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INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH BARON
MODELE CU2500, CU3300, CU4500, CU6000, CCU4500, CCU6000

1. Warunki bezpieczeństwa.
 • Przenośnik taśmowy może być podłączony wyłącznie do sieci zasilającej wyposażonej w wyłącznik 
  różnicowo-prądowy (RCD).  
 • Po uruchomieniu nie wolno przesuwać przenośnika.  
 • Nie wciskać rąk ani innych przedmiotów do wnętrza przenośnika.
 • Podczas pracy należy przestrzegać wszelkich zasad BHP.
 • Przenośnik może być obsługiwany tylko przez wykwalifikowane osoby przeszkolone w tym celu. 
 • Nie wolno zatrzymywać przenośnika jeżeli na pasie znajdują się jeszcze transportowane przedmioty.

2. Przygotowanie do pracy. 
 • Sprawdzić czy instalacja elektryczna została prawidłowo podłączona i czy nie posiada śladów uszkodzenia. 
 • Sprawdzić stan urządzenia i wszystkich jego elementów.
 • Przed uruchomieniem upewnić się, że podnośnik został dobrze zabezpieczony do pracy na stabilnym podłożu.
 • Przed uruchomieniem upewnić się, że pas przenośnika nie jest zblokowany oraz nie posiada uszkodzeń.
 • Upewnić się, że pas porusza się pod osłoną boczna (poz. 21).
 • Upewnić się, że silnik oraz rolka nie są zabrudzone i uszkodzone.

3. Ogólne wskazówki pracy.
 • Przenośniki taśmowe BARON nowej generacji umożliwiają pracę w sposób niezależny oraz jako zespół  
  przenośników pracujących w serii. 
 • Jeżeli przenośnik ma pracować w sposób niezależny, rekomendujemy użycie modeli serii CU (CU2500, CU3300, 
   CU4500 i CU6000).
 • Jeżeli przenośniki mają pracować jako zespół kilku przenośników konieczne jest wykorzystanie jednego przenośnika
  z serii CCU (CCU4500, CCU6000) jako jednostki sterującej.
 • Przenośniki CU nie mogą pracować jako jednostka sterująca w zespole przenośników.
 • W zespole przenośników pracować może maksymalnie osiem jednostek. Sterowanie odbywa się z jednego miejsca.
 • Zespół przenośników sterowany jest z jednostki sterującej CCU, która  podłączana jest jako pierwsza w szeregu. 
 • Możliwa zmiana kierunku pracy (przód/tył).
 • Możliwa zmiana prędkości pracy (od 20 cm/s do 80 cm/s). 
 • Płynny start (pięć sekund od uruchomienia do prędkości właściwej).
 • Płynny stop (dwie sekundy od prędkości właściwe do zatrzymania).

4. Przeznaczenie przenośników taśmowych.
 • Przenośniki taśmowe przeznaczone są do transportowania materiałów stosowanych w przemyśle budowlanym. 
 • Przenośniki taśmowe Baron charakteryzują się dużą wytrzymałością i idealnie sprawdzają się przy transporcie 
  dużej ilości materiału (maksymalnie do  200 kg rozmieszczonych na długości całego pasa).

5. Obsługa urządzenia – praca niezależna.
 1.  Podłączyć przenośnik taśmowy do prawidłowego źródła zasilania.
 2.  Adaptery muszą być połączone do wtyku IN/OUT.
 3.  Przenośnik uruchamia się poprzez przekręcenie włącznika w lewo lub w prawo. 
    a. Przekręcenie włącznika w prawo powoduje ruch pasa do przodu. 
    b. Przekręcenie włącznika w lewo powoduje ruch pasa w tył. 
    c. Przekręcenia włącznika w pozycję STOP zatrzymuje ruch pasa.
 4.  Prędkość pasa można regulować za pomocą potencjometru. Prędkość może być regulowana niezależnie
   czy pas jest w ruchu lub jest zatrzymany. 
    a. Gdy potencjometr jest ustawiony w pozycji 0, prędkość pasa wynosi około 20 cm/s. 
    b. Gdy potencjometr jest ustawiony w pozycji 10, prędkość pasa wynosi około 80 cm/s. 

 • Sprawdzić, czy pas jest wyśrodkowany na silniku oraz rolce. Jeżeli nie, niezwłocznie należy dokonać jego 
  regulacji (patrz rozdział 10. Regulacja pasa). 
 • Przenośnik taśmowy zawsze startuje od prędkości wybranej na potencjometrze.
 • Przenośnik taśmowy zawsze uruchamia się płynnie. Prędkość właściwą osiąga się po ok. pięciu sekundach.
 • Przenośnik taśmowy zawsze zatrzymuje się płynnie. Zatrzymanie całkowite następuje po ok. dwóch sekundach.
  Nie dotyczy to zatrzymania awaryjnego - w takim przypadku przenośnik zatrzymuje się natychmiast.

6. Obsługa urządzenia – praca w zespole przenośników.
 • Pierwszy przenośnik taśmowy w zespole musi być jednostką CCU. Pozostałe jednostki muszą być typu CU.
  Do jednostki CCU może być podłączonych maksymalnie siedem jednostek CU. Długość wszystkich jednostek
  zespołu CU i CCU może się od siebie różnić i nie ma to wpływu na działanie szeregowe zespołu przenośników.
 • Wszystkie przenośniki w zespole muszą być podłączone za pomocą przewodu CCU/CU, jak pokazano na schemacie.
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 • Gdy jedna lub więcej jednostek CU jest podłączona do jednostki CCU za pomocą przewodu CCU/CU, włącznik i
  potencjometr automatycznie jest odłączany na poszczególnych jednostkach CU, a wszystkie funkcje są 
  kontrolowane z jednostki CCU. Zatrzymanie awaryjne w zespole natychmiast zatrzymuje wszystkie urządzenia.
 • Należy pamiętać, że każda jednostka CU i CCU w połączeniu szeregowym musi mieć własne zasilanie. 

 1.  Podłączyć wszytkie przenośniki taśmowe do prawidłowego źródła zasilania.
 2.  Sprawdzić, czy wszystkie przewodu CCU/CU zostały prawidłowo podłączone.  
 3.  Zespół przenośników uruchamia się poprzez przekręcenie włącznika w jednostce CCU w lewo lub w prawo. 
    a. Przekręcenie włącznika w prawo powoduje ruch pasa do przodu. 
    b. Przekręcenie włącznika w lewo powoduje ruch pasa w tył. 
    c. Przekręcenia włącznika w pozycję STOP zatrzymuje ruch pasa.
 4.  Prędkość pasa można regulować za pomocą potencjometru w jednostce CCU. Prędkość może być regulowana 
   niezależnie czy pas jest w ruchu lub jest zatrzymany. 
    a. Gdy potencjometr jest ustawiony w pozycji 0, prędkość pasa wynosi około 20 cm/s. 
    b. Gdy potencjometr jest ustawiony w pozycji 10, prędkość pasa wynosi około 80 cm/s. 

 • Sprawdzić, czy pas jest wyśrodkowany na silniku oraz rolce. Jeżeli nie, niezwłocznie należy dokonać jego 
  regulacji (patrz rozdział 10. Regulacja pasa). 
 • Przenośnik taśmowy zawsze startuje od prędkości wybranej na potencjometrze.
 • Przenośnik taśmowy zawsze uruchamia się płynnie. Prędkość właściwą osiąga się po ok. pięciu sekundach.
 • Przenośnik taśmowy zawsze zatrzymuje się płynnie. Zatrzymanie całkowite następuje po ok. dwóch sekundach.
  Nie dotyczy to zatrzymania awaryjnego - w takim przypadku przenośnik zatrzymuje się natychmiast.

7. Czyszczenie i konserwacja.
 • Po zakończeniu pracy przenośnik należy dokładnie wyczyścić oraz usunąć wszelkie zabrudzenia, kamienie itd.
 • Jeśli przenośnik wykorzystywany był do transportu betonu lub zapraw, należy go dokładnie umyć dużą ilością 
  wody natychmiast po użyciu.
 • Przy używaniu myjki wysokociśnieniowej nie wolno kierować strumienia wody bezpośrednio na panel kontrolny.
 • Przed przystąpieniem do mycia przenośników taśmowych należy koniecznie odłączyć od nich zasilanie. 
 • Przed myciem należy zdemontować skrzynie zasypową (jeżeli dotyczy).

8. Transport.
 • W celu ułatwienia transportu profile boczne przenośników taśmowych wyposażone zostały w specjalne otwory 
  umożliwiające transport wózkami widłowymi (modele CU3300, CU4500, CU6000, CCU4500 i CCU6000).

9. Wymiana pasa.
 1.  Przed dokonywaniem wymiany pasa należy koniecznie odłączyć zasilanie od przenośników taśmowych.
 2.  UWAGA: wymiany pasa można dokonywać tylko od strony rolki przenośnika (poz. 17).
 3.  Poluzować dwie śruby na uchwytach montażowych (poz. 4) oraz śrubę regulacyjną na płycie wkładki (poz. 2).
 4.  Umieścić przenośnik taśmowy na boku.
 5.  Wymontować uchwyty montażowe (poz. 3).
 6.  Wymontować wkładkę (poz. 1) po prawej stronie.
 7.  Wymontować rolkę (poz. 17).
 8.  Po usunięciu rolki (poz. 17), pchnąć pas najdalej jak to możliwe w stronę silnika.
 9.  Pas można teraz przeciągnąć przez profil boczny i zdemontować.
 10. Przed zamontowaniem nowego pasa należy sprawdzić, czy płyty dolne nie mają ostrych krawędzie, pęknięcia itd.

Nowy pas należy instalować w odwrotnej kolejności (od pkt 10 do pkt 1) a następnie wyregulować zgodnie ze 
wskazówkami z rozdziału 10. Regulacja pasa.

Więcej informacji można znaleźć na filmie instruktażowym na stronie www.baron-mixer.com.

240V
110V (UK)

CCU CU CU CU CU CU CU CU

240V
110V (UK)

240V
110V (UK)

240V
110V (UK)

240V
110V (UK)

240V
110V (UK)

240V
110V (UK)

240V
110V (UK)

OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN 

PL



6

10. Regulacja pasa.
  • Prawidłowa regulacja i wyśrodkowanie położenia pasa przenośnika taśmowego jest ważne dla jego prawidłowego 
   funkcjonowania oraz jego żywotności.  Dlatego należy zawsze przestrzegać następujących instrukcji dotyczących
    regulacji pasa:
   1.  Poluzować obie śruby na uchwytach montażowych (poz. 3 i 4, poz. 11 i 12).
  2.  Napinanie i wyśrodkowywanie pasa odbywa się poprzez regulację śrub przelotowych we wkładce
    (poz. 1 i 2, poz. 9 i 10).
  3.  Taśma musi być wyśrodkowana zarówno na silniku (poz. 16) jak i na rolce (poz. 17). Po ustawieniu należy 
    pozostawić pas pracującym przez na kilka minut w celu kontrolnym.
  4.  Dokręcić obie śruby na uchwytach montażowych (poz. 3 i 4, poz. 11 i 12).

11. Bezpiecznik.
  • Wszystkie jednostki CU i CCU wyposażone zostały w bezpiecznik chroniący jednostkę sterującą. W przypadku 
   błędów lub przeciążenia, bezpiecznik jednostki sterującej będzie chronił najważniejsze elementy wewnętrzne
   (przy konieczności wymiany używać bezpiecznika FIN maks. 160 mA). Źródło zasilania przenośnika zawsze  
   musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD) maksymalnie 16 Amp. 

12. Identyfikacja usterek.
  • Przenośniki taśmowe serii CU: Wskaźnik usterki świeci się a pas się zatrzymał. Przyczyną może być przeciążenie 
   silnika, awaria przetwornika częstotliwości lub aktywacja zatrzymania awaryjnego. Wskaźnik usterki nie świeci
   jeżeli przenośnik nie jest zasilany (awaria źródła zasilania).
  • Przenośniki taśmowe serii CCU: Wskaźnik usterki świeci się a pas się zatrzymał. Przyczyną może być przeciążenie 
   silnika, awaria przetwornika częstotliwości lub aktywacja zatrzymania awaryjnego. Wskaźnik usterki nie świeci  
   jeżeli przenośnik nie jest zasilany (awaria źródła zasilania).
  • Zespół przenośników: Jeżeli nastąpi przeciążenie silnika układ sterowania automatycznie zatrzyma cały zespół, 
   a na przeciążonym przenośniku zacznie świecić wskaźnik usterki.
  • Zespół przenośników: Jeżeli nastąpi awaria przetwornika częstotliwości układ sterowania automatycznie zatrzyma 
   cały zespół, a na uszkodzonym przenośniku zacznie świecić wskaźnik usterki.
  • Zespół przenośników: Jeżeli nastąpi zanik zasilania układ sterowania automatycznie zatrzyma cały zespół, 
   wskaźnik usterki nie będzie świecić na przenośniku bez zasilania, a na pozostałych wskaźnik będzie się świecił.

13. Części zamienne.
  • Kompletny wykaz części zamiennych znajduje się na stronie www.baron-mixer.com.

14. Dane techniczne.

Dane techniczne CU2500 CU3300 CU4500 CU6000 CCU4500 CCU6000

Długość pasa (mm) 2500 3300 4500 6000 4500 6000

Długość całkowita (mm) 2800 3600 4800 6300 4800 6300

Szerokość pasa (mm) 34 34 34 34 34 34

Szerokość całkowita (mm) 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5

Wysokość (mm) 250 250 250 250 250 250

Waga (kg) 61 71 87 103 87 103

Moc znamionowa silnika (kW) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Napięcie znamionowe silnika (v) 3x240 3x240 3x240 3x240 3x240 3x240

Maksymalne  obciążenie (kg) 200 200 200 200 200 200

Prędkość pasa (cm/s) 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80

Napięcie zasilania (v) 230 230 230 230 230 230

Napięcie zasilania (v) dot. UK 110 110 110 110 110 110

15. Gwarancja. Produkt traci gwarancję producenta, jeżeli:
  • przenośnik taśmowy jest używana do innych celów lub w inny sposób niż opisano w instrukcji.
  • podczas mycia strumień wody z myjki ciśnieniowej został bezpośrednio skierowany na panel kontrolny.

16. Serwis.
  • Przenośnik taśmowy raz w roku powinien zostać poddany przeglądowi w autoryzowanej firmie serwisowej.
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17.   Wyposażenie dodatkowe
  • Podwozie transportowe CXL-01
  • Skrzynia zasypowa CXL-02
  • Przewód CCU/CU
  • Przewód zasilający CE

18. Rysunek składowy
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19. Informacje dodatkowe.
  Dodatkowe informacje, które można znaleźć na naszej stronie  dotyczą m.in.:www.baron-mixer.com
  • Kontakt do najbliższego dilera/importera.
  • Wykazy części zapasowych.
  • Schematy połączeń elektrycznych.
  • Instrukcje napraw.
  • Rozwiązywanie problemów.
  • Deklaracje zgodności EU.
  • Informacje o produktach.

  Dane kontaktowe.
  Baron B+A A/S
  Industrivej 54 / 7084 Børkop
  Tel. +45 70157022

240V/110V (UK) Wtyk IN/OUT Włącznik Wyłącznik awaryjny

Potencjometr
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http://www.baron-mixer.com
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