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1  Věnujte laskav ě pozornost následujícímu 
   

1.1  Upozorn ění 
  Výstraha! 

 

 Upozor ňuje na pravidla bezpe čnosti a vyžaduje bezpe čnostní opat ření k ochran ě 
uživatel ů přístroje nebo jiných osob p řed zran ěním nebo ohrožením života. 

  Varování 

    !  Zdůrazňuje, co je t řeba učinit nebo dodržovat, aby nedošlo k poškození  p řístroje 
nebo jiných v ěcných hodnot. 

  Upozorn ění 

����  Doporučuje správné postupy při zacházení s přístrojem, při jeho obsluze a manipulaci 
s ním. Tučně vytištěná čísla v textu se vztahují k příslušným číslům pozic na 
vyobrazení na straně 2. 

   • Bod vyznačuje krok postupu. 

  Jednotlivé kroky jsou na obrázcích vyznačeny pomocí šipek. Pokud je na obrázku 
vyznačeno několik kroků, je jejich pořadí odlišeno barvou šipky: 
 černá šipka -  první krok    
 šedá šipka  -  druhý krok 
 bílá šipka    - třetí krok 

   

1.2  Dodávané díly 
  Některý z modelů: 

 Poloautomatický dávkovač s integrovaným zásobníkem 97008 
 Poloautomatický dávkovač s integrovaným zásobníkem 97009 
1 ks  Koš na láhev (pouze model 97009)  
3 ks  Odkapávací miska              1 ks Síťová přívodní šňůra   
1 ks Silikonový tuk v tubičce        1 ks Šroubení k zásobníku 
1 ks Návod k obsluze  

����  V důsledku neustálého technického zdokonalování našich výrobků se mohou 
zobrazení a popisy v tomto návodu v detailech lišit  od skutečné dodané jednotky. 

   

1.3  Pro Vaši bezpe čnost 

 

 Pro bezpe čné a správné použití p řístroje si p řečtěte pozorn ě všechny pokyny. 
Při nedodržení pokyn ů výrobce nep řebírá záruky za jakékoli škody nebo 
poran ění, vzniklé v d ůsledku nesprávného používání nebo nedodržování 
bezpečnostních doporu čení. 

 

 

 Pokud není s chemickými výrobky správn ě zacházeno m ůže dojít k poškození 
zdraví ! 

 •••• Dodržujte obecná pravidla pro zacházení s chemikál iemi ! 

 •••• Dodržujte pokyny výrobce! Vyžádejte si u Vašeho mí stního technického 
zastoupení bezpe čnostní listy Vámi používaných produkt ů LOCTITE ! 

 •••• Při práci se stla čeným vzduchem používejte ochranné brýle !  

 

  •••• Poškození p řívodní š ňůry nebo zásuvky m ůže mít za následek dotyk  
s částmi pod elektrickým nap ětím. 

 •••• Před každým použitím jednotky zkontrolujte p řívodní sí ťovou š ňůru. Pokud 
jsou š ňůra nebo zásuvka poškozeny, neuvád ějte zařízení do provozu !  
Poškozenou š ňůru vym ěňte za novou. 

 •••• Jednotku smí rozebírat a opravovat pouze pov ěřený servisní pracovník. 
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 Nikdy nepl ňte produkt p římo do zásobníku ! Dochází tak k ucpávání a 
neúčinnosti tlakové pojistky ! 
Vkládejte pouze produkty v originálních obalech LOC TITE ! 

 
 

1.4  Použití 
  Poloautomatické dávkovače s integrovaným zásobníkem jsou vhodné pro přesné 

dávkování produktů LOCTITE při ruční výrobě, například v dílnách, laboratořích a při 
průmyslových montážích. Jednotka je určena pro umístění používaného produktu. 
Modely dávkovače 97008 a 97009 jsou vybaveny přesným regulátorem tlaku 
pracujícím v rozsahu 0 - 4 bar. Dávkovač 97009 je navíc opatřen snímačem nízké 
úrovně hladiny. 
Pomocí poloautomatických dávkovačů s integrovaným zásobníkem lze dávkovat 
anaerobní a kyanoakrylátová lepidla a produkty vytvrzované UV zářením.  
Kapacita integrovaného zásobníku je následující: 

• láhev 500 g pro kyanoakrylátové produkty  • láhev 1 lb  

• láhev 250 ml pro anaerobní lepidla    • láhev 1 l 

• láhev s ∅ 124 mm a výškou 250 mm   • láhev 2 kg 
 

 

  

 

2  Popis 
   

2.1  Princip činnosti 
  Poloautomatický dávkovač s integrovaným zásobníkem se připojuje k vnějšímu zdroji 

stlačeného vzduchu. Dávkovač reguluje dávkovací tlak a ovládá  dávkování během 
zvolené doby dávkování. 
Otevřená láhev s produktem LOCTITE se vkládá přímo do integrovaného zásobníku a 
zásobník se uzavře víkem. Poté se do zásobníku přivede čistý, filtrovaný suchý tlakový 
vzduch. Vzduch v zásobníku tlačí na kapalinu v láhvi a vytlačuje ji přívodní hadičkou  
k dávkovacímu ventilu. 
Množství dávkovaného produktu je ovlivňováno třemi hlavními  faktory: 

• velikostí tlaku v zásobníku 

• dobou, po níž zůstává dávkovací ventil otevřen 

• velikostí dávkovací jehly. 
Další vlastnosti (pouze u zásobníku 97009 od výrobní dávky 2FFE0001): 
EMPTY (Prázdný): 
Vyprázdnění zásobníku je indikováno blikajícím písmenem "U" na digitálním displeji 
dávkovače; kromě toho je signalizováno akusticky pípáním. 
READY (Připravený): 
Pokud skončí dávkovací cyklus a zásobník není prázdný, sepne kontakt. 
Oba signály jsou k dispozici na konektoru X1 start pro dodatečné připojení k vyššímu 
řídícímu systému nebo pro varovné světlo. 
Pokud je signalizován stav EMPTY (prázdný), není zablokován start dávkovacího 
cyklu. 
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 Dávejte pozor při dávkování kyanoakrylátových lepidel – vzduch v produktové hadičce 

může vést k vytvrzování produktu. 
Pokud uživatel vypne signalizaci EMPTY stisknutím tlačítka ENTER, vypne se rovněž 
signál na konektoru X1. 
Signál READY bude indikován pouze, pokud bude zásobník naplněn a snímač 
aktivován. 

 

2.2  Funk ční části a napájení jednotky 
Viz obrázek na straně 2 tohoto návodu 

  1 Závitový otvor zásobníku 

  2 Šroub uzavírání zásobníku 

  3 Víko zásobníku 

  4 Odkapávací nálevka 

(Při výměně láhve s produktem se na ní odkládá víko zásobníku.) 

  5 Elektrický spínač (ON/OFF - zapnuto/vypnuto) 

  6 Zásuvka síťové šňůry 

  7 Síťová pojistka 2 A, polozpožděná, skleněného typu 

 

 Odstra ňování, p řemos ťování nebo vy řazování ochranných elektrických 
zařízení z provozu m ůže vést k poškození jednotky a je tudíž zakázáno !   

  8 Připojení tlakového vzduchu 

  9 Konektor XS1 Start 
Do tohoto konektoru se připojuje nožní spínač. 

  10 Ventil na vypouštění tlakového vzduchu 

Poloha ventilu  - zásobník je bez tlaku  

Poloha ventilu  - zásobník je možné natlakovat. 

  11 Připojení pneumatického ovládání - dávkovací ventil A 

Dávkovací ventil otevírá:   I 
Dávkovací ventil uzavírá:  0 

Při použití jednočinně ovládaného ventilu se otvor 0 uzavře. 

  12 Regulátor tlaku 
Regulátor slouží k nastavení dávkovacího tlaku po povytažení a následném 
otáčení knoflíku regulátoru. Po uvolnění se knoflík regulátoru zablokuje, čímž se 
zabraňuje nechtěnému pootočení. Požadovaný tlak se vždy nastavuje od nízké 
hodnoty k vyšší otáčením ve směru hodinových ručiček. Například, má-li být 
snížen tlak ze 3 na 2 bar, nejprve se sníží otáčením knoflíku regulátoru proti 
směru hodinových ručiček na hodnotu 1 bar  a poté, otáčením ve směru 
hodinových ručiček, na hodnotu 2 bar. Tímto způsobem se docílí stabilního 
nastavení požadovaného tlaku. 

  13 Manometr 
Indikuje tlak v zásobníku. 

 

 14 Tlačítko pro uložení nové hodnoty pro dávkovacího času [s]. Jestliže indikace 
dávkovacího času [s] na digitálním displeji bliká, indikovaný čas lze uložit 
stiskem tlačítka; blikání zobrazené hodnoty přestane. 

 

 15 Tlačítko pro plnění vedení produktu. Při obou možných postupech je produkt 
dávkován po dobu stisknutí tlačítka.  
- Při časově řízeném postupu se dávkovací čas nemění, 
- při nepřetržitém způsobu lze dávkovací čas  měnit.  

  16  Tlačítka  +   a . 
a. Tlačítka slouží  pro změnu dávkovacího času dávkovací sekvence. Při 

stisknutí tlačítka +  nebo  začne na displeji blikat zobrazení dávkovacího 
času [s]. Zobrazený čas lze stiskem příslušného tlačítka prodloužit (+) nebo 
zkrátit (-) v rozmezí 0,01 až 99,9 s. 
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b. Současným stisknutím obou tlačítek se přepíná mezi režimem časového 
řízení řízeným a režimem nepřetržitého provozu. Na displeji se objeví "con" a 
nepřetržitý způsob dávkování indikuje rozsvícení diody CONT.  
V průběhu dávkování je uběhlý čas zobrazován na digitálním displeji, přičemž 
každý zobrazovací cyklus začíná časem 0,00 s. Poslední dávkovací čas zůstává 
zobrazen na displeji do nového startu. 

- Přepnutí zpět do režimu časového řízení bez uložení  dávkovacího času se 

provede opětovným současným stiskem tlačítek +  a . Dioda zhasne a na 
digitálním displeji bliká hodnota dávkovacího času. 

- Přepnutí zpět do režimu časového řízení s uložením  dávkovacího času se 
provede stiskem tlačítka 14. Dioda zhasne, zobrazený dávkovací čas je uložen 
do paměti. 

  17 Digitální displej 

Trojmístný displej pro zobrazení dávkovacího času  [s] a režimu nepřetržitého 
provozu (con ). 

  18 Svítící dioda "CONT" 

Rozsvícení červené diody "CONT" indikuje režim nepřetržitého provozu. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                             Koš na láhev (pouze u 97009)
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3  Technické údaje 
   

3.1  Požadavky na energie  
3.1.1  Elektrická energie 

   Napájení 90 - 260 Vst  47 - 63 Hz 

   Příkon přibližně 25 W 

   Ochrana tavná trubičková pojistka, polozpožděná, 2 A 

   Vnitřní ovládací napětí 24 Vss 

3.1.2  Stlačený vzduch  

   Napájení min. 5 bar, max. 10 bar 
   Kvalita filtrovaný filtrem 10 µm, zbavený oleje, suchý, bez 

kondenzujících par 
Pokud používaný vzduch nemá požadovanou kvalitu, 
instalujte regulátor LOCTITE s filtrem (příslušenství obj. 
č. 97120). 

    97008 97009 
   Rozsah regulace, bar 0 - 7 0 - 4 
   Indikace tlaku, bar 0 - 10 0 - 4 
       

3.2  Připojení a rozm ěry     

   Elektrická energie síťová šňůra pro chladné spotřebiče IEC 320 podle  
VDE 0625 

   Rozměry š x v x h: 350 x 335 x 230 mm  
     Hadice na vzduch vnitřní ∅ 4 mm, vnější ∅ 6 0 10

0 05
−
+

,
,  mm 

      Připojení vzduchu vnější ∅ 1/4" není vhodný ! 
    

3.3  Další údaje  

   Hmotnost 7,5 kg 
   Provozní teplota +10 ... +40 °C 
   Skladovací teplota -10 .... +60 °C 
   Hladina 

 nepřerušovaného  
 hluku 

 
< 65 dBA 

    

3.4  Ochranná za řízení  

   Tlaková pojistka Průtržná pojistka, min. 9 bar, max. 12,5 bar 
Utahovací moment držáku max. 20 Nm. 
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4  Instalace 
    

4.1  Okolní prost ředí a provozní podmínky 
  - Hadici na tlakový vzduch používejte co nejkratší; docílí se tím krátkých časů otevírání 

a zavírání dávkovacího ventilu. 
- Přívodní hadici na dávkovaný produkt používejte rovněž co nejkratší. Čím je 
dávkovací hadice kratší, tím nižší je ztráta v potrubí a lze použít nižšího dávkovacího 
tlaku. Hadice nesmí být přelomená. 
- V žádném případě nesmí délka hadic na stlačený vzduch a dávkovaný produkt  
přesáhnout 2 m. 
- Pro tlakový vzduch ani pro dávkovaný produkt nepoužívejte neohebné hadice, aby se 
zabránilo nadměrnému  namáhání šroubení. 
- Všechny spoje musejí být těsné. 
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani ultrafialovému záření. 
- Na zařízení nesmí kondenzovat vzdušná vlhkost, ani nesmí být vystaveno stříkající 
vodě. 

   

4.2  Prostorové požadavky 
  

4.3  Připojení jednotky k elektrickému napájení a zdroji t lakového 
vzduchu 

   • Používejte pouze dodávané soupravy kabelů a hadic. 

 • Přívodní síťovou šňůru připojte do zásuvky 6. 

 • Přívod tlakového vzduchu připojte ke koncovce 8; připojení proveďte tlakovou 

hadicí s vnitřním průměrem 4 mm a vnějším průměrem 6 0 10
0 05

−
+

,
,  mm. 

   
 

5  Dávkování 
   

5.1  Uvedení do provozu 
   • Zkontrolujte, zda je dávkovací ventil správně připojen podle návodu k použití. 

 • Nastavte síťový spínač 5 do polohy I (ON – zapnuto). 

����  Po zapnutí elektrického napájení je na displeji zobrazen signál prázdného zásobníku a 
současně se ozývá pískání; je to důsledek prázdného zásobníku  (pouze pro 97 009)           
 



 10

 

5.2  Plnění a dopl ňování zásobníku produktu 

 

 Nikdy nepl ňte produkt p římo do zásobníku ! Dochází tak k ucpávání a 
neúčinnosti tlakové pojistky ! 
Nikdy nevyprazd ňujte úpln ě láhev v zásobníku ! Vzduch, který v 
takovémto p řípadě vnikne do dávkovací hadi čky způsobuje problémy p ři 
dávkování produktu. 
Je-li p ři dávkování kyanoakrylátových lepidel indikován prá zdný zásobník (pouze 
u modelu 97009), okamžit ě jej dopl ňte, protože vniknutí vzduchu do dávkovací 
hadičky může v ní způsobit vytvrzení produktu !   

Před otev řením zásobníku (povolením upev ňovacích šroub ů 2 víka), musí být z 
něho vypušt ěn tlak ! 
Tlak ze zásobníku se vypustí otevřením vypouštěcího ventilu 10 (nastavením do polohy 

 ); manometr 13 při tom musí ukazovat nulový tlak. 

 • Povolte šrouby 2 a sejměte víko 1. 

 

!  
 V dávkovací hadi čce zůstávají zbytky produktu ! 

Zabraňte kontaminaci dávkovací hadi čky vlhkostí a prachem !  

 • Víko 1 zásobníku odložte na odkapávací nálevku 4. 

 • Zkontrolujte, zda na láhvi nebo na povrchu snímače není zkondenzovaná voda. 

 • Vložte do zásobníku plnou láhev s produktem. 

 • Zkontrolujte, zda je vložená láhev s produktem tlačena proti snímači výšky hladiny 
(u 97 009). 

 

 

 Je-li mezi láhví a sníma čem mezera, je t řeba seřídit jeho polohu. 
Nastavení musí provést autorizovaný servisní pracov ník  (viz sekce 8). 

   • Vložte konec dávkovací trubice do láhve a nasaďte víko 1. 

 • Stejnoměrně rukou dotáhněte upevňovací šrouby 2. 

 • Nastavte vypouštěcí ventil 10 do polohy  (natlakování). 
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5.3  Nastavení dávkovaného množství 

5.3.1  Režim časového řízení 
Tento způsob provozu je určen pro přetržité nanášení v ploškách nebo dávkování po 
kapkách. 

 

 • Dávkovací čas se pomocí tlačítek +  a  nastaví na 0,50 s. Zobrazení 
dávkovacího času na digitálním displeji začne blikat. 

 • Regulátorem tlaku se nastaví dávkovací tlak na 0,5 bar. 
Pokud je dávkované množství příliš malé, postupuje se následovně: 

 • Zvýší se dávkovací tlak. Po této operaci se zkontroluje dávkované množství a celý 
postup se případně opakuje tak dlouho, dokud se zhruba nedocílí požadované velikosti 
dávky. 
Pokud se zhruba dosáhne  potřebného dávkovaného množství, postupuje se 
následovně: 

 • Nastaví se přesné dávkované množství pomocí tlačítek +  nebo . 

 • Stiskem nožního spínače se zkontroluje dávkované množství. 
Pro následné dávkování se nastavená hodnota dávkovaného množství uloží do paměti 
následovně: 

 • Stiskne se tlačítko 14 ; zobrazení nastaveného dávkovacího času přestane 
blikat. 
Pokud není dosaženo požadovaného dávkovaného množství postupuje se následovně: 

 • Kroky, popsané v sekci 5.2.1, se opakují s jehlou menšího, případně většího 
průměru. 

5.3.2  Režim nep řetržitého provozu 
  Tento způsob dávkování se používá pro aplikace housenky produktu na lemy a obruby. 

 
 

• Pomocí regulátoru tlaku 12 nastavte dávkovací tlak na hodnotu 0,5 bar. 
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    • Současným stiskem tlačítek +  a  přejděte na nepřetržitý způsob 
dávkování, který je indikován rozsvícením diody "CONT" a na digitálním displeji 
zobrazením hlášení con .  

 • Stiskněte tlačítko 15  (nebo nožní spínač) pro kontrolu, zda je produkt  
z dávkovací jehly vytlačován dostatečně rychle. 
Pokud je produkt dávkován příliš pomalu, postupujte následujícím způsobem: 

 • Zvyšte dávkovací tlak nebo opakujte postup za použití větší dávkovací jehly. 
 - Přepnutí do režimu časového řízení bez uložení dávkovacího času se provede 

opětovným stiskem tlačítka +   nebo . Svítící dioda zhasne a hodnota dávkovacího 
času na digitálním displeji začne blikat.  
 - Přepnutí do režimu časového řízení s uložením dávkovacího času se provede 

stiskem tlačítka 14 . Svítící dioda zhasne a hodnota dávkovacího času na 
digitálním displeji se uloží. 

   

5.4  Odstavení jednotky na delší dobu 
   • Odpojte přívod tlakového vzduchu od jednotky. 
   

5.5  Opětovné uvedení do provozu po delší p řestávce 
   • Připojte přívod tlakového vzduchu. 

 • Zkontrolujte instalaci podle kapitoly 4. 

 • Uveďte zařízení do chodu podle pokynů v sekci 5.1. 
   
   

6  Čišt ění a údržba 
   
   • O-kroužek na víku 3 zásobníku je třeba čas od času namazat přiloženým 

silikonovým tukem; tímto způsobem se prodlouží jeho životnost. 

����  Po práci se silikonovým tukem si důkladně očistěte ruce, aby se tuk nedostal na lepené 
části; v takovém případě by mohl lepený spoj selhat. 

 • Podle potřeby očistěte povrch snímače, odkapávací nálevku a odkapávací misku. 

!  Na povrchu lahve s produktem a rovn ěž na povrchu sníma če výšky 
hladiny nesmí být kondenzovaná vlhkost.  

����   • Pravidelně kontrolujte šrouby 2 uzavírání víka zásobníku a přívodní dávkovací 
trubici. Pokud se na nich objeví jakékoliv známky prasklin, vyměňte je. 
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7  Odstra ňování poruch 
   

7.1  Odstra ňování poruch 
 

Typ poruchy Možné p říčiny Náprava 

Digitální displej nefunguje - Chybí napájecí napětí • Zkontrolujte napájení napětí 
 - Síťový spínač 5 je v poloze 

vypnuto 0 (OFF) 
• Zapněte síťový spínač do polohy 
zapnuto (I/ON) 

 - Síťová pojistka 7 je vadná • Zkontrolujte nebo vyměňte pojistku 
 - Vadná přívodní síťová šňůra • Šňůru vyměňte 
 - Vadná řídící jednotka • Obraťte se na servis LOCTITE 

Manometr neukazuje - V zásobníku není tlakový 
vzduch 

• Zkontrolujte polohu vypouštěcího 
ventilu 10 

 - Vadný manometr • Vyměňte manometr 
 - Vadný regulátor tlaku • Vyměňte regulátor 

Nelze dosáhnout 
požadovaného tlaku 

- Nedostatečná dodávka 
stlačeného vzduchu 

• Zvyšte tlak dodávaného vzduchu 
(min. 0,5 bar nad tlakem v zásob.) 

LED dioda nesvítí - Vadná dioda • Pokud je řídící jednotka 
provozuschopná, lze ji používat do 
opravy servisem LOCTITE  

Není spouštěcí signál - Příliš volné zasunutí 
konektoru 9  XS1: Start 

• Vypněte síťový spínač - poloha 0 
(OFF). Přitáhněte šrouby na 
konektoru. Zapněte opět napájení 
(poloha síťového spínače I/ON).  

 - Vadný nožní spínač • Vyměňte nožní spínač 

Nedávkuje se žádný 
produkt, případně se 
dávkuje příliš málo nebo 
příliš mnoho produktu 

- Nesprávně nastavený 
dávkovací tlak 
- Nesprávně připojená hadice 
stlačeného vzduchu 

• Opravte nastavení dávkovacího 
tlaku 

• Připojte správně hadici stlačeného 
vzduchu  

 - Nesejmutý uzávěr koncovky 
dávkovací trubice 

• Zaměňte uzávěr za dávkovací 
jehlu 

 - Dávkovací jehla je ucpaná, 
příliš malá nebo příliš velká 

• Vyměňte dávkovací jehlu 

 - Dávkovací ventil není 
správně připojený nebo je 
vadný 

• Zkontrolujte dávkovací ventil (viz 
provozní manuál dávkovacího 
ventilu) 

 - Zásobník produktu není 
připojený 

• Zkontrolujte zásobník produktu 

 - Zásobník produktu je 
prázdný 

• Znovu naplňte zásobník (viz sekce 
5.3) 

V produktu jsou vzduchové 
bubliny 

- Zásobník produktu je 
prázdný 

• Znovu naplňte zásobník (viz sekce 
5.3) 

 - Přívodní trubice pro produkt 
není správně připojena 

• Připojte trubici správně 

 -  Dávkovací ventil není 
správně připojený nebo je 
vadný 

• Zkontrolujte dávkovací ventil (viz 
provozní manuál dávkovacího 
ventilu) 

 - Tlak v zásobníku produktu je 
příliš vysoký 

• Snižte tlak, prodlužte dávkovací 
čas 

Tlakový vzduch uniká pod 
víkem zásobníku 

- Šrouby 2 upevnění víka 
zásobníku nejsou dostatečně 
dotaženy 

• Dotáhněte šrouby 

 - O-kroužek nedostatečně 
těsní 

• Namažte nebo vyměňte O-kroužek 
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Tlakový vzduch uniká z 
pláště zásobníku 

- Perforovaná tlaková pojistka • Vyměňte tlakovou pojistku (viz 
sekce 7.2) 

 - Vypouštěcí ventil 10 je 
otevřen 

• Uzavřete vypouštěcí ventil 

Tlakový vzduch uniká v 
místě vývodu přívodní 
trubice dávkovaného 
produktu 

- Připojovací matice není 
dostatečně dotažena 

• Pečlivě dotáhněte připojovací 
matici 

 

7.2  Výměna tlakové pojistky  
   

����  Dojde-li k překročení maximálního povoleného pracovního tlaku, tlak ze zásobníku je 
vypuštěn protržením tlakové kotoučové pojistky. Protržený kotouček je třeba vyměnit. 

   • Odpojte jednotku od elektrické sítě vytažením napájecí šňůry. 

 
 • Povolte šrouby 2, upevňující víko 1 zásobníku. 

 • Vyklopte šrouby a otevřete kryt. 

 
   • Vyjměte dutý šroub upevňující prasklou pojistku. 

 • Zaměňte prasklou pojistku za novou. 

 • Vložte zpět dutý upevňovací šroub a dotáhněte jej. 

 

!  
 Maximální utahovací moment: 20 Nm. 

Připevn ěte dodávanou typovou desti čku.   

   • Uzavřete kryt, vložte a dotáhněte šrouby.  
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8  Nastavení sníma če výšky hladiny  (pouze u modelu 97009) 
   

 
 Pracujete-li s otev řeným za řízením, řiďte se platnými  

bezpečnostními p ředpisy !  

����  Aby snímač výšky hladiny správně fungoval, musí být nastaven podle typu 
používaného produktu a velikosti láhve. 

   • Povolte tři šrouby 2 upevňující víko 1 a sejměte jej.  

   • Odklopte šrouby a otevřete kryt. 

 
   • Vyprázdněte láhev s produktem, který budete používat. 

   • Vlijte do láhve právě tolik produktu, kolik je třeba, aby se zabránilo vniknutí 
vzduchu do přívodní dávkovací trubice. 

   • Vložte láhev do zásobníku; pro malé láhve použijte koš na láhve. 

   • Zkontrolujte, zda vložená láhev je tlačena proti snímači; pouze v tomto případě je 
možné nastavení snímače výšky hladiny.  

����  U láhví s produktem, které přesně nezapadají do úložného prostoru, otáčejte 
snímačem jedním nebo druhým směrem tak, aby sevřel láhev. V případně nutnosti 
přitlačte láhev s produktem k čidlu pomocí vhodné pomůcky. 

  
   • Zapněte síťový spínač 5. 

 
 Pracujete-li s otev řeným za řízením, řiďte se platnými bezpe čnostními 

předpisy !  
   • U láhví s obsahem 250 ml věnujte pozornost správnému vložení láhve do 

zásobníku vzhledem ke snímači výšky hladiny. 
   • Sejměte plastový kryt ze snímače. 

   • Otáčením šroubkem pomocí vhodného šroubováku nalezněte bod, kdy se snímač 
přepíná do neaktivního stavu. V tomto místě zhasne žlutá dioda. 
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����  Správné nastavení je v bodě, kdy právě snímač vypne. Nepostupujte za tento bod !  

   • Překontrolujte toto nastavení pomocí plné a prázdné láhve. 

    • Uzavřete kryt, přiklopte upevňovací šrouby a pečlivě je dotáhněte. 

!!!!     Od výrobní dávky 08CFEXXX je možné použít také násl edující  
postup nastavení sníma če: 

•  Otevřete víčko nastavovacího šroubku snímače. 

• Otáčejte šroubovákem v souladu s níže uvedenou 
tabulkou pro nastavení. 

• Dbejte na správnou polohu elektrikářského 
šroubováku vzhledem ke snímači 
+ značí otáčení ve směru hodinových ručiček 
- značí otáčení proti směru hodinových ručiček 
Pro jednotky 97108 a 97009 pouze pro lahve 250 
ml anaeroby a 500 g kyanoakryláty. 

•  Použijte dodaný držák na lahve. 

• Vložte plnou  lahev s produktem do držáku 
Zkontrolujte, zda je nádoba s produktem, 
zasunutá do držáku 8, tlačena proti snímači 
hladiny, neboť pouze v tomto případě je možné 
provést správné nastavení snímače. 

 
Význam výrazů použitých v následující tebulce: 

Factory Setting – nastavení od výrobce, Turns – počet otáček, Bottle – lahev,  Soft - měkká 

Tabulka pro nastavení (Pro jednotlivé lahve s produ ktem) 
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9  Dodatky 
   

9.1  Náhradní díly 
   

Pozice   Popis                                                              Typové číslo    Objednací číslo  
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

13 
 

 
12 
13 

 
12 
10 

- 

 Opravárenská sada pro 2 litry zásobník                    97253                 195867 
(1 ks O-kroužek, 1 ks silikonový tuk, 3 ks matice šroubů víka, 3 ks odkapávací misky) 
 Průtržný kroužek                                                      97251                   195865 
Koš na láhev do zásobníku (pouze pro 97009)        97202                   195772 
Regulátor tlaku vzduchu s filtrem                              97120                    88649  
Napájecí šňůra pro chladné spotřebiče  
IEC 320 podle VDE 0625  
Snímač nízké hladiny s přívodní šňůrou                  8950406                 881498 
Zdroj proudu                                                             8950490                 881499 
CPU Board                                                               8950891                 529516 
Manometr 0 až 4 bar                                                8950388                 881497 

Následující náhradní díly se objednávají u místního zastoupení firmy Festo: 
Pro 97008 
Regulátor tlaku vzduchu 0 až 7 bar                              159506 LR – 1/8 – G – 7 
Manometr 0 až 10 bar                                                  159599 FMA – 50-10-1/4-EN 
Pro 97009 
Přesný regulátor tlaku vzduchu 0 až 4 bar                    159501 LRP – 1/4 - 4   
Uzavírací ventil                                                              153475 HE – 3 – QS – 6 
5/2-cestný solenoidový ventil (řídící ventil 
pro externí dávkovací ventil)                                         34309 MYH – 5/2-M-L-LED               

-   

9.2  Zapojení konektoru XS1 
  Konektor XS1 – spouštění pomocí nožního spínače,  

přídavné signály “Prázdný zásobník” a "Připraven" (pouze u modelu 97009) 

!  
 Nikdy nep řipojujte vn ější nap ětí na kolík 1 nebo 9.  

  

 

!  
 Nikdy nep řipojujte vn ější nap ětí na piny 5 a/nebo 9. 
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!  
 Nikdy nep řipojujte vn ější nap ětí na piny 5 a/nebo 9. 

 
 
 
 

Pouze 
97009 

 

!  
 Nikdy nep řipojujte vn ější nap ětí na piny 5 a/nebo 9. 
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Pouze 
97009 

 

 

!  
 Nikdy nep řipojujte vn ější nap ětí na piny 5 a/nebo 9. 

 

Pouze 
97009 

 

 

!  
 Nikdy nep řipojujte vn ější nap ětí na piny 5 a/nebo 9. 

 

!  
 Tato funkce je dostupná pouze v režimu časového řízení ! 
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9.3  Prohlášení o shod ě 

   
 Výrobce Henkel KGaA 

Standart München 

Gutenbergstrasse 3 

85748 Garching bei München 
 prohlašuje, že jednotka vyznačená v následujícím, v důsledku svého navržení a konstrukce, 

je ve shodě s předpisy Evropského společenství, harmonizovanými normami a národními 
normami, uvedenými níže. 

 Označení jednotky Poloautomatický dávkovač s integrovaným zásobníkem 
97007/97008/97009/97010 pouze ve spojení s nožním 
spínačem 97201 

 Číslo jednotky 97007: 346092 
97008: 215844 
97009: 215845 
97010: 478456 

 Aplikovatelné směrnice EC EC Směrnice pro strojní vybavení 98/37/EEC včetně změny 
98/79/EC 
EC Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 
2004/108/EG 

 Aplikovatelné harmonizované 
normy 

DIN EN 292-1, 1991.11; DIN EN 292-2, 1995.06 
EN 50011/3.1991; EN 50082-2/3.1995 

 Podpis výrobce 

 

 

Datum:  12.10.2007 

                                                       

 (Dr W. Fleischmann) 

 Při provedení zm ěn na jednotce, které nebyly schváleny spole čností Henkel, pozbývá 
toto prohlášení platnosti. 
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9.4  Záruční podmínky (krom ě Německa) 
   

Firma Loctite výslovně  zaručuje, že všechny výrobky, zmiňované v tomto provozním 
manuálu Poloautomatického dávkovače s integrovaným zásobníkem, modely 
97007/97008/97009/97010 (dále nazývané "produkty") nemají žádné vady materiálu 
ani výrobní vady. Odpovědnost firmy Loctite je omezena podle jejího uvážení na 
výměnu těchto produktů, které jsou vadné buď z hlediska materiálu nebo výroby, nebo 
na vrácení zákazníkovi  částky z nákupní ceny (plus dopravného a pojistných částek, 
placených uživatelem). Jediný a výhradní opravný prostředek uživatele při nedodržení 
záruky je zmíněná výměna nebo vrácení částky. Reklamace vady materiálu nebo 
výrobní vady kteréhokoliv produktu bude uznána pouze tehdy, pokud bude předána 
firmě Loctite v písemné formě do jednoho měsíce po zjištění této vady nebo po době, 
kdy lze logicky předpokládat, že mohla být zjištěna (a v každém případě do doby 12 
měsíců po odeslání produktu k zákazníkovi). Žádná reklamace  nebude uznána u 
produktů, které byly nedbale nebo nevhodně skladovány, přepravovány, manipulovány, 
instalovány, připojeny, provozovány, používány nebo opravovány nebo v případech 
neoprávněných úprav produktů (včetně případů, kdy výrobky, součásti nebo  přídavná 
zařízení pro použití ve spojení s danými produkty jsou dodávány firmou Loctite, ale byly 
použity výrobky, součásti nebo přídavná zařízení, které nebyly vyrobeny touto firmou).  
Žádné produkty nemohou být vráceny firmě Loctite z jakéhokoliv důvodu bez 
předběžného písemného souhlasu této firmy. Produkty musejí být zaslány vyplaceně, 
podle instrukcí firmy Loctite. 
S VYJÍMKOU UVEDENÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY FIRMA LOCTITE NEDÁVÁ ŽÁDNÉ 
DALŠÍ ZÁRUKY, KONKRÉTNÍ NEBO IMPLICITNÍ, NA COKOLIV JINÉHO 
TÝKAJÍCÍHO SE PRODUKTŮ.  
VŠECHNY ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY A 
OSTATNÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ PROTI PŘESTUPKŮM 
TÝKAJÍCÍM SE PATENTOVÝCH PRÁV  NEBO  OCHRANNÝCH ZNÁMEK) JSOU  
FIRMOU LOCTITE ODMÍTÁNY A ZÁKAZNÍK SE JICH ZŘÍKÁ. 
TATO SEKCE VYJADŘUJE VÝLUČNĚ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST FIRMY 
LOCTITE VŮČI ZÁKAZNÍKOVI  V PŘÍPADĚ VADNÝCH PRODUKTŮ. 
BEZ OMEZENÍ VÝŠEUVEDENÝMI SKUTEČNOSTMI V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU, 
MOŽNÉM PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, FIRMA LOCTITE VÝSLOVNĚ ABSOLUTNĚ 
ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, ZPŮSOBENÉ 
PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO VE SPOJITOSTI S PRODEJEM NEBO  POUŽÍVÁNÍM 
PRODUKTŮ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, VČETNĚ, A TO BEZ OMEZENÍ, ZTRÁT NA 
ZISKU A SPECIÁLNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH, ŠKOD, AŤ 
ZPŮSOBENÝCH NEDBALOSTÍ FIRMY LOCTITE NEBO VZNIKLÝCH JINAK. 

ČR : SMLUVNĚ STANOVENÉ PODMÍNKY MAJÍ P ŘEDNOST. 
 


