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1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Důležitost všech údajů uvedených v této kapitole a jejích podkapitolách je nadřazena ostatním 
informacím týkajících se provozu zařízení. 

 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 

Tento návod k používání je určen pro obsluhující, seřizovací a údržbářský personál. 

Tento personál s ním musí být seznámen, musí mu porozumět a musí dbát jeho pokynů. Jen se 
znalostí tohoto návodu k používání je možno vyhnout se výpadkům používání, škodám na zařízení a 
zraněním obsluhy a může být zajištěn provoz bez poruch.  

Návod k používání uschovat ve snadno dosažitelné blízkosti zařízení a nechat přístupný pro 
obsluhující a údržbářský personál. 

Za škody a poruchy zařízení vzniklé při používání, které vyplynou ze zanedbání nebo nedodržení 
pokynů obsažených v tomto návodu k používání nepřejímá firma JHV – SOLUTIONS s.r.o. žádnou 
zodpovědnost. 

V tomto návodu k používání je uvedeno úplné technické vybavení stroje 

 POUŽITÉ SYMBOLY 

V návodu k používání jsou pro zdůraznění důležitosti informací obsažených v textu použity následující 
grafické znaky: 

 

UPOZORNĚNÍ  

Znamená, že nedbáním těchto pokynů mohou vzniknout materiální škody! 

 

 

 

NEBEZPEČÍ 

Znamená, že nedbáním těchto pokynů může dojít ke zranění a materiálním škodám. 

 

 

 

Všeobecné údaje o směru jako „vpravo“, „vlevo“ nebo „vpřed“, „vzad“ platí, že směr pohledu je 
určován od strany obsluhy ve směru pohledu na stroj. 
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 UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA 

 OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU 

Abyste předešli zraněním personálu a škodám na zařízení a jiném majetku, dodržujte následující 
pokyny:  

 Předcházejte upuštění zařízení a vystavení fyzickým nárazům. 
 Uchovávejte zařízení z dosahu vody a jiných tekutin.  
 Zabraňte mechanickému poškození přívodní svorky elektrické energie. 
 Zabraňte poškození všech silových částí elektrické instalace. 

Jakékoliv zjištěné poškození přívodu nebo ochranného vodiče nebo jinou závadu elektroinstalace 
zařízení ihned opravte. 

 INSTALACE ZAŘÍZENÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY 

Instalaci zařízení musí provádět kvalifikovaný pracovník a musí splňovat všechny místní předpisy.  

 

UPOZORNĚNÍ 

Neumisťujte zařízení do prostředí s velmi vysokou nebo nízkou teplotou, prašného nebo vlhkého 
prostředí a nevystavujte ji silnému elektromagnetickému záření. provozní teplota by měla být v 
rozmezí 5 °C ~ 50 °C. 

 
Aby nedocházelo k hromadění tepla, je vyžadováno řádné větrání provozního prostředí.   

 

NEBEZPEČÍ 

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení 
dešti ani vlhkosti.  
 

 PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 

 
UPOZORNĚNÍ 

Před použitím zařízení se ujistěte, že napětí zdroje je správné.  
 

Používejte napájecí adaptér, který splňuje požadavky normy SELV (bezpečné malé napětí), a zdroj s 
napětím 12 VDC nebo 24 VAC (dle modelu) v souladu s normou IEC60950-1 a normou pro napájecí 
zdroje s omezeným výkonem.  

Pokud výrobek nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko. Nikdy se 
nesnažte zařízení rozebrat sami. (Nepřijímáme žádnou odpovědnost za problémy způsobené 
neschválenými opravami nebo údržbou.) 

Provádějte pravidelně revize (v České republice min. každé 2 roky dle ČSN 33 1500). 
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2. PRÁVNÍ NORMY A PŘEDPISY 

Zařízení je konstruováno dle následujících norem: 

 ČSN EN 60204-1 ed.2,  
 ČSN EN 61000-6-4 ed.2,  
 ČSN EN 61000-6-2 ed.3 

 SHODA FCC 

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením platným pro digitální 
zařízení na základě části 15 směrnice FCC, třída A. Tato omezení jsou navržena tak, aby 
poskytovala přiměřenou ochranu vůči škodlivému rušení – při použití v obchodním, 
průmyslovém nebo podnikatelském prostředí. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat 
rádiové frekvence, a pokud není instalováno v souladu s uživatelskou příručkou, může 
způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provozování tohoto zařízení v obytné 
oblasti může způsobovat škodlivé rušení; pokud je tomu tak, je nutné, aby uživatel toto 
rušení odstranil na vlastní náklady. 

 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU 

Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem „CE“ a splňují 
tak příslušné evropské normy uvedené ve směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu 
EMC 2014/30/EU, směrnici pro omezení používání určitých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických přístrojích  
RoHS 2011/65/EU.  

 ROZEBRÁNÍ A LIKVIDACE 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nesmí být v Evropské 
unii likvidovány jako netříděný komunální odpad. Za účelem správné likvidace výrobku, jej 
odevzdejte na určených sběrných místech. 
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3. SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA 

 SKLADOVÁNÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU 

Jestliže nebude zařízení a jeho komponenty přímo po dodání uvedeny do provozu, je nutno tyto 
chránit proti vlivům počasí: 

 Zařízení a komponenty nechat zabalené; tímto jsou chráněny všechny díly proti vlhkosti a prachu. 
 Zařízení a komponenty nikdy nenechat stát delší čas volně. 
 Zařízení a komponenty uskladnit v suchém a bezprašném prostoru. 

 OPATŘENÍ NENÍ-LI ZAŘÍZENÍ DELŠÍ ČAS V PROVOZU 

 
UPOZORNĚNÍ 

Vyhnout se škodám na zařízení z důvodu působení vnějších vlivů. Zařízení očistit a zabalit. 

 
Při odstavení zařízení je doporučeno jej uložit a zamezit přístupu prachu k zařízení. 

 ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 

UPOZORNĚNÍ 

Za ošetřování a provádění údržby zařízení je odpovědná obsluha s oprávněním SERVIS, 
nebo ADMINISTRÁTOR. Pravidelné ošetřování a údržba zabraňují nehodám, šetří 
provozní práce a udržují zařízení schopné k práci. Předpisy pro údržbu a ošetřování 
přesně dodržovat. 

 
Při nedodržování těchto předpisů nepřebírá výrobce ze své strany žádné záruky. K provádění 
údržbářských opatření je požadováno vhodné dílenské vybavení. 

Před každým zapnutím/vypnutím zařízení je potřeba kontrolovat čistotu pracovište, neporušenost 
napájecího zdroje, přívodních vodičů a dotažení šroubových spojů. 

 

NEBEZPEČÍ  

Při servisních pracích musí být zařízení bez napětí.  
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4. POPIS ZAŘÍZENÍ 

 ÚČEL ZAŘÍZENÍ 

Regulátor je určen k buzení cívek elektromagnetů vibračních podavačů. Vyrábí se ve variantě pro 
jeden nebo dva samostatně řízené magnety. Je možné plynule regulovat frekvenci v rozsahu 25 až 
125 Hz s rozlišením 0,1Hz a velikost amplitudy napětí v rozsahu 0 – 100%.  

Pro ovládání regulátoru a nastavování parametrů se využívá dotykový servisní displej, který se 
připojuje přes konektor RJ. Jeden displej je možné použít pro nastavení více regulátorů. 

Regulátor lze spínat nebo zastavovat pomocí 24 V signálu. Nastavení signálu se provádí přes servisní 
displej. 

 ZÁRUKA ZAŘÍZENÍ 

Zařízení může být využíváno, obsluhováno a opravováno jen od zaškoleného personálu. V jiném 
případě zaniká garanční povinnost podle dodacích podmínek. 

 
UPOZORNĚNÍ 

Jestliže se provozovatel pokouší používat zařízení k jinému účelu, než bylo určeno nebo se ho 
pokouší používat k manipulaci s jinými díly, než bylo stanoveno smluvně v nástrojovém plánu, může 
to vést k poškození zařízení. Kromě toho se na zařízení přestává vztahovat záruční lhůta. 

 TECHNICKÉ ÚDAJE A POPIS ZAŘÍZENÍ 

 
 Do regulátoru je přivedeno přes filtr síťové napětí, to je dále usměrněno a použito k napájení 

střídačů. 
 Pomocné napětí pro napájení kontroléru je spojeno se sítí. 
 Výstup – obdélník nebo modifikovaný sinus galvanicky spojený se sítí. 

VARIANTA ŘÍZENÍ PRO JEDEN MAGNET ŘÍZENÍ PRO 2 MAGNETY 

Označení FC1S.X FC2S.X 

Počet řízených magnetů 1 2 

Digitální vstup Nastavitelný NO/NC, 24 VDC 2x Nastavitelný NO/NC, 24 VDC 

Napájecí napětí 230 V AC 50 Hz z rozvodné sítě 

Maximální výstupní proud 4 A 

Výstupní frekvence 25 – 125 Hz 

Krytí IP 40 

Pracovní teplota 5 – 50 °C 

Hmotnost 1 Kg 

Rozměry 225 x 110 x 85 mm 

Zkratová odolnost 1,5 kA 
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 Vstupní 24 V signály jsou odděleny pomocí optočlenu. 
 Komunikační linka je galvanicky oddělena pomocí digitálního izolátoru na magnetickém principu. 
 Limitem pro výkon je 500 W pro hlavní desku (magnet 1) a 50 W pro sekundární desku M2 

(magnet 2). 

Ve variantě dvojitého regulátoru sestává zařízení ze dvou desek plošného spoje. Hlavní deska (M1) je 
určena pro buzení vibrační misky (větší odběr proudu), druhá pro lištu podavače (menší odběr 
proudu). Desky jsou propojeny napájecím a datovým kabelem. Propojení napájení je na 
stejnosměrném meziobvodu. Vstupní filtr a usměrňovač je jen na hlavní desce. Sestava desek je 
navržena pro odběr druhého magnetu do 200 mA (lištový podavač).  

 SILOVÝ VÝSTUP 

Výstupní napětí má tvar PWM obdélníku na frekvenci cca 10 kHz. Obálkou PWM je jedna půlperioda 
tvaru sinus. Při vyšším plnění než 100 % tvaru sinusovky se prostřední část průběhu napětí mění na 
obdélník a tvar proudu na lichoběžník podle indukčnosti cívky. 

 ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ 
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 POPIS PŘÍVODŮ ZAŘÍZENÍ 

 

 

 Vypínač napájení 

 Průchodka ovládání 2 

 Průchodka ovládání 1 

 Konektor displeje 

 Průchodka k magnetu 2 

 Průchodka napájecího kabelu 

 Průchodka k magnetu 1 

 

 POPIS SIGNÁLŮ LED DIOD 

 

 

 

 

 

 

LED BARVA STATUS POPIS 

ON Zelená  On Zařízení je zapnuté 

  Off Zařízení je vypnuté 

M1 Zelená On Výstup do magnetu M1 je řízen DI 1 signálem a je zapnut 

  Off Výstup do magnetu M1 je řízen DI 1 signálem a je vypnut 

  Bliká (1.5s On, 0.5s Off) 
Výstup do magnetu M1 je trvale zapnut  
(DI 1 signál je ignorován) 

  Bliká (0.5s On, 1.5s Off) 
Výstup do magnetu M1 je trvale vypnut  
(DI 1 signál je ignorován) 

I1 Oranžová On DI 1 je sepnut 

  Off DI 1 je rozepnut 

M2 Zelená On Výstup do magnetu M2 je řízen DI 2 signálem a je zapnut 

  Off Výstup do magnetu M2 je řízen DI 2 signálem a je vypnut 

  
Bliká (2.5s On, 0.5s Off) 

Výstup do magnetu M2 je trvale zapnut  
(DI 2 signál je ignorován) 

  
Bliká (0.5s On, 2.5s Off) 

Výstup do magnetu M2 je trvale vypnut  
(DI 2 signál je ignorován) 

I2 Oranžová On DI 2 je sepnut 

  Off DI 2 je rozepnut 

1 2 3 4 

5 6 7 
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5. INSTALACE 

Regulátor je připojen kabely zapojenými skrze kabelové průchodky. Pro instalaci je nutné zařízení 
otevřít, připojit vodiče dle návodu a zařízení opět zavřít. 

Kabely pro připojení musí mít dostatečný průřez a musí být pevně zajištěny v kabelových 
průchodkách. Doporučený průřez je 1 mm2 pro přívod a 0,75 mm2 pro připojení magnetů. 

Pro jištění proti zkratu je použita pojistka T5A. 

 OTEVŘENÍ KONTROLÉRU PRO ZAPOJENÍ 

Pro připojení magnetů je nutné otevříd krabičku kontroléru a kabely zapojit do vnitřních konektorů.  
 

NEBEZPEČÍ 

Zařízení obsahuje kondenzátory uchovávající nebezpečný elektrický náboj, před otevřením 
krytu vždy vypněte přístroj a vyčkejte minimálně 3 minuty. 
 

Pro otevření vymontujte dva šrouby na vrchním a dva na spodním čele (na obr. označeno šipkami) a 
odklopte horní kryt .Průchodkou M1 a u verze pro dva magnety také průchodkou M2 protáhněte 
přívodní kabely a zapojte do konektro na spodní desce 
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 PŘEHLED VNITŘNÍCH KOMPONENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Řídící PCB – FCCPCB.X 

 DI 2 – Digitální vstup 2 

 Silové PCB – FCPPCB.X 

 DI 1 – Digitální vstup 1 

 Připojení externího displeje 

 Silový konektor – napájení zařízení a silový výstup do Magnetu M1 a M2 
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 ZAPOJENÍ KONEKTORŮ 

 
 
DI 2 

 OZNAČENÍ POPIS 

  GND Zem 

  IN_2 Signál vstupu 

  +24V Napájení snímače 24V DC 

 
DI 1 

 OZNAČENÍ POPIS 

  GND Zem 

  IN_1 Signál vstupu 

  +24V Napájení snímače 24V DC 

 
Maximální zatížení napájení 24V je 200 mA. Zdroj napájení je sdílený pro kanály DI1 a DI2. 

  

DI 2 DI 1 
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SILOVÝ KONEKTOR 
 OZNAČENÍ POPIS 

  AC2 – 2 AC magnet 2 (pouze 2kanálová varianta) 

  AC2 – 1 AC magnet 2 (pouze 2kanálová varianta) 

  PE PE Magnet 2 (pouze 2kanálová varianta) 

  PE PE – uzemnění krytu zařízení 

  SW2 Vypínač napájení 

  N-in N vodič – napájení 230 V 

  PE PE vodič – napájení 230 V 

  SW1 Vypínač napájení 

  L-In L vodič – napájení 230 V 

  PE PE Magnet 1 

  AC1 - 2 AC magnet 1 

  AC1 - 1 AC magnet 1 
 

S.K. 1-12 
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 SCHÉMA ZAPOJENÍ 
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 ZPĚTNÁ MONTÁŽ A UZAVŘENÍ ZAŘÍZENÍ 

Po připojení přívodních vodičů opět smontujte kryt zařízení. Až následně je možné opětovné zapojení 
do sítě. 

 NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ PŘES SERVISNÍ DISPLEJ 

K zařízení je dodávána jednotka servisního displeje. Ta se připojí k budiči přes konektor typu RJ. 
Servisní displej zobrazuje aktuální nastavené hodnoty a umožňuje jejich změny přes dotykové 
rozhraní. 

Servisní displej detekuje uspořádání kontroléru. U kontrolérů s dvěma kanály zobrazuje nastavení 
obdobně pro druhý magnet. U kontroléru s jedním kanálem není nastavení druhého magnetu 
zobrazeno.  

 

 

Displej vyčítá aktuální hodnoty z budiče a ty zobrazuje na displeji. Při změně hodnot operátorem se 
toto okamžitě projevuje na funkci zařízení. Změny parametrů je možné trvale uložit tlačítkem „SET“. 
Po přijetí příkazu dojde k vypnutí vibrací magnetu na jednu sekundu. 

Pokud nové parametry nejsou uloženy, při vypnutí / zapnutí dojde k obnovení původních nastavených 
hodnot. Hodnoty se automaticky obnoví také po 60 s běhu zařízení. 
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 NASTAVENÍ AMPLITUDY 

 

 

 

 Magnet M1 

 Přepínání režimu běhu 

 Zvýšení hodnoty držením 

 Snížení hodnoty držením 

 Hodnota amplitudy 

 Uložení parametrů 

 Další obrazovka 

 

 NASTAVENÍ FREKVENCE 

 

 

 Magnet M1 

 Přepínání režimu běhu 

 Zvýšení hodnoty držením 

 Snížení hodnoty držením 

 Hodnota frekvence 

 Uložení parametrů 

 Další obrazovka 

 

 REŽIM BĚHU 

Tlačítkem na displeji jsou možné nastavit 4 režimy běhu kontroléru pro příslušný magnet. 

  

REŽIM BĚHU KONTROLERU 

RUN Magnet trvale zapnutý Digitální vstup se ignoruje 

STOP Magnet trvale vypnutý Digitální vstup se ignoruje 

NO Řízení podle digitálního vstupu, signál start NO – normally open 

NC Řízení podle digitálního vstupu, signál start NC – normally closed 

1 

5 

2 

3 6 

4 7 

1 

5 

2 

3 6 

4 7 
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 SERVISNÍ OBRAZOVKA 

 

 

 

 Magnet M1 

 Reset magnetu a displeje 

 Nastavení prodlevy zapnutí 

 Nastavení prodlevy vypnutí 

 Verze SW displeje 

 Verze SW kontroléru 

 Další obrazovka 

 

 Parametry „t_on“ a „t_off“ je možné využít při řízení podavače napřímo pomocí čidel (bez plc).  
 Doba „t_on“ udává čas, po který musí být čidlo sepnuto, aby se podavač spustil.  
 Doba „t_off“ udává dobu, po kterou podavač zůstává zapnutý po rozepnutí čidla  
 

1 
5 

2 
6 

3 

4 

7 
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