreduktora.

Sprawdzić uszczelki pod kątem 
wycieków.

Wymienić uszczelki. 

Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Wymienić uszkodzone części. 

Sprawdzić prawidłowość 
dźwięku ruchu.

Wymienić motoreduktor.

Łożyska koła pasowego Sprawdzić pod kątem luzów. 
Patrz punkt 9.6.

Wymienić koło pasowe. Patrz 
punkt 9.7.

Fotokomórki i odbłyśniki Sprawdzić pod kątem 
widocznych uszkodzeń.

Jeśli to konieczne, wymienić 
fotokomórkę i odbłyśnik. Patrz 
punkt 9.7.

Sprawdzić pod kątem luźnych 
części.

Poprawić mocowanie luźnych 
części.

Oczyścić. Patrz punkt 9.3.

Okablowanie Sprawdzić, czy wszystkie kable 
są dobrze zamocowane.

Jeśli to konieczne, ponownie 
podłączyć kable.

Numer Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Motoreduktor
Postępować zgodnie z 
instrukcjami w podręczniku od 
producenta motoreduktora.

Sprawdzić poziom oleju. Uzupełnić olej.

Sprawdzić olej pod kątem 
zanieczyszczeń.

Wymienić olej.

Sprawdzić szczelinę 
powietrzną hamulca.

Wyregulować szczelinę 
powietrzną.

Wszystkie połączenia śrubowe Sprawdzić wszystkie 
połączenia śrubowe.

Dokręcić śruby właściwym 
momentem i za pomocą 
odpowiednich narzędzi.

1 Lub po 10 000 godzin pracy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Element Zadanie Działanie naprawcze, jeśli 
wymagane

Motoreduktor
Postępować zgodnie z 
instrukcjami w podręczniku od 
producenta motoreduktora.

Wymienić olej.

Koła pasowe Wymienić koła pasowe.
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9.3 Czyszczenie

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Główny przełącznik zasilania zabezpieczyć kłódką.
3. Ręcznie usunąć osady i zabrudzenia.
4. Uszkodzenia zgłosić osobie odpowiedzialnej za kwestie techniczne lub firmie 

Qimarox i upewnić się, że zostały usunięte przed ponownym uruchomieniem 
urządzenia.

9.4 Smarowanie

9.4.1 Łożyska bębna napędowego
1. Nie trzeba smarować łożysk. Wymienić łożyska, jeśli powodują drgania lub hałas. 

9.5 Kontrola luzów łożysk bębna napędowego
1. Wymienić łożyska bębna napędowego, jeśli powodują nietypowy hałas lub drgania.

9.6 Naprężenie/poluzowanie pasa
W miarę zużycia pas ulega wydłużeniu. Szybkość tego procesu zależy od warunków 
używania urządzenia. Największe wydłużenie występuje w okresie zaraz po pierwszym 
oddaniu do użytku.
• Pas o niedostatecznym naciągu będzie się ślizgać i może nie przenosić prawidłowo 

produktu.

9.6.1 Sposób zwiększenia/zmniejszenia naciągu pasa 
1. Upewnić się, że nowe pasy mają odpowiednią długość, zapewniającą prawidłowe 

naciągnięcie koła.
2. Zamontować tor bębna napędowego, aby naciągnąć pas.
3. Zdemontować tor bębna napędowego, aby poluzować pas.

OSTRZEŻENIE
Na urządzeniu nie należy stosować żadnych żrących ani łatwopalnych 
rozpuszczalników ani środków czyszczących zawierających związki: 
trichloroeten (TRI), perchloroeten (PER), tetrachlorometan (TETRA) lub 
fluorochlorowęglowodory (FCHC — freony). W czasie używania substancji 
chemicznych (środków czyszczących) zawsze należy zapoznać się z 
instrukcjami na ich opakowaniu.

OSTRZEŻENIE
• Nie wolno doprowadzać do kontaktu komponentów elektrycznych z wodą 

lub innymi płynami.
• Urządzenia nie należy czyścić sprężonym powietrzem ani wodą pod 

wysokim ciśnieniem.
• Należy unikać doprowadzania do kontaktu części gumowych i 

plastikowych (kable, uszczelki itp.) z olejem, rozpuszczalnikami i innymi 
środkami chemicznymi.
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9.7 Wymiana części
Niektóre części urządzenia podlegają zużyciu. Dane techniczne części urządzenia 
znajdują się na tabliczce znamionowej i widokach rozstrzelonych.

OSTRZEŻENIE
Do wymiany części należy stosować tylko części dostarczone lub zalecane 
przez firmę Qimarox.
Używanie części innych niż dostarczone lub zalecane przez firmę Qimarox 
powoduje utratę gwarancji. Patrz punkt 2.3.
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10 Rozwiązywanie problemów
10.1 Przenośnik pionowy

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Silnik nie działa. Awaria elektryczna. Usunąć awarię elektryczną.

Przełącznik działania lub 
główny przełącznik zasilania 
jest w pozycji „WYŁ” (OFF).

Ustawić przełącznik działania/
zasilania w pozycji „WŁ” (ON). 

Przełącznik drzwi lub wyłącznik 
awaryjny jest aktywny.

Zresetować wyłącznik awaryjny 
po upewnieniu się, że nie ma 
niebezpieczeństwa.

Silnik nie pracuje i wydaje 
brzęczący dźwięk.

Awaria mechaniczna lub 
elektryczna.

Zlecić upoważnionej osobie 
odłączenie silnika. 
Patrz punkt 3.2.

Brak pełnej mocy zasilania. Sprawdzić kabel zasilający pod 
kątem przerwań lub zwarć.

Słaby kontakt na stykach. Sprawdzić zaciski na stykach.

Uszkodzenie silnika. Sprawdzić połączenie i 
uzwojenie silnika.

Przepalony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik.

Aktywowany bezpiecznik 
termiczny.

Zbadać sytuację i usunąć 
przyczynę przegrzania.

Zabezpieczenie silnika 
aktywowane przez zwarcie lub 
przeciążenie.

Zbadać i usunąć przyczynę. 
Następnie zresetować 
zabezpieczenie silnika.

Wadliwy sterownik zasilania. Zbadać i usunąć przyczynę. 
Wymienić sterownik zasilania.

Silnik uruchamia się z trudem. Awaria elektryczna jak w 
przypadku „Silnik nie pracuje i 
wydaje brzęczący dźwięk”.

Sprawdzić prąd rozruchowy i 
nominalny. Zbadać sytuację i 
usunąć przyczynę 
zwiększonego zużycia energii.

Silnik się przegrzewa. Silnik został zaprojektowany do 
połączenia w gwiazdę, ale 
został połączony w trójkąt.

Zmienić podłączenie silnika z 
trójkąta na gwiazdę.

Napięcie i/lub częstotliwość 
różnią się od wartości 
nominalnych w czasie 
włączania.

Podłączyć silnik zgodnie z 
danymi na tabliczce 
znamionowej.

Napięcie zasilania różni się o 
ponad 5% od nominalnego 
napięcia silnika.

Znaleźć i spróbować usunąć 
przyczynę występowania tej 
różnicy.

Niewystarczające chłodzenie 
silnika.

Sprawdzić, czy otwory 
wentylacyjne obudowy silnika 
nie są zablokowane. 
Sprawdzić, czy wiatrak nie jest 
uszkodzony.
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Silnik się przegrzewa i działa z 
niską prędkością.

Luźne styki lub przerwany 
kabel w obwodzie zasilania 
silnika.

Sprawdzić obwód zasilania pod 
kątem luzów na stykach lub 
przerwań kabla.

Zbyt duże zużycie energii. Sprawdzić masę produktu na 
podstawie danych na tabliczce 
znamionowej.
Sprawdzić, czy silnik działa 
sprawnie przy swobodnym 
ruchu.

Silnik brzęczy i nie działa 
prawidłowo.

Silnik działa w 2 fazach, np. 
przez wadliwe połączenie, 
przerwany kabel lub wadliwe 
uzwojenie.

Sprawdzić połączenia i kabel. 
Zdemontować silnik do 
naprawy. Patrz punkt 7.5.5.

Przepalają się bezpieczniki i/lub 
aktywuje się zabezpieczenie 
silnika.

Zasilanie zostało podłączone 
nieprawidłowo.

Podłączyć zasilanie w 
prawidłowy sposób.

Zwarcie zasilania. Usunąć przyczynę zwarcia.

Niewłaściwy bezpiecznik (zbyt 
niska wartość).

Dostosować bezpiecznik do 
nominalnego prądu silnika.

Źle ustawione zabezpieczenie 
silnika.

Dostosować zabezpieczenie 
silnika do nominalnego prądu 
silnika.

Zwarcie w uzwojeniu lub w 
instalacji uziemienia.

Zdemontować silnik do 
naprawy. Patrz punkt 7.5.5.

Silnik nie działa. 
Zabezpieczenie silnika 
aktywuje się natychmiast.

Nieprawidłowe ustawienie 
zabezpieczenia silnika.

Sprawdzić zabezpieczenie 
silnika i/lub dostosować je do 
prawidłowej wartości.

Napęd mechaniczny (łańcuchy, 
taśmy, rolki lub prowadnice) 
jest zablokowany.

Usunąć przyczynę 
zablokowania. Oczyścić 
urządzenie. Jeśli to możliwe, 
skrócić okresy kontroli/
konserwacji/czyszczenia 
urządzenia. Sprawdzić 
łańcuchy, pasy napędowe, 
rolki, prowadnice itp. pod kątem 
uszkodzeń lub 
nieprawidłowego ustawienia.

Silnik nie działa. Przełącznik działania lub 
główny przełącznik zasilania 
jest w pozycji „WYŁ” (OFF).

Ustawić przełącznik działania/
zasilania w pozycji „WŁ” (ON). 

Przełącznik drzwi lub wyłącznik 
awaryjny jest aktywny.

Upewnić się, że nie występuje 
żadne niebezpieczeństwo. 
Następnie zwolnić wyłącznik 
awaryjny lub przełącznik.

Zużycie energii (prąd silnika) 
zbyt wysokie i podwyższona 
temperatura silnika.

Ciężar produktów zbyt duży. Sprawdzić, czy zachowana 
została zgodność ze 
specyfikacją używania 
urządzenia.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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Zbyt duży pobór mocy (prądu 
silnika)

Pas napędowy nie jest dobrze 
ustawiony.

Dopasować ułożenie pasa 
napędowego.

Zużycie energii (prąd silnika) 
zbyt wysokie i wysoka 
temperatura obudowy łożysk 
(czasami również 
występowanie dźwięków).

Łożysko kulowe, tuleja kulowa, 
rolka zwrotna itp. są 
zablokowane.

Sprawdzić łożysko kulowe, 
tuleję kulową, rolkę zwrotną itp. 
i jeśli to konieczne — wymienić.

Nieprawidłowe dźwięki, 
nietypowe drgania i kołysanie 
się urządzenia.

System napędowy blokowany 
przez zabrudzenie.

Sprawdzić ruch łańcucha lub 
pasa napędowego i usunąć 
zabrudzenia lub osady. Skrócić 
okres czyszczenia urządzenia.

Prowadnice lub koła zwrotne są 
brudne lub uszkodzone.

Sprawdzić prowadnice, 
łańcuchy i koła zwrotne pod 
kątem uszkodzeń i zabrudzeń. 
Wymienić lub oczyścić, jeśli to 
konieczne.

Wysoka temperatura zespołów 
łożysk. Koła zwrotne obracają 
się z trudem.

Uszkodzone zespoły łożysk lub 
koła zwrotne.

Zbadać i usunąć przyczynę. 
Zresetować zabezpieczenie 
silnika.

Zbyt duża szybkość transportu. Zbadać i usunąć przyczynę. 
Zresetować zabezpieczenie 
silnika.

Luźne połączenie śrubowe. Zbadać i usunąć przyczynę. 
Zresetować zabezpieczenie 
silnika.

Inne części urządzenia luźne. Zbadać i usunąć przyczynę. 
Zresetować zabezpieczenie 
silnika.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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10.2 Przenośnik RollerDrive
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Silnik nie działa. Awaria elektryczna. Usunąć awarię elektryczną.

Przełącznik działania lub 
główny przełącznik zasilania 
jest w pozycji „WYŁ” (OFF).

Ustawić przełącznik działania/
główny przełącznik zasilania w 
pozycji „WŁ” (ON). 

Przełącznik drzwi lub wyłącznik 
awaryjny jest aktywny.

Zresetować wyłącznik awaryjny 
po upewnieniu się, że nie ma 
niebezpieczeństwa.

Silnik nie pracuje i wydaje 
brzęczący dźwięk.

Awaria mechaniczna lub 
elektryczna.

Zlecić upoważnionej osobie 
odłączenie silnika. 
Patrz punkt 7.5.5.

Brak pełnej mocy zasilania. Sprawdzić kabel zasilający pod 
kątem przerwań lub zwarć.

Słaby kontakt na stykach. Sprawdzić zaciski na stykach.

Uszkodzenie silnika. Sprawdzić połączenie i 
uzwojenie silnika.

Przepalony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik.

Aktywowany bezpiecznik 
termiczny.

Zbadać sytuację i usunąć 
przyczynę przegrzania.

Zabezpieczenie silnika 
aktywowane przez zwarcie lub 
przeciążenie.

Zbadać i usunąć przyczynę. 
Następnie zresetować 
zabezpieczenie silnika.

Wadliwy sterownik zasilania. Zbadać i usunąć przyczynę. 
Wymienić sterownik zasilania.

Silnik uruchamia się z trudem. Awaria elektryczna jak w 
przypadku „Silnik nie pracuje i 
wydaje brzęczący dźwięk”.

Sprawdzić prąd rozruchowy i 
nominalny. Zbadać sytuację i 
usunąć przyczynę 
zwiększonego zużycia energii.

Silnik się przegrzewa. Silnik został zaprojektowany do 
połączenia w gwiazdę, ale 
został połączony w trójkąt.

Zmienić podłączenie silnika z 
trójkąta na gwiazdę.

Napięcie i/lub częstotliwość 
różnią się od wartości 
nominalnych w czasie 
włączania.

Podłączyć silnik zgodnie z 
danymi na tabliczce 
znamionowej.

Napięcie zasilania różni się o 
ponad 5% od nominalnego 
napięcia silnika.

Znaleźć i spróbować usunąć 
przyczynę występowania tej 
różnicy.

Niewystarczające chłodzenie 
silnika.

Sprawdzić, czy otwory 
wentylacyjne obudowy silnika 
nie są zablokowane. 
Sprawdzić, czy wiatrak nie jest 
uszkodzony.
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Silnik się przegrzewa i działa z 
niską prędkością.

Luźne styki lub przerwany 
kabel w obwodzie zasilania 
silnika.

Sprawdzić obwód zasilania pod 
kątem luzów na stykach lub 
przerwań kabla.

Zbyt duże zużycie energii. Zbadać i usunąć przyczynę.

Silnik brzęczy i nie działa 
prawidłowo.

Silnik działa w 2 fazach, np. 
przez wadliwe połączenie, 
przerwany kabel lub wadliwe 
uzwojenie.

Sprawdzić połączenia i kabel. 
Zdemontować silnik do 
naprawy. Patrz punkt 7.5.5.

Przepalają się bezpieczniki i/lub 
aktywuje się zabezpieczenie 
silnika.

Zasilanie zostało podłączone 
nieprawidłowo.

Podłączyć zasilanie w 
prawidłowy sposób.

Zwarcie zasilania. Usunąć przyczynę zwarcia.

Niewłaściwy bezpiecznik (zbyt 
niska wartość).

Dostosować bezpiecznik do 
nominalnego prądu silnika.

Źle ustawione zabezpieczenie 
silnika.

Dostosować zabezpieczenie 
silnika do nominalnego prądu 
silnika.

Zwarcie w uzwojeniu lub w 
instalacji uziemienia.

Zdemontować silnik do 
naprawy. Patrz punkt 7.5.5.

Silnik nie działa. 
Zabezpieczenie silnika 
aktywuje się natychmiast.

Nieprawidłowe ustawienie 
zabezpieczenia silnika.

Sprawdzić zabezpieczenie 
silnika i/lub dostosować je do 
prawidłowej wartości.

Napęd mechaniczny (łańcuchy, 
taśmy, rolki lub prowadnice) 
jest zablokowany.

Usunąć przyczynę 
zablokowania. Oczyścić 
urządzenie. Jeśli to możliwe, 
skrócić okresy kontroli/
konserwacji/czyszczenia 
urządzenia. Sprawdzić 
łańcuchy, pasy napędowe, 
rolki, prowadnice itp. pod kątem 
uszkodzeń lub 
nieprawidłowego ustawienia.

Silnik nie działa. Przełącznik działania lub 
główny przełącznik zasilania 
jest w pozycji „WYŁ” (OFF).

Ustawić przełącznik działania/
główny przełącznik zasilania w 
pozycji „WŁ” (ON). 

Przełącznik drzwi lub wyłącznik 
awaryjny jest aktywny.

Upewnić się, że nie występuje 
żadne niebezpieczeństwo. 
Następnie zwolnić wyłącznik 
awaryjny lub przełącznik.

Zużycie energii (prąd silnika) 
zbyt wysokie i podwyższona 
temperatura silnika.

Ciężar produktów zbyt duży. Sprawdzić, czy zachowana 
została zgodność ze 
specyfikacją używania 
urządzenia.

Zużycie energii (prąd silnika) 
zbyt wysokie i zużycie łańcucha 
i/lub pasów napędowych.

Łańcuch lub pas napędowych 
został zbyt mocno naprężony.

Zmniejszyć naprężenie 
łańcucha. 

Pas napędowy nie biegnie 
równo z kołami zwrotnymi 
napędu.

Dopasować ułożenie łańcucha 
lub pasa napędowego.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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Zużycie energii (prąd silnika) 
zbyt wysokie i wysoka 
temperatura obudowy łożysk 
(czasami również 
występowanie dźwięków).

Łożysko kulowe, tuleja kulowa, 
rolka zwrotna itp. są 
zablokowane.

Sprawdzić łożysko kulowe, 
tuleję kulową, rolkę zwrotną itp. 
i jeśli to konieczne — wymienić.

Nieprawidłowe dźwięki, 
nietypowe drgania i kołysanie 
się urządzenia.

System napędowy blokowany 
przez zabrudzenie.

Sprawdzić ruch łańcucha lub 
pasa napędowego i usunąć 
zabrudzenia lub osady. Skrócić 
okres czyszczenia urządzenia.

Łańcuchy i pasy napędowe nie 
biegną równolegle.

Sprawdzić, czy wały napędowe 
są proste względem ramy i jeśli 
to konieczne — skorygować ich 
ułożenie.

Prowadnice, koła łańcuchowe 
lub koła zwrotne są brudne lub 
uszkodzone.

Sprawdzić prowadnice, 
łańcuchy i koła zwrotne pod 
kątem uszkodzeń i zabrudzeń. 
Wymienić lub oczyścić, jeśli to 
konieczne.

Nieregularny ruch łańcucha. Naprężenie łańcucha lub pasa 
napędowego jest zbyt słabe.

Wyregulować naprężenie 
łańcucha lub pasa 
napędowego. Patrz punkt 7.5.6.

Uszkodzony łańcuch. Wymienić łańcuch. Patrz punkt 
7.5.6.

Uszkodzone koła zwrotne. Wymienić uszkodzone koła 
zwrotne. 

Wysoka temperatura zespołów 
łożysk. Koła zwrotne obracają 
się z trudem.

Uszkodzone zespoły łożysk lub 
koła zwrotne.

Zbadać i usunąć przyczynę. 
Zresetować zabezpieczenie 
silnika.

Zbyt duża szybkość transportu. Zbadać i usunąć przyczynę. 
Zresetować zabezpieczenie 
silnika.

Luźne połączenie śrubowe. Zbadać i usunąć przyczynę. 
Zresetować zabezpieczenie 
silnika.

Inne części urządzenia luźne. Zbadać i usunąć przyczynę. 
Zresetować zabezpieczenie 
silnika.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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10.3 Przenośnik taśmowy
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Produkt nie jest transportowany 
podczas działania napędu.

Za mały naciąg pasa. Wymienić pas.

Silnik brzęczy i nie działa 
prawidłowo.

Silnik działa w 2 fazach, np. 
przez wadliwe połączenie, 
przerwany kabel lub wadliwe 
uzwojenie.

Sprawdzić połączenia i kabel. 
Zdemontować silnik do 
naprawy. Patrz punkt 9.7.

Silnik nie działa. Awaria elektryczna. Sprawdzić połączenia 
elektryczne. 

Przełącznik działania lub 
główny przełącznik zasilania 
jest w pozycji „WYŁ” (OFF).

Ustawić przełącznik działania/
zasilania w pozycji „WŁ” (ON).

Przełącznik drzwi lub wyłącznik 
awaryjny jest aktywny.

Zresetować wyłącznik awaryjny 
po upewnieniu się, że nie ma 
niebezpieczeństwa.

Silnik nie pracuje i wydaje 
brzęczący dźwięk.

Awaria mechaniczna lub 
elektryczna.

Zlecić upoważnionej osobie 
odłączenie silnika. Patrz punkt 
3.2.

Brak pełnej mocy zasilania. Sprawdzić kabel zasilający pod 
kątem przerwań lub zwarć.

Słaby kontakt na stykach. Sprawdzić zaciski na stykach.

Uszkodzenie silnika. Sprawdzić połączenie i 
uzwojenie silnika.

Przepalony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik.

Aktywowany bezpiecznik 
termiczny.

Zbadać sytuację i usunąć 
przyczynę przegrzania.

Zabezpieczenie silnika 
aktywowane przez zwarcie lub 
przeciążenie.

Zbadać i usunąć przyczynę. 
Następnie zresetować 
zabezpieczenie silnika.

Wadliwy sterownik zasilania. Zbadać i usunąć przyczynę. 
Wymienić sterownik zasilania.

Silnik uruchamia się z trudem. Awaria elektryczna jak w 
przypadku „Silnik nie pracuje i 
wydaje brzęczący dźwięk”.

Sprawdzić prąd rozruchowy i 
nominalny. Zbadać sytuację i 
usunąć przyczynę 
zwiększonego zużycia energii.

Masa transportowanego 
produktu większa niż według 
danych technicznych.

Sprawdzić maksymalną masę i 
skontaktować się z firmą 
Qimarox w celu sprawdzenia, 
czy można wymienić napęd na 
mocniejszą wersję.
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Silnik się przegrzewa. Silnik został zaprojektowany do 
połączenia w gwiazdę, ale 
został połączony w trójkąt.

Zmienić podłączenie silnika z 
trójkąta na gwiazdę.

Napięcie i/lub częstotliwość 
różnią się od wartości 
nominalnych w czasie 
włączania.

Podłączyć silnik zgodnie z 
danymi na tabliczce 
znamionowej.

Napięcie zasilania różni się o 
ponad 5% od nominalnego 
napięcia silnika.

Znaleźć i spróbować usunąć 
przyczynę występowania tej 
różnicy.

Niewystarczające chłodzenie 
silnika.

Sprawdzić, czy otwory 
wentylacyjne obudowy silnika 
nie są zablokowane. 
Skontrolować wentylator pod 
kątem uszkodzeń.

Silnik przegrzewa się i działa z 
niską prędkością.

Luźne styki lub przerwany 
kabel w obwodzie zasilania 
silnika.

Sprawdzić obwód zasilania pod 
kątem luzów na stykach lub 
przerwań kabla.

Zbyt duże zużycie energii. Zbadać i usunąć przyczynę.

Przepalają się bezpieczniki i/lub 
aktywuje się zabezpieczenie 
silnika.

Zasilanie zostało podłączone 
nieprawidłowo.

Podłączyć zasilanie w 
prawidłowy sposób.

Zwarcie zasilania. Usunąć przyczynę zwarcia.

Niewłaściwy bezpiecznik (zbyt 
niska wartość).

Dostosować bezpiecznik do 
nominalnego prądu silnika.

Źle ustawione zabezpieczenie 
silnika.

Dostosować zabezpieczenie 
silnika do nominalnego prądu 
silnika.

Zwarcie w uzwojeniu lub w 
instalacji uziemienia.

Zdemontować silnik do 
naprawy. Patrz punkt 9.7

Silnik nie działa. 
Zabezpieczenie silnika 
aktywuje się natychmiast.

Nieprawidłowe ustawienie 
zabezpieczenia silnika.

Sprawdzić zabezpieczenie 
silnika i/lub dostosować je do 
prawidłowej wartości.

Napęd mechaniczny (łańcuchy, 
taśmy, rolki lub prowadnice) 
jest zablokowany.

Usunąć przyczynę 
zablokowania. Oczyścić 
urządzenie. Jeśli to możliwe, 
skrócić odstępy między 
czynnościami związanymi z 
kontrolą/konserwacją/
czyszczeniem urządzenia. 
Sprawdzić łańcuchy, pasy 
napędowe, rolki, prowadnice 
itp. pod kątem uszkodzeń lub 
nieprawidłowego ustawienia.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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Rozwiązywanie problemów

Silnik nie działa. Przełącznik działania lub 
główny przełącznik zasilania 
jest w pozycji „WYŁ” (OFF).

Ustawić przełącznik działania/
zasilania w pozycji „WŁ” (ON).

Przełącznik drzwi lub wyłącznik 
awaryjny jest aktywny.

Upewnić się, że nie występuje 
żadne niebezpieczeństwo. 
Następnie zwolnić wyłącznik 
awaryjny lub przełącznik.

Zużycie energii (prąd silnika) 
zbyt wysokie i podwyższona 
temperatura silnika.

Ciężar produktów zbyt duży. Sprawdzić, czy zachowana 
została zgodność ze 
specyfikacją używania 
urządzenia.

Zużycie energii (prąd silnika) 
zbyt wysokie i zużycie pasa 
napędowego.

Pas napędowy został zbyt 
mocno naprężony.

Zmniejszyć naciąg pasa.

Pas napędowy nie biegnie 
równo z kołami zwrotnymi 
napędu.

Dopasować ułożenie pasa 
napędowego.

Zużycie energii (prąd silnika) 
zbyt wysokie i wysoka 
temperatura obudowy łożysk 
(czasami również 
występowanie dźwięków).

Łożysko kulowe, tuleja kulowa, 
rolka zwrotna itp. są 
zablokowane.

Sprawdzić łożysko kulowe, 
tuleję kulową, rolkę zwrotną itp. 
i jeśli to konieczne — wymienić.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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Deklaracja zgodności CE

11 Deklaracja zgodności CE
11.1 Deklaracja zgodności CE

 

EC Declaration of Conformity of the Machinery 
in accordance with Directive 2006/42/EC, Annex II, point 1.A 

(Original Declaration) 

Qimarox B.V.
Nobelstraat 43
3846 CE  Harderwijk
The Netherlands

Telephone : +31 (0) 341 436 700
Fax : +31 (0) 341 436 701
Email : info@qimarox.com

hereby declares that the undersigned 
is authorised to act on its behalf to compile
this Technical Dossier for this machine,
and also declares that the machine:

Name: PRORUNNER mk1
Function: Vertical transport
Model/Type: mk1
Method of construction: according to layout drawing
Year of construction:
Serial number:

complies with all applicable provisions of the following Directive(s):

Directive 2006/42/EC (Machinery Directive)
Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
Directive 2004/108/EC (EMC Directive)

Where applicable, the following harmonised standards are used:

NEN-EN-ISO 12100:2010-1 (Safety of machinery)
NEN-EN-IEC 60204-1 (Electrical safety of machinery)
NEN-EN 619:2010 (Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC 
requirements for equipment for mechanical handling of unit loads)

City: Harderwijk
Date: January  2014

Name: P.G. Hannessen Signature:
Function: Director

R.Akster
Getypte tekst
2017

R.Akster
Getypte tekst
mk1-1701001 / 1712999
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Widoki rozstrzelone

12 Widoki rozstrzelone
12.1 Części ramy

Na kolejnych stronach przedstawiono rozstrzelony widok części ramy oraz zamieszczono 
listę części wraz z informacjami na temat materiałów łącznikowych.
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12.1.1 Widok rozstrzelony - sekcja napędu

B

C
E2

D

A

M

N

G I
L
K

J

M8 (2x)

M8 x 70 (2x)

M8 (2x)

M8 x 12 (1x)

F

M12 (4x)
M12 x 20 (4x)

M12 (4x)

M12 (4x)
M12 x 60 (4x)

M12 (4x)

M6 (3x)
M6 x 12 (3x)

H

M16 (1x)

M8 (13x)

M8 x 16 (13x)

M16 (1x)

M16 (1x)

M5 (2x)

M5 x 16 (2x)

I

M5 x 16 (2x)

M5 (2x)

E1
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Widoki rozstrzelone

Lista części sekcji napędu
/i

Sekcja napędu - lista części

Poz
.

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

A 1 1001128 Napęd ramy D = 1475 mm

1 1001101 Napęd ramy D = 1725 mm

1 1001129 Napęd ramy D = 1975 mm

B 1 1001100 patrz tabliczka znamionowa

C 1 1001074 Tarcza torowa

D 1 1001075 Tarcza torowa

E1 1 1001076 Piasta zwijająca ř79 / ř35 = 55 mm

E2 1 1001077 Płyta zaciskowa piasty zwijającej

F 1 1001049 Taśma płaska zębata 50P2 / STL

G 2 1001083 Część R57

H 1 1000842 Profil C

I 2 1000127 Płyta nakrętkowa M5 st.32

J 2 1000841 Wspornik podpierający

K 2 1000932 Czujnik indukcyjny

L 2 1001326 Prefabrykowany kabel PVC-OB L = 5 m (standardowo, może się 
różnić)

M 1 1001084 Pokrywa kolumny lewa/prawa

N 1 1001103 Śruba oczkowa M16
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Materiały łącznikowe sekcji napędowej
/i

Sekcja napędowa - materiały łącznikowe

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

1 1000126 Nakrętka sześciokątna M16

1 1000883 Podkładka sprężysta M16

13 1000209 Śruba sześciokątna M8 x 16

15 1000398 Podkładka sprężysta M8

4 1001313 Śruba sześciokątna M5 x 16

4 1000936 Podkładka sprężysta M5

3 1001312 Śruba cylindrowa z gniazdem 
sześciokątnym 

M6 x 12

3 1000174 Podkładka sprężysta M6

4 1001323 Śruba sześciokątna M12 x 20

8 1000173 Podkładka sprężysta M12

4 1001324 Śruba sześciokątna M12 x 60

4 1000150 Podkładka płaska M12

4 1001325 Nakrętka sześciokątna M12

1 1000385 Śruba nastawcza z gniazdem 
sześciokątnym

M8 x 12

2 1000875 Śruba sześciokątna M8 x 70

2 1000149 Podkładka płaska M8
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Widoki rozstrzelone

12.1.2 Widok rozstrzelony - sekcja dolna

M8 (2x)

M8 (2x)

G

M5 x 16 (2x)
M5 (2x)

I

J
K

H

M8 (8x)

M8 x 12 (8x)

M8 x 12 (2x)

B

A

M16 x 100 (2x)

M16 (2x)

M16 (2x)
M16 x 100 (2x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)
M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

C

D

E

E

M6 (2x)

M6 x 20 (2x)

M10 (4x)

M10 x 25 (4x)
M10 (4x)

F

F

M5 x 16 (2x)
M5 (2x)

M6 x 12 (3x)

M6 (3x)

L

M8 (4x)
M8 x 12 (4x)

L

M8 (4x)

M8 x 12 (4x)

N

M6 x 10 (2x)
M6 (2x)

M8 x 20 (2x)

M6 x 55 (2x)
P

O

N1
M

I

M8 x 12 (8x)
M8 (8x)

H

M8 (2x)

M6 (2x)

M6 x 20 (2x)

N2

N2
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Lista części sekcji dolnej
/i

Sekcja dolna - lista części

Poz
.

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

A 1 1001139 Dolna część ramy D = 1475 mm

1 1001140 Dolna część ramy D = 1725 mm

1 1001141 Dolna część ramy D = 1975 mm

B 1 1001085 Pokrywa dolna

C 1 1001086 Stopa lewa

D 1 1001098 Stopa prawa

E 4 1000164 Element kotwiony/regulacyjny

F 2 1000844 Ogranicznik

G 1 1000842 Profil C 50 PS / STL

H 2 1000127 Płyta nakrętkowa

I 2 1000841 Wspornik podpierający 

J 2 1000932 Czujnik indukcyjny

K 2 1001326 Prefabrykowany kabel PVC-OB D = 5 m

L 2 1001092 Kolumna z profilem łącznikowym

M 4 1001093 Łącznik do prowadzenia linek

N1 1 1000923 Połączenie prowadzące linki Z.14.4.100.0

N2 2 1000925 Zestaw połączeniowy do 
prowadzenia linek

114.4.12P2

O 1 1001045 Zacisk rurowy z tworzywa 
sztucznego

ř34

P 1 1001090 Zabezpieczający sworzeń 
blokujący
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Widoki rozstrzelone

Materiały łącznikowe sekcji dolnej
/i

Sekcja dolna - materiały łącznikowe

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

16 1000194 Nakrętka sześciokątna M10 x 25

16 1000147 Podkładka płaska M10

16 1000172 Podkładka sprężysta M10

4 1000196 Śruba sześciokątna M16 x 100

4 1000126 Nakrętka sześciokątna M16

8 1000125 Nakrętka sześciokątna M8

2 1001175 Śruba sześciokątna M8 x 20

2 1000050 Przeciwnakrętka M8

12 1000149 Podkładka płaska M8

2 1001310 Kulowa śruba z łbem walcowym M6 x 10

2 1000148 Podkładka płaska M6

2 1000884 Śruba cylindrowa z gniazdem 
sześciokątnym 

M6 x 55

24 1001311 Śruba sześciokątna M8 x 12

16 1000398 Podkładka sprężysta M8

3 1001312 Śruba z łbem walcowym M6 x 12

7 1000174 Podkładka sprężysta M6

4 1001313 Śruba sześciokątna M5 x 16

4 1000396 Podkładka sprężysta M5

4 1000897 Śruba sześciokątna M6 x 20

2 1001314 Śruba stożkowa M8 x 12
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12.1.3 Widok rozstrzelony - sekcja środkowa

M8 x 12 (4x)

M8 (4x)

B M8 x 12 (4x)

M8 (4x)

B

A

C

M8 (8x)

M8 x 12 (8x)
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Widoki rozstrzelone

Lista części sekcji środkowej
/i

Materiały łącznikowe sekcji środkowej
/i

Sekcja środkowa - lista części

Poz
.

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

A 1 1001132 Rama środkowa D = 1250 mm

1 1001133 Rama środkowa D = 1950 mm

B 4 1001092 Kolumna z profilem łącznikowym

Sekcja środkowa - materiały łącznikowe

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

16 1001311 Śruba sześciokątna M8 x 12

16 1000398 Podkładka sprężysta M8
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12.1.4 Widok rozstrzelony - wózek

M10 (2x)

M10 x 20 (2x)

M10 (2x)
M6 (2x)

M6 x 16 (2x)

A 25

A 25

M8 x 20 (6x)

M8 (6x)

C

B

B

C

A

G

H

G

H

I

J

D

K

L

L

M

M6 (2x)
M6 x 16 (2x)

N

M6 (2x)

M6 x 16 (2x)

M6 (2x)

M6 (2x)

M8 (4x)

M14 (4x)

M8 x 55 (4x)

M8 (4x)

M8 (4x)

E
F
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Widoki rozstrzelone

Lista części wózka
/i

Lista części - wózek

Poz
.

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

A 1 1001087 Wózek

B 4 1001088 Półka ř60,3 L= 995 mm

C 1 1000909 Zaślepka ř60

D 1 1001089 Wózek z urządzeniami 
sygnałowymi 

E 2 1001091 Wałek prowadzący rolki ř15

F 2 1000672 Koło ř15 x 30

G 2 1000873 Koło ř200 x 30

H 6 1000831 Koło z piastą wypełniającą

I 2 1000932 Czujnik indukcyjny

J 2 1001326 Prefabrykowany kabel PVC-OB D = 5 m

K 1 1001107 Zaślepka 30 x 10

L 1 1000926 Pokrywa wspornika Stal nierdzewna

M 1 1001078 Pokrywa zacisków taśmy
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Materiały łącznikowe wózka
/i

Wózek - materiały łącznikowe

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

2 1001315 Śruba sześciokątna M16 x 16

4 1000174 Podkładka sprężysta M6

14 1001175 Śruba sześciokątna M8 x 20

18 1000398 Podkładka sprężysta M8

4 1001105 Śruba sześciokątna M8 x 55

4 1001316 Pierścień roboczy wózka M8

4 1000153 Podkładka płaska M14

4 1000125 Nakrętka sześciokątna M8

2 1000193 Śruba sześciokątna M10 x 20

2 1000147 Podkładka płaska M10

2 1000172 Podkładka sprężysta M10

4 1001104 Zabezpieczający pierścień 
sprężynujący

A25

2 1000177 Śruba stożkowa M6 x 16

2 1000326 Nakrętka sześciokątna M6

4 1001111 Płyta nakrętkowa 2 x M8
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Widoki rozstrzelone

12.1.5 Widok rozstrzelony - podzespół

B

C2

D
M10 x 100 (4x)

M10 (4x)

M8 x 20 (2x)
M8 (2x)

C1

A
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Lista części podzespołu
/i

Materiały łącznikowe podzespołu
/i

Podzespół - lista części

Poz
.

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

A 1 1001088 Półka ř60,3 L= 995 mm

B 1 1001079 Sworzeń taśmy podnoszącej

C1 1 1000846 Luz taśmy urządzeń sygnałowych

C2 1 1000847 Płyta zaciskowa do ustawiania 
luzu taśmy urządzeń sygnałowych

D 4 1001297 Śruba kotwiąca M10 x 100

Podzespół - materiały łącznikowe

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

2 1001175 Śruba sześciokątna M8 x 20

2 1000398 Podkładka sprężysta M8

4 1000125 Nakrętka sześciokątna M10
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Widoki rozstrzelone

12.1.6 Naklejki na ramie

Control Cabinet

A

B
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Naklejki na ramie
/i

Naklejki na ramie

Poz
.

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

A 1 1001535 Naklejka informująca o ryzyku 
zakleszczenia

B 1 1000795 Tabliczka znamionowa
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Widoki rozstrzelone

12.2 Przenośnik z napędem rolkowym
Na kolejnych stronach przedstawiono rozstrzelony widok przenośnika z napędem 
rolkowym oraz zamieszczono listę części wraz z informacjami na temat materiałów 
łącznikowych.

12.2.1 Widok rozstrzelony - przenośnik z napędem rolkowym

B

D

H

GA

C

G

F

E H

M4x8

M4x8
M8 

M8x16

M5 x 10

M3

M3x10

M3

M8 

M8x16

M8 
M8x16

M3x10

M3

M3x10
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Lista części przenośnika z napędem rolkowym
/i

Materiały łącznikowe przenośnika z napędem rolkowym
/i

Przenośnik z napędem rolkowym - lista części

Poz. Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

A 9 1000133 Pasek PolyVee PU, 2-v.st. 75

B 1 1000058 DriveControl 20

C 1 1000707 RollerDrive EC310 16 : 1 L = 560

D 9 1000968 Rolka 50 ocynk. IL 560

E 1 1002844 Rama przenośnika RollerDrive 
PRmk1

F 1 1002885 Rama przenośnika RollerDrive 
PRmk1

Przenośnik z napędem rolkowym - materiały łącznikowe

Ilość Numer
elementu

Opis (części) Uwagi

19 1000398 Podkładka sprężysta ocynk. M8

4 1002257 Podkładka sprężysta ocynk. M3

2 1002258 Śruba stożkowa 8.8 Elvz M5 x 10

4 1003570 Śruba z łbem walcowym BZK M4 x 8

4 1002259 Śruba z łbem walcowym BZK M3 x 10

19 1000936 Śruba sześciokątna 8.8 Elvz M8 x 16
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Schematy układów elektrycznych

13 Schematy układów elektrycznych

13.1 Napędy

13.1.1 Typ napędu podnoszenia: SEW 3PH
Podłączenie głównego zasilania:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/680010306.pdf

Podłączenie zabezpieczenia termicznego:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/681510306.pdf

Podłączenie hamulca:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/69001006.pdf

Inne schematy połączeń silników DR:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/9pd0058us.pdf

13.1.2 Typ napędu podnoszenia: Movimot
Połączenia motoreduktora Movimot:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/17000017.pdf

http://www.productliften.nl/media/text/240/247/16742419en.pdf

13.1.3 Przenośnik RollerDrive z układem DriveControl IP20
RollerDrive:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/ec310_ip66.pdf

DriveControl:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/dc20_54.pdf

13.1.4 Przenośnik RollerDrive z układem DriveControl IP54
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/ec310_ip66.pdf

http://www.productliften.nl/media/text/240/247/dc20_54.pdf

OSTRZEŻENIE
Do sterowania urządzeniem Prorunner mk1 należy zawsze wykorzystywać 
falownik, który umożliwia przyspieszanie/zwalnianie. Należy pamiętać, że w 
przypadku sterowania podnoszeniem za pomocą falownika należy także 
przewidzieć rezystor wyłączający, który pozwoli na rozładowanie energii 
generowanej przez silnik napędowy podczas opuszczania ładunku. Jeżeli 
rezystor taki nie zostanie zastosowany, na skutek generowanej energii 
wewnątrz falownika będzie występowało wysokie napięcie.
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13.2 Kolumna sygnalizacyjna KS
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Schematy układów elektrycznych

/i

Pozycja Nazwa Ilość Numer 
artykułu

Opis

-B5 Pozycja 
zatrzymania 1

1 1000932 Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
IME18-08BPSZC0K

-B5-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, M12 męskie 90° + 
M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-B6 Pozycja niskiej 
prędkości 1

1 1000932 Indukcyjny czujnik zbliżeniowy 
IME18-08BPSZC0K

-B6-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, M12 męskie 90° + 
M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-B7 Pozycja 
zatrzymania 2

1 1000932 Indukcyjny czujnik zbliżeniowy 
IME18-08BPSZC0K

-B7-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, M12 męskie 90° + 
M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-B8 Pozycja niskiej 
prędkości 2

1 1000932 Indukcyjny czujnik zbliżeniowy 
IME18-08BPSZC0K

-B8-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, M12 męskie 90° + 
M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-B9 Pozycja 
zatrzymania/niskiej 
prędkości 3

1 1000932 Indukcyjny czujnik zbliżeniowy 
IME18-08BPSZC0K

-B9-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, M12 męskie 90° + 
M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-B10 Pozycja 
zatrzymania/niskiej 
prędkości 3

1 1000932 Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
 IME18-08BPSZC0K

-B10-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, M12 męskie 90° + 
M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-U1 Zespół łączeniowy 1 1003309 Exact12, 8 gniazd, 5-stykowy, M12
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13.3 Kolumna sygnalizacyjna KS_ES

Spare Endswitch
Lower position

Spare Endswitch
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Connection Unit
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ProRunner MK1
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XX XX XX XX

LENGTH DEPENDING ON COLUMN HEIGHT.

 

NOTE, CABLE LENGTH STANDARD L = 5M 
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Schematy układów elektrycznych

/i

Pozycja Ilość Numer 
artykułu

Opis

-S10 1 1001531 Krańcowy element wyłączający ze złączem

-S10 1 1001532 Element roboczy wyłącznika krańcowego

-S10 1 1001533 Dźwignia wyłącznika krańcowego

-S10-W1 1 1001326 Kabel prefab., PVC, 5 metrów, złącze męskie M12 90° + 
M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-S11 1 1001531 Krańcowy element wyłączający ze złączem

-S11 1 1001532 Element roboczy wyłącznika krańcowego

-S11 1 1001533 Dźwignia wyłącznika krańcowego

-S11-W1 1 1001601 Kabel prefab., PVC, 1 metrów, złącze męskie M12 90° + 
M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-U1 1 1003309 Exact12, 8 gniazd, 5-stykowy, M12
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13.4 Przenośnik ruchomy DS
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Schematy układów elektrycznych

/i

Pozycja Nazwa Ilość Numer 
artykułu

Opis

-B1 Lewa strona 
półki pełna

1 1002097 Czujnik refleksyjny, WL100-P4400

-B1 1 1002242 Odbłyśnik

-B1-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, złącze męskie M12 
+ M8 żeńskie proste, 4-stykowe

-B2 Prawa strona 
półki pełna

1 1002097 Ind. czujnik refleksyjny, WL100-P4400

-B2 1 1002242 Odbłyśnik

-B2-W1 1 1001326 Kabel prefab., PCW, 1 metr, złącze 
męskie M12 + M8 żeńskie proste, 
4-stykowe

-U30 Złączka T 1 1003313 Złączka T, męskie M12 5p/2 x żeńskie 
M12 4p

-U30-W1 1 1004351 Kabel, PUR, 10 metrów, złącze męskie 
M12 90° + M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-U1 Zespół 
łączeniowy

1 1003309 Exact12, 8 gniazd, 5-stykowy, M12
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13.5 Przenośnik montowany na stałe IV
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Schematy układów elektrycznych

/i

Pozycja Nazwa Ilość Numer 
artykułu

Opis

-B3 Podawanie 
produktu na 
przenośniku 
montowanym 
na stałe

1 1002097 Czujnik refleksyjny, WL100-P4400

-B3 1 1002242 Odbłyśnik

-B3-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, złącze męskie M12 
+ M8 żeńskie proste, 4-stykowe

-U40 Złączka T 1 1003313 Złączka T, 5-stykowe męskie 
M12 / 2x 4-stykowe żeńskie M12

-U40-W1 1 1004351 Kabel, PUR, 10 metrów, złącze męskie 
M12 90° + M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-U1 Zespół 
łączeniowy

1 1003309 Exact12, 8 gniazd, 5-stykowy, M12
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13.6 Przenośnik montowany na stałe UV
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Schematy układów elektrycznych

/i

Pozycja Nazwa Ilość Numer 
artykułu

Opis

-B3 Odprowadzanie 
produktu na 
przenośniku 
montowanym 
na stałe

1 1002097 Czujnik refleksyjny, WL100-P4400

-B3 1 1002242 Odbłyśnik

-B3-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, złącze męskie M12 
+ M8 żeńskie proste, 4-stykowe

-B4 Pozostawanie 
produktu na 
przenośniku 
montowanym 
na stałe

1 1002097 Czujnik refleksyjny, WL100-P4400

-B4 1 1002242 Odbłyśnik

-B4-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, złącze męskie M12 
+ M8 żeńskie proste, 4-stykowe

-U40 Złączka T 1 1003313 Złączka T, 5-stykowe męskie 
M12 / 2x 4-stykowe żeńskie M12

-U40-W1 1 1004351 Kabel, PUR, 10 metrów, złącze męskie 
M12 90° + M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-U1 Zespół 
łączeniowy

1 1003309 Exact12, 8 gniazd, 5-stykowy, M12
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13.7 Przenośnik montowany na stałe BV
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Schematy układów elektrycznych

/i

Pozycja Nazwa Ilość Numer 
artykułu

Opis

-B3 Odprowadzanie
/doprowadzanie 
produktu na 
przenośniku 
montowanym 
na stałe

1 1002097 Czujnik refleksyjny, WL100-P4400

-B3 1 1002242 Odbłyśnik

-B3-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, złącze męskie M12 
+ M8 żeńskie proste, 4-stykowe

-B4 Odprowadzanie
/doprowadzanie 
produktu 
pozostawioneg
o na 
przenośniku 
montowanym 
na stałe

1 1002097 Czujnik refleksyjny, WL100-P4400

-B4 1 1002242 Odbłyśnik

-B4-W1 1 1001326 Kabel, PCW, 1 metr, złącze męskie M12 
+ M8 żeńskie proste, 4-stykowe

-U40 Złączka T 1 1003313 Złączka T, 5-stykowe męskie 
M12 / 2x 4-stykowe żeńskie M12

-U40-W1 1 1004351 Kabel, PUR, 10 metrów, złącze męskie 
M12 90° + M12 żeńskie 90°, 4-stykowe

-U1 Zespół 
łączeniowy

1 1003309 Exact12, 8 gniazd, 5-stykowy, M12
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Instrukcja montażu

14 Instrukcja montażu
14.1 Instrukcja montażu

Firma Qimarox dostarcza instrukcję montażu oddzielnie.
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Dodatek

15 Dodatek
15.1 Formularz rejestracji produktu

Należy wypełnić niniejszy formularz i wysłać go na adres support@qimarox.com w celu 
zapewnienia prawidłowej rejestracji produktu.
/i

/i

* Zakreślić właściwe.
/i

NINIEJSZY FORMULARZ SŁUŻY DO POINFORMOWANIA UŻYTKOWNIKA 
PRODUKTÓW QIMAROX O MODYFIKACJACH UŻYWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ DO 
USPRAWNIENIA NASZEGO SERWISU URZĄDZEŃ. KONTAKT MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ QIMAROX BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM 
DOSTAWCY/INTEGRATORA.

Typ urządzenia * Mk 1 Mk 5 Mk 9

Numer zamówienia — Qimarox

Numer seryjny

Integrację zrealizował

Numer zamówienia — integrator

Data instalacji

Data rozpoczęcia produkcji

Oznaczenie użytkownika (linia/numer urządzenia)

Dane kontaktowe — użytkownik

Nazwa firmy

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

Numer telefonu

Numer faksu

Adres e-mail

Strona internetowa

Kontakt w sprawach technicznych — użytkownik

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Części zamienne zamówione * tak nie

kontakt w sprawie umowy serwisowej * tak nie

UWAGI



/i

Nobelstraat 43
3846 CE Harderwijk 
Tel.: +31 341 436 700 
Faks: +31 341 436 701 
E-mail: info@Qimarox.com 
Internet: www.Qimarox.com 
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