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- PLC různých výrobců
- vizualizace
- bezpečnostní aplikace
- optimalizace řízení
- MaR
- technologie na míru

- 3D vizualizace finálního zařízení
-  výroba zařízení
- mechanika
- hydraulika
- pneumatika
- měření regulací
- 3D tisk vzorků

- analýza a posouzení rizik
- tvorba kompletní dokumentace
- ES nebo EU prohlášení o shodě
- vystavení označení CE na zařízení



Typ stroje:  
Lamelový plnící přístroj Merrill je zařízení, které 
mechanicky rozděluje tablety pomocí lamelového 
podavače. Tyto tablety potom dále sype do určený 
nádob, které se posouvají pod podavačem v jedné 
nebo dvou řadách. Jedná se o zařízení nevržené 
tak, aby mohlo pracovat s širokou paletou separo-
vaných produktů (tablety, kapsle, atd.) a plnících 
nádob.

Použitý materiál a komponenty:
Allen-Bradley – bezpečnostní komponenty, stykače, 
odpojovače, frekvenční měniče, relé, svorky,  
konektory, napájecí zdroj, motory, převodovky, 
pohony
Turck – indukční/optické/kapacitní senzory
RIttal – Skříň rozvaděče
Festo – Pneumatické ventily
Marek Industrial – hliníkové profily, stavebnicové 
systémy

Provedené práce:
Posouzení rizik.
Osazen nový samo stojící rozvaděč včetně   
nového rozvodu kabeláže.
Řídící systém převeden do nového rozvaděče.
Kompletní výměna kabeláže.
Doplnění optických závor a bezpečnostních spínačů
Výměna ovládacího panelu.
Doplnění krytování točivých částí.
Výměna všech snímačů a enkodéru.
Rozšíření funkcí pneumatického obvodu.
Výměna motorů a převodovek.
Doplnění řídícího systému o PLC GuardLogix.
Oživení hotového stroje.

Legislativa:
Revize elektro
ES prohlášení o shodě
Návod k použití
Elektrická schémata

Normy
EN ISO 12100: 2010 Posouzení rizika a snižování rizika
ČSN EN 60204-1 Bezpečnost – Elektrická zařízení strojů
ISO 13857 Bezpečné vzdálenosti pro horní a dolní končetiny
ČSN EN ISO 14120 Bezpečnost a výroba pevných  
a pohyblivých krytů
ČSN EN ISO 4414 Bezpečnostní požadavky na pneumatické 
obvody
ČSN EN 415-3+A1 Bezpečnost balících strojů

Tato zakázka byla realizována pro:

 

 

 

 

Bezpečnost a legislativu nechte  
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LAMELOVÝ PLNÍCÍ PŘÍSTROJ MERRILL 


