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 Bezpečnost práce 
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Upozornění 

V zájmu zabránění poranění osob a poškození zařízení je nutné, aby obsluha tento 
návod před zahájením provozu důkladně pročetla. Přitom je důležité, aby tento text 
nejen přečetla, nýbrž přečtenému také přesně porozuměla.Tento návod musí být 
bezpodmínečně uložen přímo na pracovišti, což zaručí, že případné problémy mohou 
být operativně ihned řešeny.  

Za škody, které vzniknou nevhodným použitím nebo nesprávnou obsluhou zařízení, 
neneseme žádnou odpovědnost. 

 

Informace, obsažené v této dokumentaci, jsou založeny na současném stavu vědy a 
techniky a lze je pokládat za spolehlivé. Jako návod k použití má sloužit poučeným 
osobám, které si osvojily určitou úroveň technických znalostí a zručnost, zaručující 
používání tohoto zařízení na vlastní zodpovědnost a riziko. Při používání tohoto 
systému nemůžeme ani převzít jakoukoliv zodpovědnost, ani zaručit dosažení výhod-
nějších výsledků díky tomuto užívání. Technické údaje a míry obsažené v této 
dokumentaci slouží pouze jako informace. Při technických nejasnostech, obzvláště ve 
vztahu k bezpečnosti, se obraťte na zástupce firmy Panduit v České republice nebo 
na svého příslušného distributora. Tuto příručku nelze považovat za povolení k použití 
jakýchkoliv platných patentů, ani za svolení je porušovat. 

 

Panduit vlastní copyright © 2003 na tuto dokumentaci. Všechna práva z toho vyplý-
vající patří výhradně firmě Panduit. Tato dokumentace nebo její části nesmí být kopí-
rována, přetištěna, přepracována, nebo v jiné formě uložena či překládána do jiné 
řeči, a to jakýmkoliv způsobem, ať už písemně, ručně či mechanicky, opticky, chemi-
cky, nebo elektronicky a magneticky nebo jakýmikoliv jinými prostředky, pokud k tomu 
Panduit nedal písemné svolení. 

 

Záruka 

Ručíme za to, že naše produkty jsou v okamžiku prodeje bez závad po stránce mate-
riálů a zhotovení. Naše záruční povinnost výměny prokazatelně vadného výrobku je 
však omezena na šest měsíců ode dne jeho dodání. Záruka přestává platit, jakmile by 
byl výrobek modifikován, pozměněn, nebo jiným způsobem zneužit. Zneužitím je 
myšleno použití pro zpracování jiných než firmou Panduit k tomuto účelu dodávaných 
produktů, pro které byl výrobek konstruován. Před použitím musí uživatel provést 
rozhodnutí o vhodnosti volby zpracovávaného produktu pro daný účel a přebírá vše- 
chna rizika a plnou odpovědnost za záruky s tímto rozhodnutím spojené. Tato záruka 
platí místo všech ostatních a jiných a vylučuje jakékoliv jiné záruky, ať už zveřejněné 
nebo tiché a zvykové. Tiché a zvykové záruky přiměřenosti a vhodnosti jsou 
výslovně vyloučeny. Ani dodavatel ani výrobce nenesou, ať přímo nebo nepřímo, 
záruku a odpovědnost za zranění, ztrátu nebo poškození, které by mohly vyplývat z 
užívání výrobku nebo neschopnosti výrobek správně používat. 
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Bezpečnost práce 

Automat na instalaci svazinek používá stlačený vzduch a elektrický proud. Proto je 
nutné dodržovat určitá pravidla bezpečnosti práce. 

 K bezpečnosti obsluhy 

• Nikdy nestrkat prsty do otvoru čelistí. Příp. na prstu uvázanou svazinku okamžitě 
přestřihnout. 

• Pravidla bezpečnosti práce nesmí být obcházena nebo zbavena platnosti. 

• Nestiskávat spoušť vázací pistole v blízkosti obličeje. 

• Nestiskávat spoušť, pokud není v otvoru čelistí vázací pistole žádný materiál ke 
svázání. 

• Nestiskávat spoušť, pokud formovací kolíky kabelového svazku nebo jiné 
předměty blokují přední nebo zadní čelist vázací pistole. 

• V oblasti transportního válce řídící jednotky PDM je potřeba velké opatrnosti. 
Obzvláště je třeba dávat pozor, aby prsty obsluhy nebo jiné cizí předměty nebyly 
vtaženy dovnitř řídící jednotky. 

• Při práci s automatem musí obsluha nosit ochranné brýle. Totéž platí i pro i osoby, 
zdržující se v okruhu do 3 m od systému. 

• Rovněž práce na údržbě a čištění je třeba provádět s ochrannými brýlemi. 

 Opatření k bezpečnému zacházení s elektrickým proudem 

• Přístroj je opatřen vodičem ochranného uzemnění. Dodávaný el. napájecí kabel je 
nutné připojit na odborně instalovanou zásuvku s ochranným uzemňovacím 
kolíkem. 

• Tento napájecí kabel nesmí být vyměněn nebo upraven. Pokud není zásuvka 
zdroje el. proudu kompatibilní se zástrčkou přívodního kabelu, je nutné, aby 
odborník instaloval jinou, vhodnější zásuvku. 

• Používejte prosím jen tento dodávaný napájecí kabel, v nejnutnějším případě 
napájecí kabel stejných hodnot. 

• Poškozený napájecí kabel okamžitě vyměňte za nezávadný. 

• Přístroj nesmí být používán v prostorách ohrožených nebezpečím výbuchu. 

• Rovněž nesmí být používán v prostorách, ve kterých se nacházejí vznětlivé plyny 
nebo tekutiny. 

• Ani nasazení přístroje ve vlhkých prostorách není dovoleno. 

• Servisní a údržbářské práce smí být prováděny, jenom když je přerušen přívod el. 
proudu a přívod stlačeného vzduchu k přístroji. 

• Tyto servisní práce nesmí provádět obsluha sama. 

• V rámci oprav smí být používány pouze náhradní díly dodávané firmou Panduit 
nebo jí pověřeným distributorem. 
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Všeobecné pokyny 

• Během záruční doby nesmí být ani vázací pistole PAT1M/PAT1,5M, ani řídící 
jednotka PDM otevřeny, pokud k tomu firma Panduit nedá svolení. 

• Servisní práce smí provádět jenom osoby k tomu kvalifikované a firmou Panduit 
vyškolené. 

Vysvětlivky značek 

 
Nerespektování pravidel bezpečnosti práce může mít za následek lehký úraz 
nebo poškození věci. 

 
Čištění a opravy otevřené vázací pistole PAT smí být prováděny pouze po 
vyrovnání elektrostatických potenciálů pomocí k tomu určených zařízení - 
uzemněná elektrostatická podložka nebo alespoň uzemněný elektrostatický 
náramek. 

 Symbolizuje provedení jednoho pracovního kroku. 

✦ Užitečné pomocné informace: Pomáhají vyhýbat se chybám při používání 
zařízení a předcházet poruchám. 

 Prohlášení konformity s předpisy CE 

Deklarace o oprávněnosti označení znakem CE: 
Automatický systém na instalaci svazinek PAT1M/PAT1,5M odpovídá základním 
požadavkům stanoveným těmito předpisy: 

• Bezpečnost strojů a zařízení, EWG/89/392 v prováděcích nařízeních EWG/91/386 
a EWG/94/44. 

• Směrnice pro zacházení s nízkým elektrickým napětím, EWG/73/23. 

• Snášenlivost elektromechanických strojů, zařízení a výrobků EWG/89/336 v 
prováděcích nařízeních EWG/91/263 a EWG/92/31. 

Úvod 
• Automatickým systémem na instalaci svazinek PAT jsou zpracovávány svazinky 

na roli (5000 kusů na jedné roli). 

• Svazinky jsou dopravovány na místo instalace pneumaticky, pracovní proces je 
řízen a kontrolován elektronicky. 

• Svazinky upevněné na transportní pásce jsou automaticky odstřiženy, dopraveny 
na místo zpracování, obtočeny kolem kabelového svazku, utaženy a přebývající 
stopka je ustřižena a dopravena do sběrací nádobky na odpad. 

• Zpracovávány jsou dva druhy svazinek - jedny jsou vhodné pro svazovaný průměr 
do 21 mm, druhé pro průměr do 33 mm. U obou verzí je nejmenší svazovaný 
průměr 1 mm. 

• Použití automatu na instalaci svazinek je vhodné všude tam, kde je nutné 
instalovat na kabelové svazky velká množství svazinek. 
Například: obecně při produkci kabelových svazků, v leteckém průmyslu, při 
výrobě automobilů, elektrických a elektronických součástí přístrojů, strojů a 
zařízení, železničního parku, praček, sušiček atd. 
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Vhodnost použití automatu 

• Automatem PAT se svazují kabelové vodiče, kabely a jiná vedení (světelné kabely, 
hadičky, trubičky) do svazků. Tím jsou pevně drženy pohromadě v požadované 
formě kabelového svazku a jejich jednotlivé komponenty neodstávají volně v 
prostoru. 

• Pokud jsou svazovány hadičky z tenkostěnných nebo měkčích materiálů (např. 
z měkčeného PVC), je nutné snížit utahovací sílu. 

• Při vysoké, jakož i při extrémně nízké vlhkosti vzduchu, je rovněž nutno utahovací 
sílu vázací pistole snížit. Bližší informace v tomto směru Vám podá zástupce firmy 
Panduit nebo příslušný distributor (např. firma SVK Praha). 

• Použití automatu k jiným účelům není dovoleno. 

   Pokus o použití jiných druhů svazinek než výrobků firmy Panduit vede k poškození 
automatu. 

 
Zaškolení 
Uživatel musí být pro práci, obsluhu a seřizování automatu zaškolen technikem firmy 
Panduit. Dodatečně k tomuto návodu je nutné dodržovat všechna všeobecně platná 
pravidla a nařízení týkající se předcházení pracovních úrazů. 

Dodávka 
Po dodávce automatu je nutné zkontrolovat obal a jeho obsah na možná poškození 
při transportu. Případné škody je třeba okamžitě ohlásit. Na pozdější reklamace 
nemůže být brán zřetel. 

Požadavky na umístění na pracovišti 
K umístění automatu postačí normální pracovní plocha o velikosti asi 100 x 60 cm 
vedle formovací desky kabelového svazku. Dále jsou nutné přípojky na elektrický 
rozvod 230 V uzemněnou zásuvkou a na rozvod stlačeného vzduchu s tlakem 5 barů. 

Potřebné nářadí 
Pro obsluhu a údržbu automatu není třeba žádného speciálního nářadí. Vhodné jsou: 

– obyčejné nářadí jako křížové šroubováky velikosti 1 a 2, drážkové šroubováky 3;  
4 a 5 mm 

– sada malých imbusových klíčů do cca 6 mm 

– vata na tyčinkách k čištění fotobuňky světelných čidel 

– technický (čistící) benzin nebo líh 

– jemný strojní olej, který neobsahuje pryskyřice a nezgelovatí - vhodný je olej na 
šicí stroje [  viz oddíl Náhradní díly]. 

Transport 
Transport uvnitř podniku je vzhledem k malé váze automatu bezproblémový. Pro 
transport mimo podnik je nutné uchovávat originální obaly. Tyto nejsou vhodné pro 
námořní přepravu. 

Odstraňování odpadů 
Svazinky jsou zhotoveny z kvalitního materiálu Polyamid 6.6. Proto se doporučuje 
odstřižené zbytky svazinek využít pomocí systému tříděného odpadu k dalšímu 
zhodnocení a nedávat je do všeobecného odpadu. 
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Technické údaje 

Požadavky na stlačený vzduch 
• Před každým automatem musí být předřazen regulátor tlaku vzduchu s filtrem 

HS2X. 

• Přívodní hadice tlakového vzduchu mezi regulátorem tlaku vzduchu s filtrem HS2X 
a řídící jednotkou PDM nemá být delší než 3 m. 

• Stlačený vzduch musí být zcela suchý a nesmí obsahovat olej. 

Spotřeba stlačeného vzduchu: 3,3 l/s (při 25 vázacích cyklech / min. a 4,5 baru). 

Tlak vzduchu v přívodním potrubí před regulátorem tlaku / filtrem HS2X 
– maximum: 10,0 barů 
– minimum:     4,8 baru 

Ukazatel tlaku vzduchu na regulátoru HS2X 
– doporučená hodnota: 4,5 baru  (v klidu) 
– maximum: 5,8 baru  (v klidu) 
– minimum: 3,8 baru  (za chodu automatu) 

Požadavky na elektrický proud 
Řídící jednotka (PDM) 

– napětí  100 / 115 / 230 voltů střídavého proudu, kmitočet 50 / 60Hz; 
   Nastavení na příslušné napětí následuje automaticky 

– příkon  200 wattů 

– pojistky  F 4 A, 250 voltů, 2 kusy [  Náhradní díly] 

Napájecí kabel pro připojení na síť: 

– 100/115 V ~  jednofázový střídavý proud [  Náhradní díly] 
– 230 V ~  jednofázový střídavý proud [  Náhradní díly] 

vázací pistole (PAT) 

– řídící napětí   5 V , 50 mA 
– motor  36 V , 1 A (průměrná hodnota) 

Další specifikace 
Úroveň hluku (PAT-Systém): 76 dBA (podle ISO 11202:1995 E) 
Vibrace (vázací pistole): < 2,5 m/s2 (podle ISO 5349) 

Řídící jednotka je vybavena elektromagnetickým emisním filtrem EMI / RFI.  
Přístroj sám však může být v řídkých případech rušen silnějším elektromagnetickým 
vyzařováním jiných blízkých zdrojů, které tento odrušovací filtr nemají, nebo statickým 
nábojem např. od plastikového krytu pracovního stolu. Takováto porucha se dá 
nejsnadněji odstranit vypnutím a novým zapnutím přístroje. Pokud k těmto poruchám 
dojde častěji, je nutné zlepšit odrušení zdroje elektromagnetického záření. 
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Systém PAT 

Systém PAT se skládá z těchto částí: 
 

Název části Funkce Určení 

PAT1M vázací pistole na svazinky PLT1M-XMR 
pro vázací průměr 1 – 21 mm 

PAT1.5M vázací pistole na svazinky PLT1.5M-XMR 
pro vázací průměr 1 – 33 mm 

PDM řídící jednotka řízení vázacího procesu 

PHM spojovací hadice Spojovací hadice se dodává ve třech délkách:
– PHM1 délka: 1 m 
– PHM2 délka: 2 m 
– PHM3 délka: 3 m  

HS2X regulátor tlaku 
vzduchu s filtrem 

zaručuje stabilní tlak vzduchu a jeho čistotu 

 
Volitelné části k dodání 

PATMBM svěrák vázací 
pistole 

Vázací pistole PAT se upevní ve svěráku 
PATMBM a vázací cyklus se nastartuje nohou 
pomocí pedálu.  
Díky tomu má obsluha obě ruce volné a 
zpracování kratších kabelových svazků je 
snadnější. 

 
Svazinky musí být objednány zvlášť [  Svazinky v rolích]. 

Popis jednotlivých částí 

Vázací pistole PAT 
Instalační pistoli lze držet v pravé i levé ruce. 

Svazinky jsou do ní přiváděny automaticky stlačeným vzduchem, svázány, utaženy a 
těsně u hlavičky odstřiženy a jejich zbytky zachyceny ve sběrací nádobce na odpad – 
sběrači odstřižků. Kompletní vázací cyklus trvá necelou vteřinu. 

Čelisti vázací pistole jsou při přiložení ke kabelovému svazku v otevřené pozici. 
Stisknutím páčky spouště se uzavře spodní čelist vázací pistole a kabelový svazek je 
svázán svazinkou. Po skončení vázacího cyklu a uvolnění páčky spouště se spodní 
čelist otevře a vázací pistole je připravena k dalšímu vázacímu cyklu. 
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vázací pistole pro druh svazinek 

PAT1M PLT1M-XMR 
PAT1.5M PLT1.5M-XMR 

Následující data platí pro obě verze: 

Rozměry v mm: 
 vázací pistole rukojeť 
délka:  257 –– 
šířka: 48 34 
výška: 104 50 
šířka čelistí: 6 

Spoušť: 
– potřebná síla stisku: ca. 4 N 
– délka dráhy: 9,4 mm 

váha: 0,79 kg 

 Obr. 1: Instalační vázací pistole PAT1M 
 

 

Řídící jednotka PDM 
Řídící jednotka koordinuje celý vázací cyklus. Na jejím displeji jsou zobrazovány 
všechny funkce a děje vázacího procesu. Dle údajů na displeji je také možno 
seřizovat nastavení systému a rozpoznávat chyby a poruchy systému. Kromě optické 
indikace jsou poruchy hlášeny také akusticky alarmem. 

Řídící jednotka je vybavena nulovatelným počitadlem, které ukazuje počet vázacích 
cyklů. Tyto údaje slouží k zachycení dat produkce a k určení intervalů údržby.  

Nádobka na zachycení odstřižených kousků transportní pásky svazinek je umístněna 
vlevo na řídící jednotce a je nutno ji nejpozději po zpracování poloviny jedné role 
svazinek vyprázdnit. 

 

 

Rozměry: 
   
  Řídící jednotka 
 Jenom řídící s rolí svazinek a
 jednotka: sběračem odstřižků  
 
délka: 473 mm 589 mm 
šířka: 396 mm  396 mm 
výška: 213 mm 729 mm 
 
váha: 19,3 kg 24,2 kg 

 Obr. 2: Řídící jednotka PDM  
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Spojovací hadice PHM 
Spojovací hadice PHM spojuje řídící jednotku PDM s instalační pistolí PAT. Jednotlivé 
svazinky jsou transportovány impulzním rázem stlačeného vzduchu touto hadicí PHM 
od řídící jednotky PDM k vázací pistoli PAT. 

Tato hadice je z lehkého, pevného, ale pružného a trvanlivého materiálu a lze ji 
objednat ve třech délkách.  

 

 

 

Obr. 3: Spojovací hadice PHM 

Rozměry 
Označení Délka Šířka Výška Váha 

PHM1 100 cm 40 mm 51 mm ca. 0,35 kg 

PHM2 200 cm 40 mm 51 mm ca. 0,54 kg 

PHM3 300 cm 40 mm 51 mm ca. 0,73 kg 
 

Regulátor tlaku vzduchu s filtrem HS2X 
Pomocí regulátoru je nejen zajištěn stálý tlak dodávaného stlačeného vzduchu 4,5 
baru, ale i zachycovány částečky nečistot, vody a oleje. 

Pokud je to nutné, musí být předřazen odlučovač vody nebo / a oleje.  

HS2X musí být nainstalován tak, aby směr proudění stlačeného vzduchu souhlasil s 
údajem na regulátoru s filtrem. 

HS2X je vybaven na výstupu rychlospojkou, kterou se připojí k řídící jednotce. Na 
vstupu není přívodní hadice stlačeného vzduchu vybavena žádným spojovacím 
elementem. Uživatel zde musí sám nainstalovat spojku, která je vhodná vzhledem k 
jeho systému stlačeného vzduchu. 

Regulátor s filtrem musí být upevněn ve svislé poloze, aby plovák filtru vlastní vahou 
uzavíral odpouštěcí otvor filtru.  

Hodiny regulátoru mohou být umístněny vpravo nebo vlevo. 

 HS2X je vybaven filtrační vložkou, která 
zachycuje částečky prachu od velikosti 
5 mikronů. 
 
Funkčnost této vložky musí být 
pravidelně kontrolována, aby bylo 
zajištěno bezvadné zásobování 
systému čistým stlačeným vzduchem. 
 
Vložka musí být v pravidelných 
intervalech (asi jeden rok) vyměňována; 
při vyšším obsahu nečistot ve 
stlačeném vzduchu i častěji. 
[  Náhradní díly]. 

Obr. 4: Systém regulátoru tlaku vzduchu s filtrem 
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Příslušenství 

Uživatelská souprava (KPDM) 
Na zvláštní objednávku je možné dodat uživatelskou soupravu KPDM. Tato souprava 
obsahuje el. napájecí kabel a universální rychlospojku pro připojení na systém 
stlačeného vzduchu. Tyto součásti jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých zemí. 

Objednací čísla těchto uživatelských souprav naleznete v kapitole [  Náhradní díly]. 

 

Svěrák vázací pistole PATMBM 
Vázací pistole PAT může být upevněna ve svěráku PATMBM, který je dodáván pouze 
na přání uživatele. Vázací cyklus je pak nastartován nožním pedálem. To bývá 
užitečné při zpracovávání kratších kabelových svazků, protože je obsluha může držet 
v požadované pozici oběma rukama. 

 

Svazinky v rolích PLT..-XMR 
Na jedné roli je navinuto 5 000 kusů svazinek. Tím se značně zkracuje doba nutná k 
doplnění novým materiálem. 

Svazinky je nutno objednat zvlášť u příslušného distributora. 
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Použitelné druhy svazinek: (míry v mm) 
 
označení délka šířka Ø max. pistole  
PLT1M-XMR 103 2,5 1-21 PAT1M 
PLT1.5M-XMR 140 2,5 1-33 PAT1.5M 

Pevnost materiálu v tahu obnáší u obou verzí 80 N 

Svazinky jsou dodávány ve více provedeních: 
přírodní stav, teplotně stabilizované, stabilizované 
proti ultrafialovému záření.  

Barevné svazinky jsou dodávány na zvláštní přání 
zákazníka. 

Respektujte prosím také požadavky na uskladnění 
svazinek. [  Uskladnění svazinek].  

 Obr. 5: Svazinky PLT...M-XMR na roli 
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Instalace a příprava systému 

Umístění řídící jednotky PDM 

 Nejvhodnější umístění řídící jednotky je vedle obsluhující osoby nebo za ní. 

Tak lze nejpohodlněji umístit instalační pistoli kolmo na kabelový svazek a zabránit 
zkroucení a zalomení spojovací hadice PHM.  

Řídící jednotka může být umístněna vlevo nebo vpravo od pracovního místa, podle 
toho, zda obsluha je levák nebo pravák. 

Jako podstavec může sloužit pracovní stůl, dílenský vozík, pojízdná skříňka na nářadí 
a pod. 

Důležité je dbát, aby obsluhující osoba dobře viděla na displej řídící jednotky. 

 Připevnit držák role svazinek (1) na řídící jednotku.  

 Zavěsit sběrací nádobku na odstřižky transportní pásky svazinek (7) vlevo na 
boční stěnu řídící jednotky. 

 Odkládací U – držák (8) vázací pistole PAT připevnit na řídící jednotku PDM podle 
obrázku 6. Na straně 18 najdete další návrhy pro montáž odkládacího držáku 
vázací pistole.  

 Regulační ventil stlačeného vzduchu s filtrem HS2X připojit na přívodní potrubí 
stlačeného vzduchu a na přívodní nátrubek (2) řídící jednotky PDM. 

   Nezapomeňte, že filtr HS2X musí být namontován ve svislé poloze a že stlačený 
vzduch musí odpovídat specifikacím podle kapitoly [ Technické údaje]. 

 Zapojit přívodní šňůru (4) do zásuvky. 

Hlasitost akustického signálu alarmu lze nastavit pootočením krytky (5). 

  1. Držák role svazinek 
2. Nátrubek přívodu stlačeného 

vzduchu 
3. Hlavní vypínač s integrovanými 

pojistkami 
4. Zásuvka přívodu el. proudu 
5. Akustický alarm s nastavitelnou 

hlasitostí 
6. Vývod odstřižků transportní pásky 
7. Nádobka na odstřižky transportní 

pásky  
8. Odkládací držák vázací pistole 

 Obr. 6: Popis řídící jednotky PDM   
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 Spojovací hadici PHM připojit na řídící jednotku PDM (obr. 7) a na instalační pistoli 
PAT (obr. 8). 

Přitom musí být zřetelně slyšet “kliknutí“ jako znamení spolehlivého spojení. 

   Dávat pozor, aby nebyly poškozeny kontakty kulaté zástrčky. 

 

 
 Obr. 7 : Připojení spojovací hadice PHM na řídící jednotku PDM 

 
 

 
 Obr. 8: Připojení spojovací hadice PHM na instalační pistoli PAT 

Nabíjení systému 

 

6

2

1

3

7

5
4  1. LCD displej  

2. Tlačítka menu (1-4) 
3. Připojovací zásuvka pro 

hadici PHM 
4. Přídržný kotouč role 

svazinek 
5. Dvířka řídící jednotky  
6. Transportní válec  
7. Odkládací držák instalační 

pistole PAT 

 Obr. 9: Řídící jednotka PDM s otevřenými dvířky  
  

 

 Zapnout řídící jednotku (viz obr. 6, č. 3). 

– Na displeji se po asi 2 vteřinách objeví text „Panduit – systém je připraven“, 
(nebo „Panduit – tool is ready“, pokud máte nastaven jako jazyk angličtinu). 
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  Je důležité zapínat a vypínat řídící jednotku pouze a jen k tomu určeným vypínačem 
(obr. 6, č. 3). Jiné způsoby zapínání a vypínání vedou k poškození elektroniky řídící 
jednotky PDM. 

 Roli svazinek nainstalovat na držák role. 

Přitom musí být strana role s textem etikety čitelná ze strany obsluhujícího. Pro 
zajištění role na držáku aretovat přídržný kotouč zajišťovacím kolíkem. 

  Odstranit lepící pásku, kterou je zajištěn konec pásu svazinek na roli. 

 Otevřít dvířka řídící jednotky (5). 

 Konec pásu svazinek vložit ve směru šipky do válce řídící jednotky, do poslední 
dosažitelné drážky („až pokud to jde“). 

  Dbát na to, aby transportní páska a svazinky samotné dobře ležely v drážkách 
transportního válce a nebyly přiskřípnuty při posunu válce do řídící jednotky. 

 Pás svazinek držet pod stálým lehkým tlakem ve směru šipky (obr. 9) a zavřít 
dvířka řídící jednotky. 

 Tlačítko 1 stisknout a držet tak dlouho stisknuté, dokud se válec nezastaví a na 
displeji nezmizí text „Nabíjení“. Při procesu nabíjení ukazuje displej počet 
zbývajících kroků k plnému nabití. 

  Řídící jednotka nemůže být nabíjena, pokud jsou dvířka otevřená. 

  Dojde-li při nabíjení k přiskřípnutí svazinek ve válci, je nutné proces nabíjení okamžitě 
přerušit uvolněním tlačítka 1 a pás svazinek stisknutím tlačítka 2 odstranit z válce 
řídící jednotky. Poškozenou část pásu svazinek odstřihnout a proces nabíjení řídící 
jednotky PDM opakovat. 

  Při tom je třeba dbát na to, aby byly z transportního válce odstraněny opravdu 
všechny svazinky. 

 Systém je nyní připraven k práci. 

Nasazení nové role svazinek 
Nasazení nové role svazinek je jednoduché. Systém je asi za 1 minutu schopen opět 
pracovat. 

 Stisknout tlačítko 2 „Vybíjet“ a držet tak dlouho, dokud nejsou opravdu všechny 
svazinky odstraněny z transportního válce.  

 Odstranit zbytek transportní pásky ze střihače.  

 Nasadit novou roli svazinek. 

 Nabít systém [  Nabíjení].  
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Obsah menu 

Řídící jednotka PDM a její pracovní procesy jsou řízeny programy. Všechny funkce 
těchto programů jsou zobrazeny na displeji a pomocí údajů na displeji je možné tyto 
funkce měnit a upravovat nastavení softwaru programů. 

Ke změnám nastavení funkcí má menu šest úrovní ve dvou dílech. Nastavení v 
prvním dílu jsou určena pro obsluhu systému. Druhý díl je naproti tomu určen pouze 
servisnímu personálu.  

Abychom se dostali k různým úrovním, je nutné projít všemi úrovněmi programů – 
počínaje úrovní 1 – krok za krokem. Není například možné přejít z úrovně 1 přímo na 
úroveň 4.  

Krátký přehled všech úrovní a jejich funkcí najdete v kapitole [  Krátký návod] na 
konci příručky. 

 

Díl 1 Pracovní menu (pro uživatele) 

Po zapnutí řídící jednotky se objeví na displeji po dobu asi 5 vteřin následující 
informace: 

Panduit r X . X 
Systém je připraven 

1 2 3 4 
 
Po několika vteřinách pak naskočí základní pracovní menu: 

Úroveň 1: Menu Nabíjení, vybíjení 
Nabíjení: XX 

Nabíjení 
 

Vybíjení 
 

MENU 
XXXXXXX 

1 2 3 4 
 

 Nabíjení XX Udává počet kroků transportního válce, které zbývají k dopravení první svazinky do 
výstřelové (startovní) pozice. Počítá tedy „pozpátku“ (od „14“ do „1“). Poté údaj zmizí. 

 Nabíjení Po stisknutí tlačítka 1 probíhá proces nabíjení řídící jednotky. Počitadlo počítá 
pozpátku. Tlačítko je nutno držet stisknuté po celou dobu nabíjení, dokud údaj 
nezmizí. 

 Vybíjení Při stisknutí tlačítka 2 jsou svazinky z řídící jednotky vyprazdňovány zpětným 
otáčením transportního válce. 

  Není možné řídící jednotku vyprázdnit zpětným otáčením transportního válce pomocí 
rukou. Pokud je nutné odstranit svazinky z oblasti transportního válce, lze toho 
dosáhnout jedině s pomocí programové funkce „Vybíjení“. 

 Menu Po stisknutí tlačítka 3 přejde program do další, vyšší úrovně, na úroveň 2. 

 XXXXXXX Počitadlo ukazuje počet zpracovaných svazinek. Počitadlo lze vynulovat. 
[  Úroveň 3]. 
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Úroveň 2: Řídící jednotku znovu nabíjet a / nebo vynulovat počitadlo 
Nový start / Vynulovat počitadlo 

Restart. Vynulovat  Zpět 
1 2 3 4 

 

 Nový start Při stisknutí tlačítka 1 přechází program na úroveň 1 a zároveň se připraví nový 
proces nabíjení. 

 Vynulovat Stisknutím tlačítka 2 se vynuluje počitadlo. 

 Zpět Stisknutím tlačítka 4 se vrátíme zpět na úroveň 1. 

Díl 2 Seřizovací menu (pro servis) 

Následující menu jsou určena pouze pro pracovníky servisu: 

Vycházejíce z úrovně 2 stiskněte tlačítko 3 dvakrát a poté tlačítko 1 jednou 
(Číselná kombinace: 331). 

Úroveň 3: Souhrnná počitadla (pro PDM a PAT) 
Úvazky celkem 

Cykly Hlav. menu Menu Zpět 
1 2 3 4 

 

 Cykly Stisknutím tlačítka 1 přejdeme na úroveň 3a. Zde je uveden celkový počet cyklů 
(úvazků) pro PDM a PAT. 

  Hlavní menu  Stisknutím tlačítka 2 se vrátíme zpět přímo na úroveň 1, případně 1b. 

 Menu Stisknutím tlačítka 3 přejdeme na úroveň 4.  

 Zpět Stisknutím tlačítka 4 se vrátíme na předchozí úroveň 2 

Úroveň 3a: Načtení celkového počtu vázacích cyklů pro PAT a PDM 
PDM        #         XXXXXX Rev X.X     Cyklu: XXXXXXX 
PAT..M    #   XXXXXX Cyklu: XXXXXXX 

1 2 3 4 
 

 PDM   #   XXXXXX Načte se sériové číslo řídící jednotky PDM. 

 PAT..M  #   XXXXXX Načte se sériové číslo momentálně nasazené vázací pistole PAT. 

 Rev X.X Ukáže se označení verze nainstalovaného softwaru (příp. update). 

 Cykly    XXXXXXX Načte se celkový počet vázacích cyklů (úvazků) odděleně pro PDM a PAT. 
Tato počitadla nelze vynulovat. 

 Tlačítko 4 Stisknutím tlačítka 4 se vrátíme na úroveň 3. 
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Úroveň 4: Aktivace střihače transportní pásky 
Střihač transportní pásky zapnut/vypnut 

Střihač Hlav. menu Menu Zpět 
1 2 3 4 

 

 Střihač Stisknutím tlačítka 1 přejdeme na úroveň 4a. Zde můžeme zapnout nebo vypnout 
střihač transportní pásky. 

 Hlavní menu Stisknutím tlačítka 2 se vrátíme zpět přímo na úroveň 1, případně 1b. 

 Menu Stisknutím tlačítka 3 přejdeme do vyšší úrovně 5. 

 Zpět Stisknutím tlačítka 4 se vrátíme na úroveň 3. 

Úroveň 4a: Střihač transportní pásky 
Střihač je: zapnut / vypnut 

Zapnuto Vypnuto  Zpět 
1 2 3 4 

 
Při zapnutém střihači je transportní páska odstřižena vždy po 7 cyklech.  Při vypnutém 
střihači není transportní páska stříhána a po výstupu z řídící jednotky může být 
srolována. 

 Zapnuto Střihač je zapnut. 

 Vypnuto Střihač je vypnut. 

 Zpět Stisknutím tlačítka 4 je nastavení zapsáno do paměti a vrátíme se z úrovně 4a na 
úroveň 4. 

Úroveň 5: Tlak vzduchu 
Tlak vzduchu v přívodním potrubí 

Tlak   Hlav. menu Menu Zpět 
1 2 3 4 

 

 Tlak Stisknutím tlačítka 1 se dostaneme na úroveň 5a. 

 Hlavní menu Stisknutím tlačítka 2 se vrátíme zpět přímo na úroveň 1, případně 1b. 

 Menu Stisknutím tlačítka 3 přejdeme na úroveň 6. 

 Zpět Stisknutím tlačítka 4 se vrátíme zpět na úroveň 4. 
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Úroveň 5a: Údaje tlaku vzduchu 
XX BAR MIN: XX BAR MAX: XX BAR 

BAR / PSI Vynulovat  Zpět 
1 2 3 4 

 

 XX BAR Je načten skutečný tlak vzduchu na přívodu do řídící jednotky. 

MIN: XX BARU / 
MAX:  XX BARU 

Nejnižší a nejvyšší hodnota tlaku vzduchu od posledního zapnutí řídící jednotky, 
případně od posledního stisknutí tlačítka „Vynulovat“, je načtena do paměti a zobrazena 
na displeji.  

 BAR/PSI Nastavení jednotek tlaku vzduchu: BARY pro Evropu, PSI pro USA.  
Tlačítkem 1 nastavíme střídavě jednu nebo druhou jednotku. 

 Vynulovat Stisknutím tlačítka 2 se staré hodnoty vymažou a načtou se hodnoty aktuální. Pokud 
byla řídící jednotka zapnuta bez přívodu vzduchu, ukáže se na displeji minimální 
hodnota „0“ jako aktuální tlak vzduchu. V tomto případe zapojte přívod stlačeného 
vzduchu a stiskněte tlačítko 2 pro vynulování. Poté bude načten a ukázán aktuální tlak 
vzduchu. 

  Poznámka:  Pokud nebude aktuální hodnota tlačítkem „Vynulovat“načtena do paměti, ukáže 
displej pravděpodobně minimální hodnotu „0“.  

 Zpět Stisknutím tlačítka 4 se vrátíme na úroveň 5. 

Úroveň 6: Nastavení jazyka pro hlášení na displeji 
Výběr jazyka 

Jazyk Hlav. menu  Zpět 
1 2 3 4 

 

 Jazyk Stisknutím tlačítka 1 se dostaneme na úroveň 6a. 
Zde můžeme zvolit jazyk, ve kterém se budou objevovat hlášení na displeji. 

  Hlavní menu Stisknutím tlačítka 2 se vrátíme zpět přímo na úroveň 1, případně 1b. 

 Zpět Stisknutím tlačítka 4 se vrátíme na úroveň 5. 

Úroveň 6a: Potvrzení volby jazyka pro hlášení na displeji 
Česky 

   Potvrdit 
1 2 3 4 

 

      Šipkami zvolíme jazyk. 
 
Volitelné jazyky: Česky / English / Deutsch / Espaňol / Français / Italiano. 

 Potvrzení Stisknutím tlačítka 4 se zapíše zvolený jazyk do paměti a vrátíme se na úroveň 6. 
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Pracovní techniky 

Zásady řádné práce s automatem na instalaci svazinek 
Následující zásady zacházení se systémem pomohou uživateli k docílení 
bezporuchové a plynulé práce: 

• dbát při práci na to, aby spojovací hadice PHM nebyla pokroucená nebo zalomená 

• kabelový svazek volnou rukou pokud možno předformovat tak, aby byl 
kompaktnější a mohl být  lépe svázán. 

• dbát na to, aby průměr kabelového svazku nepřekročil 21, resp. 33 mm. 

• instalační pistoli držet v ruce velmi volně, aby se mohla sama přitáhnout ke 
kabelovému svazku při utahování svazinky. 

• nepohybovat pistolí silou během procesu utahování svazinky. 

• dodržovat dostatečný odstup mezi jednotlivými nainstalovanými svazinkami. 

Poloha kabelového svazku v instalační pistoli 
 

90°

 Instalační pistoli držet v pravém úhlu ke 
kabelovému svazku a dbát na to, aby 
se nevychylovala ani do stran. 

Pro dosažení maximální pevnosti 
utažení svazinky se doporučuje 
polohovat instalační pistoli PAT tak, aby 
kabelový svazek ležel v oblasti čelistí 
co nejblíže místu, ve kterém se nachází 
hlavička svazinky a do kterého je 
svazinka utahována.  

 Obr. 10: Správné nasazení vázací pistole PAT 

 

  Nedodržování uvedených pravidel má za následek, že 

… svazinky nebudou dostatečně pevně utaženy a  

… po jejich utažení zůstane z hlavičky trčet krátký zbytek svazinky.  

Doporučený odstup kabelového svazku k formovací desce 
 

x

 Aby se čelisti vázací pistole PAT mohly řádně 
uzavřít, doporučuje se dodržovat určitou 
minimální výšku kabelového svazku od 
formovací desky: 

Výška kabelového svazku (X) 

50 mm – při práci s PAT 1M 
60 mm – při práci s PAT1.5M 

 Obr. 11: Doporučený výškový odstup od formovací desky 
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Instalace sběrače odstřižků 
Vázací pistole PAT je vybavena sběrací nádobkou na odstřižky – sběračem odstřižků, 
do které padají odstřižené zbytky svazinek. Tato nádobka pojme až 180 odstřižků a 
pak musí být vyprázdněna.  

  Pokud není plná nádobka vyprázdněna včas, může to vést k poruchám. 

 Sběrač odstřižků sundat ve směru A dle obr. 12.  

 Zbytky svazinek vytřepat do odpadu určenému k recyklaci.  

 Sběrač odstřižků znovu nasadit ve směru B dle obr. 12. 

   
1. Sběrač odstřižků 
2. Rádlovaný šroub k nastavení síly utažení 

svazinky 
3. Přední čelist 
4. Zadní čelist 
5. Páčka spouště 
6. Kryt pistole  
7. Závěsný šroub (na obou stranách) 

 Obr. 12: Vázací pistole PAT   

 Nastavení pevnosti vázání 

Utahovací síla je nastavitelná. Nastavení se provádí na instalační pistoli otáčením 
seřizovacího rádlovaného šroubku (obr. 12 a 13, č. 2). 

V období obzvláště vysoké vlhkosti vzduchu (obvykle počátkem léta nebo na podzim) 
se zvýší i obsah vnitřní krystalické vody v materiálu svazinky, ta se stane příliš 
měkkou a při utahování se přetrhne dříve, než se dosáhne nastavené pevnosti 
vázání. Protože nebyla správně odstřižena nožem pistole, zůstane neodstřižený 
zbytek (asi jako stopka jablka) trčet nad kabelovým svazkem. 

Náprava je možná jedině snížením nastavené pevnosti vázání. 
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 Otáčením šroubku vlevo (dolů, proti směru hodin. ručiček) 
se utahovací síla zvyšuje, otáčením vpravo (nahoru, po 
směru hodin, ručiček) se pevnost snižuje. 

Nově seřízenou utahovací sílu je nutno otestovat několika 
zkušebními úvazky.  

 Není účelné zvyšovat utahovací sílu zbytečně vysoko 
nad normál. Pokud by se to někdo pokoušel udělat 
pomocí kleští, dosáhne nanejvýš poškození pistole. 
Vyšší pevnosti vázání ale nedocílí. 

 Obr. 13: Nastavení pevnosti vázání 
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Odkládací U – držák vázací pistole 
Dodávaný odkládací držák ve tvaru „U“ má sloužit k odložení pistole při přestávkách v 
práci. 

Nejvhodnější místo k jeho upevnění je na řídící jednotce PDM, kde jsou i otvory se 
závitem pro upevňovací šroubky. Může být ale umístěn i kdekoliv jinde, vodorovně, 
šikmo i svisle, prostě tam, kde je to pro obsluhující personál nejvhodnější.  

 

35 mm

 

 

 

Obr. 14: Odkládací držák vázací 
pistole - pohled s montážní mírou  

 Obr. 15: Odkládací držák vázací pistole, upevněný 
na řídící jednotce PDM  

   

 

  

 

Obr. 16: Odkládací držák vázací 
pistole, připevněný svisle 

 Obr. 17: Odkládací držák vázací pistole, upevněný 
vodorovně.  

Instalace svazinek 

  Při instalaci je nutno dbát na dodržování bezpečnostních předpisů 
[  Bezpečnost práce]. 

Tlak vzduchu je nutno nastavit na předepsané hodnoty [  Technické údaje]. 

Po zapnutí přístroje se objeví na displeji úroveň 1: 

Úroveň 1: Menu  Nabíjení, Vybíjení 
Nabíjení: XX 

Nabíjení 
 

Vybíjení 
 

MENU 
XXXXXXX 

1 2 3 4 
 

Po nastartování pracovního cyklu a provedení alespoň jednoho úvazku úroveň 1 zmizí 
a objeví se úroveň 1b: 



  
 

PAT1M/PT1.5M • 12/03 19 

Úroveň 1b 
   

MENU 
     XXXXXXX 

1 2 3 4 
 

 Instalační pistoli nasadit na kabelový svazek a držet volně v ruce. 

• Uzavřením čelistí pomocí startovací páčky se nastartuje pracovní cyklus. 

• Svazinka je vystřelena z řídící jednotky, dopravena transportní spojovací hadicí 
PHM do vázací pistole PAT, ovinuta kolem kabelového svazku, utažena a 
odstřižena. 

• Odstřižený zbytek svazinky je vyhozen do sběrače odstřižků. 

 Po skončení pracovního cyklu uvolníme startovací páčku a nasadíme pistoli na 
místo příštího úvazku. 

V případě chybného úvazku zazní akustický signál alarmu a na displeji se objeví 
hlášení chyby. Chybu identifikujeme, případně opravíme na základě hlášení chyby na 
displeji [  Hlášení chyb]. 

  Zpracováváme-li kabelové svazky bez rozvětvení, není nutné oddálení a nové 
nasazení pistole na místo příštího úvazku. Postačí vést pistoli bez otevření čelistí do 
strany na místo příštího úvazku a tam podle potřeby nastartovat další cyklus 
dotisknutím startovací páčky. 

Hlášení na displeji 

 Hlášení č. Text na displeji Strana 
 Hlášení chyb č.  1 Prázdná role, nebo skřípnutá svazinka 21 
 Hlášení chyb č.  2 Otevřená dvířka, řídící jednotka není nabita 21 
 Hlášení chyb č.  3 Příliš nízký tlak vzduchu na přívodu 21 
 Hlášení chyb č.  4 Příliš vysoký tlak vzduchu na přívodu 22 
 Hlášení chyb č.  5 Transportní válec řídící jednotky zablokovaný 22 
 Hlášení chyb č.  6 Svazinka v pistoli  22 
 Hlášení chyb č.  7 Svazinka v hadici - profouknout 22 
 Hlášení chyb č.  8 Ucpaná hadice 24 
 Hlášení chyb č.  9 Výstupní čidlo je znečištěno 26 
 Hlášení chyb č. 10 Optické čidlo PAT je znečištěno. 26 
 Hlášení chyb č. 11 Svazinka blokuje čidlo na výstupu z PDM 27 
 Hlášení chyb č. 12 Svazinka je skřípnuta v pistoli 28 
 Hlášení chyb č. 13 Čidlo ukonč. cyklu znečištěné či zakryté  29 
 Hlášení chyb č. 14 Nízký tlak sekundárního vzduchu 30 
 Hlášení chyb č. 15 Vysoký tlak sekundárního vzduchu 30 
 Hlášení poruchy č. 1 Čidlo válce zakryto, informujte servis 31 
 Hlášení poruchy č. 2 Tlačítko # X je defektni  31 
 Hlášení poruchy č. 3 Zapsat do paměti stav počitadla? 32 
 Hlášení poruchy č. 4 Přední čelist pistole v nesprávné pozici 33 
 Hlášení poruchy č. 5 Systémová chyba # X 33 
 Hlášení stavu č. 1 Kalibrovat čidlo tlaku přívodu vzduchu 34 
 Hlášení stavu č. 2 Kalibrovat čidlo zbylého tlaku vzduchu 34 
 Hlášení stavu č. 3 Paměť EEPROM znovu nastavit 34 
 Hlášení stavu č. 4 Paměť RAM řídící jednotky znovu nastavit 34 
 Hlášení stavu č. 5 Paměť RAM pistole znovu nastavit 34 
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Chybová hlášení 

Chyby obsluhy, nebo jinak zapříčiněné poruchy hlásí systém akusticky pomocí alarmu 
a opticky hlášením na displeji. 

Hlasitost akustického signálu alarmu lze nastavit. Toto se provede otáčením krytky 
alarmu. Ten se nachází na zadní straně řídící jednotky PDM nad vypínačem  
(obr. 6, č. 5). 

Na displeji se objeví hlášení chyb a možnost odstranění příčiny závady. 

 

Hlášení na displeji Vysvětlení 

Pomoc Stisknutím příslušného tlačítka pod hlášením dostane obsluha informaci, jak 
poruchu odstranit. 

Alarm Stisknutím příslušného tlačítka pod hlášením je akustický signál přerušen. 

Pokračuj Po odstranění poruchy, která vedla k chybě, je možno pokračovat v práci. To je 
možné po stisknutí tlačítka pod hlášením. 

 

Na displeji se mohou objevit následující chybová hlášení. 

Tato hlášení, jakož i návrhy k jejich odstranění, pomáhají uživateli rozpoznat chybu a 
rychle ji odstranit. 

 

  Upozornění: některá písmena české abecedy jsou v PDM-menu zobrazena bez háčků 
a čárek, protože displej není konstruován pro zobrazení české diakritiky. 
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Hlášení chyb č. 1 Role svazinek je prázdná nebo svazinky jsou skřípnuté ve válci 
řídící jednotky 
Prázdná role, nebo skřípnutá svazinka 

Pomoc  Alarm Pokračuj 
1 2 3 4 

 
Možné příčiny 1. Transportní válec je prázdný, řídící jednotka není nabita svazinkami. 

2. Svazinky jsou skřípnuté v transportním válci. 

3. Nebylo nabito dostatečné množství svazinek. 

Pomoc   Zastavit alarm. 

A. Je-li role prázdná: 

  Stisknout tlačítko 4 a poté tlačítko 3 pro menu. 
  – Na displeji se objeví text „Restartovat“.  

  Stisknout tlačítko 1 a řídící jednotku znovu nabít. 

B. Není-li role svazinek prázdná: 

1. Na rozhraní PAT/PDM, t.j. místě spojení řídící jednotky s transportní hadicí je 
skřípnuta svazinka. 

   Odpojit transportní hadici od řídící jednotky .  

   Odstranit svazinku, pokud je viditelná. 

   Hadici znovu připojit k řídící jednotce a pokračovat dle bodu „A“.  

2. Pokud není svazinka viditelná, je nutné prozkoumat více možností a 
informovat servis: 

a. Je připojen tlakový vzduch? 

b. Není tlak vzduchu příliš nízký? 

c. Nejedná se o nějakou mechanickou překážku, která brání transportu 
svazinky? 

Preventivní 
opatření 

Dbát na to, aby tlak vzduchu nebyl nižší než 4,5 baru (v klidu), respektive  
3,8 baru (při běžícím automatu). 

Hlášení chyb č. 2 Dvířka řídící jednotky jsou otevřená, řídící jednotka nemůže být 
nabíjena 
Otevřená dvířka, řídící jednot. nenabita 

Nabíjení Vybíjení MENU Alarm 
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, jestliže je stisknuto tlačítko pro nabíjení a dvířka řídící 
jednotky jsou přitom otevřená. 

Pomoc  Zastavit alarm.  
 Zavřít dvířka.  

A. Pokud je řídící jednotka nabita: 
 Stisknout tlačítko 1 a tím posunout další svazinku do startovací pozice. 

B. Pokud se objeví toto hlášení během nabíjení: 
 Zavřít dvířka. 
 Stisknutím tlačítka 1 pokračovat v nabíjení. 

Preventivní 
opatření 

Dbát na to, aby byla dvířka řídící jednotky při práci řádně zavřená. 
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Hlášení chyb č. 3 Tlak vzduchu je příliš nízký 
Příliš nízký tlak vzduchu na přívodu 

Nabíjení Vybíjení MENU Alarm 
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, je-li tlak vzduchu na přívodu k řídící jednotce příliš nízký 
nebo není-li řídící jednotka vůbec napojena na přívod stlačeného vzduchu. 

Pomoc  Zastavit alarm.  

 Zvýšit tlak vzduchu na 4,5 baru. 

Preventivní 
opatření 

Dbát na to, aby tlak vzduchu na přívodu k řídící jednotce nebyl nižší než 4,5 baru (v 
klidu), resp. 3,8 baru (při běžícím automatu), příp. aby byl přívod stlačeného 
vzduchu řádně zapojen. 

Hlášení chyb č. 4 Tlak vzduchu je příliš vysoký 
Příliš vysoký tlak vzduchu na přívodu  

Nabíjení Vybíjení MENU Alarm 
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, je-li tlak vzduchu na přívodu do řídící jednotky příliš vysoký. 

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Tlak vzduchu na vstupu zredukovat na 4,5 baru. 

Preventivní 
opatření 

Dbát na to, aby tlak vzduchu na přívodu nepřekročil 5,8 baru (v klidu). Doporučuje 
se seřízení na 4,5 baru. 

Hlášení chyb č. 5  Svazinky jsou skřípnuté v transportním válci řídící jednotky 
Transportní válec PDM zablokovaný 

Pomoc Vybíjení Alarm Pokračovat 
1 2 3 4 

 
Možné příčiny Toto hlášení se objeví, je-li transportní válec řídící jednotky blokován v otáčení např. 

skřípnutými svazinkami. Možné příčiny:  

– Křivé nebo špatně zavedené svazinky. 

– Překážka v drážce transportní pásky řídící jednotky. 

– Překážka před vstupem nebo na vstupu transportní pásky do řídící jednotky. 

– Transportní páska je skřípnuta nebo blokována v oblasti střihače (zlomený nůž, 
prasklá zpětná pružina, zbytek transportní pásky a podobně) [  Údržba].  

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Zkontrolovat transportní válec řídící jednotky a rozhraní PDM / PHM na skřípnuté 
svazinky a zkontrolovat drážku pro vedení transportní pásky, zda je volně 
průchozí.  

 Tlačítkem 2 „Vybíjení“ odstranit svazinky, které zůstaly v řídící jednotce a 
odstřihnout defektní konec transportní pásky.  

 Po odstranění poruchy řídící jednotku znovu nabít. 

Preventivní 
opatření 

1. Nabíjet řídící jednotku podle údajů v Návodu k obsluze.  

2. Pravidelně vyprazdňovat nádobku na odstřižky transportní pásky (nejpozději po 
polovině role svazinek), viz obr. 6, č. 7. 
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Hlášení chyb č. 6 Svazinka se nachází v pistoli 
Svazinka v pistoli 

Pomoc  Alarm Pokračuj 
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, je-li svazinka dopravena do vázací pistole PAT, ale není 
zpracována. Možné příčiny: 

– Příliš nízký tlak vzduchu. 

– Příliš velký úbytek tlaku vzduchu.  

– Průměr kabelového svazku je příliš velký. 

– Pokroucená nebo zalomená spojovací hadice PHM. 

– Spojovací hadice PHM není řádně spojena s řídící jednotkou nebo s instalační 
pistolí PAT. 

– Čelisti vázací pistole nebyly dostatečně dlouhou dobu uzavřené, špice svazinky 
nebyla tudíž zavedena do hlavičky.  

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Odstranit svazinku a příčinu poruchy.  

 Nastartovat nový vázací cyklus.  

Preventivní 
opatření 

– Zkontrolovat správnost a pevnost spojení na rozhraní PHM / PDM a PHM / PAT.  

– Spojovací hadice PHM nesmí být pokroucená nebo zalomená.  

– Přívod stlačeného vzduchu seřídit podle návodu k obsluze  
[  Požadavky na tlak vzduchu]. 

– Zkontrolovat, zda je objem dodávaného stlačeného vzduchu dostatečný podle 
návodu k obsluze [  Požadavky na tlak vzduchu]. 

– Kabelový svazek na kritických místech kompaktně volnou rukou předformovat. 

– Čelisti vázací pistole držet uzavřené do skončení vázacího cyklu. 
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Hlášení chyb č. 7 Ve spojovací hadici PHM se nachází svazinka, hadici profouknutím 
stlačeným vzduchem uvolnit 

Svazinka v hadici - profouknout 
Pomoc Profouk. Alarm  

1 2 3 4 
  

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, zůstane-li svazinka trčet ve spojovací hadici PHM.  
Možné příčiny: 

– Spojovací hadice PHM je příliš pokroucená nebo zalomená. 

– Tlak stlačeného vzduchu je příliš nízký. 

– Kvůli nějaké jiné poruše nebyl vázací cyklus dokončen. 

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Spojovací hadici PHM vyrovnat a sklonit pistoli PAT směrem k zemi. 

 Dávat pozor, aby obsluha nebo jiné osoby nebyly zraněny vyletujícími 
 svazinkami. 

 Tlačítkem 2 vyvolat prudký náraz stlačeného vzduchu a spojovací hadici PHM 
profukovat tak dlouho, dokud nevyletí ven z hadice směrem k čelistem vázací 
pistole PAT všechny svazinky.  

A. Když jsou vyfouknuty všechny svazinky ze spojovací hadice PHM směrem k 
čelistem vázací pistole PAT, na displeji se objeví hlášení „Svazinka v pistoli“ a 
pro informaci zazní akustický signál alarmu: 

 Zastavit alarm. 

 Odstranit svazinky a stisknout tlačítko 4. 

 Stisknout tlačítko 1 k nabití jedné svazinky. 

 Nastartovat nový vázací cyklus. 

B. Pokud se na displeji neobjeví hlášení „ Restartovat“ , potom: 

 Stisknout tlačítko 3. 

 Řídící jednotku znovu nabít. 

C. Pokud ani po několikanásobných pokusech nelze svazinky vyfouknout, zkuste 
spojovací hadici PHM od řídící jednotky PDM i od pistole PAT odpojit a svazinky 
silným klepáním vytřepat. 
Zůstanou-li svazinky i nadále zablokovány ve spojovací hadici PHM, pak: 

 Nahradit spojovací hadici PHM hadicí novou 

 Informovat servis. 

Preventivní 
opatření 

Nepřipustit pokroucení a zalomení spojovací hadice PHM a dbát na to, aby tlak 
vzduchu odpovídal požadavkům dle návodu k obsluze [ Technické údaje]. 
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Hlášení chyb č. 8 Spojovací hadice PHM je ucpaná zablokovanými svazinkami 
Ucpaná hadice 

Pomoc Profouk. Alarm  
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, když je nastartován nový vázací cyklus, přestože se ve spojovací 
hadici PHM nachází jedna nebo více svazinek.  

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Spojovací hadici PHM vyrovnat a sklonit pistoli PAT směrem k zemi. 

 Dávat pozor, aby obsluha nebo jiné osoby nebyly zraněny vyletujícími svazinkami. 

 Tlačítkem 2 vyvolat prudký náraz stlačeného vzduchu a spojovací hadici PHM 
profukovat tak dlouho, dokud nevyletí ven z hadice směrem k čelistem vázací pistole 
PAT všechny svazinky.  

A. Když jsou vyfouknuty všechny svazinky ze spojovací hadice PHM směrem k čelistem 
vázací pistole PAT, na displeji se objeví hlášení „Svazinka v pistoli“ a pro informaci 
zazní akustický signál alarmu: 

 Zastavit alarm. 

 Odstranit svazinky a stisknout tlačítko 4. 

 Stisknout tlačítko 1 k nabití jedné svazinky. 

 Nastartovat nový vázací cyklus. 

B. Pokud ani po několikanásobných pokusech nelze svazinky vyfouknout, zkuste 
spojovací hadici PHM od řídící jednotky PDM i od pistole PAT odpojit a svazinky silným 
klepáním vytřepat. 
 

    Zůstanou-li svazinky i nadále zablokovány ve spojovací hadici PHM, pak: 
  Nahradit spojovací hadici PHM hadicí novou 

  Informovat servis. 

Preventivní 
opatření 

Dbát na to, aby byly odstraněny opravdu všechny blokující svazinky, než se započne 
pracovat dále. 

Nezavádějte další svazinky do spojovací hadice za účelem zjištění, zda je průchozí. 
 Tímto způsobem můžete spojovací hadici ještě více ucpat. 
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Hlášení chyb č. 9 Výstupní čidlo řídící jednotky PDM je blokováno nebo je 
znečištěno 
Výstupní čidlo je znečištěno 

Pomoc Profouk. Alarm Pokračuj 
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, jestliže špína, zbytky svazinek nebo jiné překážky negativně 
ovlivňují výstupní čidlo řídící jednotky PDM v její funkci. Svazinky pak zůstanou viset 
na rozhraní řídící jednotky PDM a spojovací hadice PHM. Tato porucha musí být 
odstraněna, aby mohl být nastartován nový vázací cyklus.  

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Odpojit spojovací hadici PHM od řídící jednotky PDM. 

 Odstranit překážející svazinky nebo jejich zbytky či jiné překážky. 

 Spojovací hadici PHM znovu spojit s řídící jednotkou PDM. 

 K nabití jedné svazinky postupně stisknout tlačítka 4 a 1. 

 Nastartovat vázací cyklus.  

A. Pokud není svazinka dopravena do čelistí pistole PAT: 

  Spojovací hadici PHM vyrovnat a sklonit pistoli PAT směrem k zemi.  

 Dávat pozor, aby obsluha nebo jiné osoby nebyly zraněny vyletujícími 
 svazinkami. 

 Tlačítkem 2 vyvolat prudký náraz stlačeného vzduchu a spojovací hadici PHM 
profukovat tak dlouho, dokud nevyletí ven z hadice směrem k čelistem vázací 
pistole PAT všechny svazinky. 

B. Jestliže je zablokovaná svazinka dopravena k čelistem vázací pistole PAT, na 
displeji se objeví hlášení „Svazinka v pistoli“ a pro informaci zazní akustický 
signál alarmu: 

  Zastavit alarm. 

  Odstranit svazinky a poté stisknout tlačítko 4. 

  K nabití jedné svazinky stisknout tlačítko 1. 

  Nastartovat nový vázací cyklus. 

C. Když se neobjeví na displeji hlášení „Restartovat“, potom: 

  Stisknout tlačítko 3, 

  Řídící jednotku znovu nabít. 

D. Pokud ani po několikanásobných pokusech nelze svazinky vyfouknout, zkuste 
spojovací hadici PHM od řídící jednotky PDM i od pistole PAT odpojit a svazinky 
silným klepáním vytřepat. 
 
Zůstávají-li ještě zablokované svazinky v hadici, pak: 

  Spojovací hadici PHM vyměnit za novou. 

  Informovat servis. 

Preventivní 
opatření 

Dochází-li často k tomuto hlášení, je výstupní čidlo řídící jednotky znečištěno a musí 
se vyčistit. [  Údržba].  
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Hlášení chyb č. 10 Optické čidlo v instalační pistoli PAT je znečištěno nebo jinak 
blokováno 
Optické čidlo PAT je znečištěno 

Pomoc Profouk. Alarm  
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, když špína, svazinka, nebo její zbytky zakrývají optické čidlo 
vázací pistole PAT a negativně je ovlivňují v jeho funkci.  

Svazinka pak zůstává viset na rozhraní PHM/PAT, případně v instalační pistoli PAT. 
Překážející svazinka musí být odstraněna před tím, než je nastartován nový vázací 
cyklus. 

Pomoc  Zastavit alarm  

 Odpojit spojovací hadici PHM od vázací pistole PAT. 

 Blokující svazinky odstranit. 

 Spojovací hadici PHM znovu spojit s instalační pistolí PAT. 

 K nabití jedné svazinky stisknout postupně tlačítka 4 a 1. 

 Nastartovat nový vázací cyklus.  

A. Pokud není svazinka dopravena do čelistí pistole PAT: 

 Spojovací hadici PHM vyrovnat a sklonit pistoli PAT směrem k zemi.  
 Dávat pozor, aby obsluha nebo jiné osoby nebyly zraněny vyletujícími 
svazinkami. 

 Tlačítkem 2 vyvolat prudký náraz stlačeného vzduchu a spojovací hadici PHM 
profukovat tak dlouho, dokud nevyletí ven z hadice směrem k čelistem vázací 
pistole PAT všechny svazinky. 

B. Když jsou vyfouknuty všechny svazinky ze spojovací hadice PHM směrem 
k čelistem vázací pistole PAT, na displeji se objeví hlášení „Svazinka v pistoli“ a 
pro informaci zazní akustický signál alarmu: 

 Zastavit alarm.  
 Odstranit svazinky a poté stisknout tlačítko 4. 

 K nabití jedné svazinky stisknout tlačítko 1. 

 Nastartovat nový vázací cyklus. 

C. Pokud se neobjeví na displeji hlášení „Restartovat“, potom: 
 Stisknout tlačítko 3, 

 řídící jednotku znovu nabít. 

D. Pokud ani po několikanásobných pokusech nelze svazinky vyfouknout, zkuste 
spojovací hadici PHM od řídící jednotky PDM i od pistole PAT odpojit a svazinky 
silným klepáním vytřepat.  
Zůstanou-li ještě svazinky zablokovány, pak: 

 Vyměnit spojovací hadici PHM za novou, 

 a informovat servis. 

Preventivní 
opatření 

Stane-li se tato chyba častěji, je optický senzor znečištěn a musí se vyčistit 
[  Údržba]. 
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Hlášení chyb č. 11 Svazinka blokuje čidlo na výstupu z řídící jednotky 
 Svazinka blokuje čidlo na výstupu z PDM 

Pomoc Profouk. Alarm  
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, jestliže jednotlivá svazinka, nebo její zbytky zaclánějí 
výstupní čidlo řídící jednotky PDM. 

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Spojovací hadici PHM odpojit od řídící jednotky PDM. 

 Blokující svazinky odstranit. 

 Spojovací hadici PHM znovu připojit na řídící jednotku PDM. 

 Nabít řídící jednotku postupným stisknutím tlačítek 4 a 1. 

 Nastartovat nový vázací cyklus.  

A. Není-li svazinka dopravena do čelistí pistole PAT, potom: 

 Spojovací hadici PHM vyrovnat a sklonit pistoli PAT směrem k zemi. 

 Dávat pozor, aby obsluha nebo jiné osoby nebyly zraněny vyletujícími 
svazinkami. 

 Tlačítkem 2 vyvolat prudký náraz stlačeného vzduchu a spojovací hadici PHM 
profukovat tak dlouho, dokud nevyletí ven z hadice směrem k čelistem vázací 
pistole PAT všechny svazinky. 

B. Když jsou vyfouknuty všechny svazinky ze spojovací hadice PHM směrem k 
čelistem vázací pistole PAT, na displeji se objeví hlášení „Svazinka v pistoli“ a 
pro informaci zazní akustický signál alarmu: 

 Zastavit alarm. 

 Odstranit svazinky a poté stisknout tlačítko 4. 

 K nabití jedné svazinky stiskout tlačítko 1. 

 Nastartovat nový vázací cyklus. 

C. Pokud se na displeji neobjeví hlášení „Restartovat“, potom: 
 Stisknout tlačítko 3, 

 řídící jednotku znovu nabít. 

D. Pokud ani po několikanásobných pokusech nelze svazinky vyfouknout, zkuste 
 spojovací hadici PHM od řídící jednotky PDM i od pistole PAT odpojit a svazinky 
 silným klepáním vytřepat.  
 Zůstanou-li přesto ještě svazinky zablokovány ve spojovací hadici PHM, pak: 

 Vyměnit hadici PHM za novou, 

 Informovat servis. 

Preventivní 
opatření 

Pokud se tato chyba často opakuje, je výstupní čidlo řídící jednotky znečištěno a je 
třeba je vyčistit nebo je závada v pístku šoupátka v bloku sekundárního vzduchu 
[  Údržba]. 
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Hlášení chyb č. 12 Optické čidlo v instalační pistoli PAT je blokováno svazinkou 
Svazinka je skřípnuta v pistoli 

Pomoc Profouk. Alarm Pokračuj 
1 2 3 4 

 
Možné příčiny  Toto hlášení se objeví, když zůstane svazinka trčet v instalační pistoli PAT. 

Svazinka musí být odstraněna, protože jinak není možné nastartovat vázací cyklus. 

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Spojovací hadici PHM odpojit od řídící jednotky PDM. 

 Blokující svazinky odstranit. 

 Spojovací hadici PHM znovu připojit na řídící jednotku PDM. 

 Nabít řídící jednotku postupným stisknutím tlačítek 4 a 1. 

 Nastartovat nový vázací cyklus. 

A. Není-li svazinka dopravena do čelistí pistole PAT, potom: 

 Spojovací hadici PHM vyrovnat a sklonit pistoli PAT směrem k zemi. 

 Dávat pozor, aby obsluha nebo jiné osoby nebyly zraněny vyletujícími 
svazinkami. 

 Tlačítkem 2 vyvolat prudký náraz stlačeného vzduchu a spojovací hadici PHM 
profukovat tak dlouho, dokud nevyletí ven z hadice směrem k čelistem vázací 
pistole PAT všechny svazinky. 

B. Je-li blokovaná svazinka dopravena do čelistí vázací pistole PAT, objeví se na 
displeji hlášení „Svazinka v pistoli“ a pro informaci zazní akustický signál alarmu. 

 Zastavit alarm. 

 Blokující svazinky odstranit a poté stisknout tlačítko 4. 

 K nabití jedné svazinky stisknout tlačítko 1. 

 Nastartovat nový vázací cyklus. 

C. Když se na displeji neobjeví hlášení „Restartovat“, pak: 
 Stisknout tlačítko 3, 

 Řídící jednotku znovu nabít. 

D. Pokud ani po několikanásobných pokusech nelze svazinky vyfouknout, zkuste 
spojovací hadici PHM od řídící jednotky PDM i od pistole PAT odpojit a svazinky 
silným klepáním vytřepat. 
Zůstanou-li svazinky i nadále blokovány, pak: 

 Vyměnit hadici PHM za novou, 

 Informovat servis. 

Preventivní 
opatření 

Blokující a přiskřípnuté svazinky je nutno vždycky odstranit. Pokud se tak nestane, 
má to za následek jenom další a další poruchy. 
Obzvláště je nutné dbát na to, aby … 

… tlak a kvalita stlačeného vzduchu odpovídaly požadavkům v návodu k obsluze  
[  Technické údaje] a / nebo  

… spojovací hadice PHM nebyla zkroucená a zalomená. 
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Hlášení chyb č. 13 Čidlo ukončení cyklu v instalační pistoli PAT je blokováno nebo 
znečištěno 
Čidlo ukonč. cyklu znečištěné či zakryté 

Pomoc  Alarm Pokračuj 
1 2 3 4 

 

Možné příčiny  1. Sběrač odstřižků svazinek na instalační pistoli je příliš plný a blokuje výpustný 
otvor pistole.  

2. Čočka čidla je zakryta zbytky či úlomky svazinek nebo jinými předměty.  

3. Čočka čidla pro ukončení vázacího cyklu je uvolněná nebo znečištěná. 

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Blokující svazinky odstranit. 

 Sběrač odstřižků svazinek vyprázdnit. 

 Stisknout tlačítko 4 a pokračovat v práci. 

Objeví-li se na displeji i nadále toto hlášení, informovat servis. 

Preventivní 
opatření  

1. Dbát na to, aby byl sběrač odstřižků svazinek zavčas vyprazdňován. Sběrač 
pojme maximálně 180 odstřižků. Toto množství by nemělo být překračováno, 
protože jinak padají odstřižky zpátky do výpustného otvoru pistole a blokují jej. 

2. Vnitřek vázací pistole je nutno pracovníky servisu pravidelně čistit. [  Údržba]. 

Hlášení chyb č. 14 Tlak sekundárního vzduchu je příliš nízký 
 Nízký tlak sekundárního vzduchu 

Nabíjení Vybíjení MENU Alarm  
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, jestliže v řídící jednotce PDM 
– je tlak sekundárního vzduchu seřízen příliš nízko, nebo 

– se pístek šoupátka bloku sekundárního vzduchu PDM nenachází v koncové 
pozici (je zaseklý). 

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Nastartovat nový vázací cyklus.  

Pokud se i nadále objeví toto hlášení, není systém schopný funkce. 

 Informujte servis. 

Preventivní 
opatření 

Seřizování tlaku sekundárního vzduchu a oprava pístku šoupátka smí být prováděny 
pouze pověřenými pracovníky firmy Panduit. 

Řiďte se návodem na údržbu a mazání šoupátka bloku sekundárního vzduchu. 
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Hlášení chyb č. 15 Tlak sekundárního vzduchu je příliš vysoký 
Vysoký tlak sekundárního vzduchu 

Nabíjení Vybíjení MENU  Alarm  
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví na displeji, jestliže je tlak sekundárního vzduchu nastaven 
příliš vysoko.  

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Nastartovat nový vázací cyklus.  

Pokud se i nadále objeví toto hlášení chyb, není systém schopný funkce. 

 Informovat servis. 

Preventivní 
opatření 

Seřizování tlaku sekundárního vzduchu smí být prováděno pouze pověřenými 
pracovníky firmy Panduit. 

Hlášení poruchy 

Následující hlášení oznamují obsluze poruchy systému a navrhují nutné preventivní 
údržbářské práce. Obsluha je informována vizuálně pomocí displeje a též akusticky 
pomocí alarmu.  

  V takto označených případech je nutno vždy informovat servis. Systém je 
provozuschopný teprve tehdy, když byla hlášená porucha odstraněna. 

Hlášení poruchy č. 1 Výstupní čidlo řídící jednotky PDM není schopné funkce 
Čidlo válce zakryto, informujte servis 

  MENU Alarm  
1 2 3 4 

 

Možné příčiny  1. Nový vázací cyklus byl nastartován, ačkoli právě probíhající nebyl ještě 
dokončen.  

2. Výstupní čidlo řídící jednotky PDM nefunguje správně. 

Pomoc  Objeví-li se toto hlášení, je většinou možné pracovat dál. Když se tato chyba 
objevuje častěji, je výstupní čidlo řídící jednotky PDM znečištěno, nebo vadné. 

Preventivní 
opatření  

Pokud se tato chyba opakuje častěji, 
– je výstupní čidlo řídící jednotky znečištěno a je nutno je vyčistit, nebo 
– je výstupní čidlo řídící jednotky vadné a musí být vyměněno. 

 V obou případech je nutné informovat servis. [  Údržba]. 
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Hlášení poruchy č. 2 Tlačítko  # (1...4) se zaseklo, nebo je vadné 
 Tlačítko # X je defektní  

    
1 2 3 4 

 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, když: 

1. Zároveň se zapnutím řídící jednotky PDM bylo toto tlačítko stisknuto, 

2. Zároveň se zapnutím řídící jednotky PDM byla stisknuta spoušť vázací pistole 
PAT, 

3. Toto tlačítko je zaseklé, nebo vadné. 

Pomoc K bodu 1. a 2: 

 Systém vynulovat - řídící jednotku PDM vypnout a po 10 vteřinách opět zapnout. 

K bodu 3: 

 Zaseknuté tlačítko uvolnit. 

Systém je opět provozuschopný. 

Preventivní 
opatření 

Dávat pozor, aby při zapnutí systému nebylo stisknuto žádné tlačítko. 

Objeví-li se tato porucha znovu: 

 Informovat servis 

Hlášení poruchy č. 3 Zapsat do paměti stav počitadla 
Zapsat do paměti stav počitadla? 
Zaps.paměť  ano ne 

1 2 3 4 
 

Možné příčiny Toto hlášení se objeví, když je počitadlo závadné. 

Pomoc  Stisknout tlačítko 3 pro „ano“ a pracovat dál. 

Preventivní 
opatření 

Pokud se toto hlášení objeví znova: 

 Informovat servis 
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Hlášení poruchy č. 4 Přední čelist pistole se zasekla 
Přední čelist pistole v nesprávné pozici 

Pomoc   Alarm  Pokračuj 
1 2 3 4 

 
Možné příčiny Toto hlášení se objeví, když zlomky svazinek blokují ozubená kolečka v instalační 

pistoli PAT. 

Pomoc  Zastavit alarm. 

 Vyprázdnit sběrač odstřižků.  

 Odstranit zbylé odstřižky svazinek v oblasti čelistí a výpustného otvoru . 

 Stisknout tlačítko 4 a pracovat dál. 

Jestliže se toto hlášení znovu objeví: 

 Informovat servis. 

Preventivní 
opatření 

1. Dbát na pravidelné vyprazdňování sběrače odstřižků. Sběrač pojme maximálně 
180 odstřižků. Toto množství by nemělo být překračováno, protože jinak padají 
odstřižky zpátky do výstupního otvoru pistole a 
– tento otvor mohou blokovat, nebo  
– případně mohou propadnout až do ozubených kol a být do nich vtaženy. 

2. Vnitřek vázací pistole PAT musí být servisem čištěn v pravidelných intervalech. 
[  Údržba]. 

Hlášení poruchy č. 5 Chyba systému # (1...5) 
Chyba systému  # X 

Pomoc  Vyp.paměť  Pokračuj 
1 2 3 4 

 
Možné příčiny Celkem může být hlášeno pět systémových chyb.  

Poukazují na chyby vnitřních funkcí řídící jednotky. 

Pomoc U hlášení „Chyba systému  # 1 a # 2“: 

 Hlášení si poznačit a informovat servis. 

U hlášení „Chyba systému # 3 / # 4 a # 5“: 

 Vynulovat systém vypnutím řídící jednotky PDM a novým zapnutím po 10 
vteřinách. 

Pokud hlášení pro čísla  # 3 / # 4 / # 5 zmizí,  

 může se dále pokračovat v práci. 

Když hlášení pro  # 3 / # 4 / # 5 nezmizí, 

 stisknout tlačítko 4. 

Když hlášení pro  # 3 / # 4 / # 5 ani potom nezmizí: 

 Hlášení si poznačit a ihned informovat servis. 

 Nepokračovat v práci! 

Preventivní 
opatření 

Žádné. 



  
 

34 PAT1M/PT1.5M • 12/03 

Hlášení stavu 

Tato hlášení se objeví, když přístroj provádí vlastní diagnózu. V případě potřeby 
provede systém potřebné úpravy sám automaticky. 

Uživatel k tomu nemusí provádět žádné akce. Je pouze potřeba poznačit si příslušná 
hlášení na displeji a informovat o tom odpovídajícím způsobem servis. 

Hlášení stavu č. 1 Kalibrovat čidlo tlaku přívodu vzduchu 
Panduit 
Kalibrovat čidlo tlaku přívodu vzduchu 

Hlášení stavu č. 2 Kalibrovat čidlo tlaku zbytkového vzduchu 
Panduit 
Kalibrovat čidlo zbylého tlaku vzduchu 

Hlášení stavu č. 3 Znovu nastavit paměť EEPROM 
Paměť EEPROM znovu nastavit 
 

Hlášení stavu č. 4 Znovu nastavit paměť (RAM) řídící jednotky PDM 
Paměť RAM v PDM znovu nastavit 
 

Hlášení stavu č. 5 Znovu nastavit paměť (RAM) vázací pistole PAT 
Paměť RAM pistole znovu nastavit 
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Údržba / Čištění 

Servisní práce je nutno provádět v daných intervalech. Jenom tak lze zajistit 
spolehlivou práci systému a dlouhou životnost zařízení. Částečně mohou být některé 
práce provedeny uživatelem. V ostatních případech je nutné, aby práce provedli 
pracovníci servisu. 

 
Opomíjení bezpečnostních předpisů může vést k lehkým zraněním, nebo k 
poškození věci [  Bezpečnost práce]. 

 Opravy na otevřené instalační pistoli smí být prováděny jenom po vyrovnání 
potenciálu statické elektřiny příslušnými prostředky (uzemněná antistatická 
podložka, nebo alespoň uzemněný antistatický náramek). 

 

Součást Po počtu 
cyklů 

Provedený úkon Kdo 
provádí 

Stránka / 
obrázek, číslo  

PAT1M/PAT1.5M po max. 
180 

Vyprázdnit sběrač odstřižků 
předtím než je plný. 

Uživatel Strana 35, Obr. 12 

PAT1M/PAT1 5000 Vyčištění pistole stlačeným 
vzduchem a tech. benzinem 

Servis, 
vedoucí 
směny 

Po zaškolení 
firmou Panduit 

PAT1M/PAT1.5M 100.000 Kryty pistole a ozubená soukolí 
zbavit nečistot a zlomků svazinek.  

Servis Strana 35, Obr. 20 

PAT1M/PAT1.5M 100.000 Rolnu vahadla naolejovat (č.1). Servis Strana 35, Obr. 20 
PAT1M/PAT1.5M 100.000 Všechny pohyblivé části zbavit 

nečistot a naolejovat, resp. 
namazat vazelínou (č. 2). 

Servis Strana 35, Obr. 20 

PAT1M/PAT1.5M 100.000 Ložisko ozubeného kola namazat z 
každé strany 1 kapkou oleje  
(č. 3). 

Servis Strana 35, Obr. 20 

PAT1M/PAT1.5M 100.000 Vačku přední čelisti zbavit nečistot 
a namazat vazelínou (č. 4). 

Servis Strana 35, Obr. 20 

PAT1M/PAT1.5M 250.000 Přívodní kanál svazinek (plastik) 
vyměnit, pokud je opotřebovaný 
nebo poškozený. 

Servis Po zaškolení 
firmou Panduit 

PAT1M/PAT1.5M 500.000 Optické čidlo pistole vyčistit. Servis Po zaškolení 
firmou Panduit 

PDM 2.500 Sběrač odstřižků transportní pásky 
vyprázdnit. 

Uživatel Strana 35, Obr. 6 

PDM 5000 Zkontrolovat průchodnost otvoru 
pro propadající svazinky pod PDM. 

Uživatel Po zaškolení 
firmou Panduit 

PDM 500.000 Výstupní čidlo vyčistit. Uživatel Strana 35, Obr. 21 
PDM 500.000 O-kroužky pístku šoupátka v bloku 

sekundárního vzduchu (connector 
block) vyměnit. 

Servis Po zaškolení 
firmou Panduit 

Obr. 18: Tabulka nutných prací údržby a čištění 
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Výměna pojistek 
Skřínka pojistek se nachází na zadní straně řídící jednotky PDM pod hlavním 
vypínačem (obr. 6, č. 3). Krytku je možno otevřít malým šroubováčkem. 

Čištění vázací pistole PAT 

1. Sundat sběrač odstřižků. 

2. Demontovat horní (levý) kryt vázací pistole. 

  Při demontáži si všimněte, že šroubky krytu nejsou stejně dlouhé. 

3. Při práci na údržbě a čištění je nutno se řídit tabulkou (obr. 18). 
Používejte při tom speciální olej, který k tomuto účelu dodává firma Panduit.            
Viz [  Náhradní díly]. 

4. Po provedení čištění a údržby namontujte opět kryt pistole a dbejte přitom na správné 
umístění šroubků podle obr. 19. 

  Utahujte šroubky opatrně, bez násilí, s citem a ne moc pevně. Kroutící moment při 
utahování nesmí překročit 0,42 Nm a pro zavěšovací kolík nesmí překročit 0,57 Nm. 

5. Nakonec namontujte opět sběrač odstřižků svazinek. 

 

 
 Obr. 19: Demontáž horního krytu vázací pistole PAT 
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 Obr. 20: Vnitřní uspořádání vázací pistole PAT s příslušnými referenčními čísly k pracím 
na údržbě 
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Čištění výstupního čidla v řídící jednotce PDM 
 Výstupní čidlo řídící jednotky na rozhraní PDM/PHM vyčistíme vatovou tyčinkou 
namočenou v technickém benzínu nebo v lihu. (Obr. 21).  

Čištění optického čidla v instalační pistoli PAT může být provedeno pracovníky 
servisu po zaškolení Panduitem. 

 

38

2 31  

 Obr. 21: Čištění výstupního čidla řídící jednotky PDM. 

 

Skladování svazinek 

Kartony zabalených svazinek je nutno uskladňovat tak, aby šipky na obalu ukazovaly 
směrem nahoru. Nad sebou nesmí být uloženo více než 10 kartonů. 
 
Svazinky vyjímejte z kartonu až před zpracováním. Jsou-li svazinky skladovány delší 
dobu otevřené, vysychají a zhoršují se jejich fyzikální vlastnosti. Jejich pružnost klesá, 
stávají se tvrdšími a křehčími, což zapříčiňuje vylamování uzavíracích jazýčků v 
hlavičce při jejich zpracování. 
 
Svazinky je nutno zpracovat ve lhůtě uvedené na obalu. Stárnutím křehnou, jejich 
pružnost se zmenšuje a mohou se při zpracování lámat. 
 
Datum, do kterého je nutno svazinky zpracovat, je uvedeno na etiketě role svazinek, 
jakož i na kartonu. 
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Náhradní díly / příslušenství 

Při objednávce náhradních dílů je nutno uvádět: 

– objednací číslo a / nebo označení části 

– počet kusů 

– označení části, pro kterou je náhradní díl zapotřebí. 

–  Číslo výkresu a pozice, nebo referenční číslo na seznamu součástek 

 

Náhradní díly mohou být objednány na následující adrese: 

Panduit 
Bedrijvenpark Twentie 360 
N.L. –7602 KL Almelo,  
Netherlands 

Tel.: +31/546/580 451 
Fax. +31/546/580 441 

 

Všechny součásti, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, mohou být 
objednány jako jednotlivé díly. 
 

Další díly: 

Objednací číslo Název/Poznámka Kusů 

L1050X vložka filtru pro HS2X 1 

WS23132B01 jemný strojní olej, který negelovatí 1 

CA21138A01 pojistky 2 

CAT-12182A-PC el. síťový kabel pro 110/115 V ~ 1 

CAT-12183A-PC el. síťový kabel pro 230 V ~ 1 

WT23578C01  odkládací U – držák vázací pistole PAT 1 

PATMBM svěrák pistole PAT1M/PAT1.5M 1 
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Co mám dělat při poruchách? 

Hlášení chyb 

Hlášení chyb Možné příčiny Odstranění chyby 

Prázdná role, nebo 
skřípnutá svazinka 

A. Prázdná role 1. Zastavit alarm. 
2. Stisknout tlačítka pro „Pokračuj“, pro „Menu“ a 

„Restart“. 
3.  Obvyklým způsobem nabít řídící jednotku. 

 B. Není dostatek svazinek ve 
válci řídící jednotky PDM nebo 
jsou svazinky skřípnuté ve 
válci. 

1. Od řídící jednotky PDM odpojit přívodní potrubí 
stlačeného vzduchu a spojovací hadici PHM.  

2. Odstranit všechny viditelné a lehce 
odstranitelné svazinky.  

Pokud se některé skřípnuté svazinky nedají lehce 
odstranit, informujte servis. 
3. Po odstranění svazinek, připojit znovu na řídící 

jednotku PDM přívod stlačeného vzduchu a 
spojovací hadici PHM. 

4. Stisknout tlačítka pro „Pokračuj“, pro „Menu“ a 
„Restart“. 

5. Dobít počet chybějících svazinek a nebo 
zopakovat znovu celý nabíjecí proces. 

Otevřená dvířka, 
řídící jednotka není 
nabita 

A. Při stisknutí tlačítka „Nabíjení“ 
byla otevřena dvířka řídící 
jednotky. 

1. Zastavit alarm. 
2. Zavřít dvířka. 
3. Znovu nabíjet. 

 B. Dvířka řídící jednotky byla 
otevřena během vázacího 
cyklu. 

1. Zastavit alarm. 
2. Zavřít dvířka. 
3. Stisknout tlačítko „Nabíjení“, nabít jednu 

svazinku a pokračovat v práci. 
Příliš nízký tlak 
vzduchu na přívodu 

A. Tlak stlačeného vzduchu na 
přívodu je příliš nízký. 

1. Zastavit alarm. 
2. Zvýšit tlak vzduchu na přívodu na 4,5 baru. 

 B. Přívod stlačeného vzduchu 
není připojen k řídící jednotce 
PDM. 

1. Zastavit alarm. 
2. Připojit přívod stlačeného vzduchu na řídící 

jednotku PDM. 
Příliš vysoký tlak 
vzduchu na přívodu 

Příliš vysoký tlak vzduchu na 
přívodu k řídící jednotce PDM. 

1. Zastavit alarm. 
2. Snížit tlak stlačeného vzduchu na přívodu na 

4,5 baru. 
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Hlášení chyb Možné příčiny Odstranění chyby 

Transportní válec 
řídící jednotky 
zablokovaný 

Transportní válec řídící jednotky 
je zablokován skřípnutými 
svazinkami 
Možné příčiny  
A) Svazinky jsou deformované. 
B) Svazinky nebyly řádně 

zavedeny do válce. 
C) Transportní páska je 

zablokovaná. 
D) Role svazinek spadla s 

držáku. 

1. Zastavit alarm. 
2. Transportní válec řídící jednotky PDM a 

rozhraní PDM/PHM zkontrolovat na 
zablokované a skřípnuté svazinky a odstranit je.

3. Při vybíjení je nutno odstranit z válce opravdu 
všechny svazinky. 

4. Poškozenou část transportní pásky se 
zdeformovanými svazinkami odstřihnout. 

5. Zavřít dvířka. 
6. Stisknout tlačítka pro „Pokračuj“, pro „Menu“ a 

„Restart“. 
7. Znovu nabít. 

Svazinka v pistoli  Svazinka je dopravena do čelistí 
vázací pistole PAT a zůstane v ní 
viset. 

 K odstranění chyby nejdřív  
1. Zastavit alarm a pak: 

 Možné příčiny  chybu odstranit následujícím způsobem: 
 A. Tlak na přívodu vzduchu je 

příliš nízký. 
A. Zvýšit tlak vzduchu na regulátoru tlaku 

vzduchu s filtrem HS2X. 
 B. Spojovací hadice PHM 

rozhraní PHM/PDM a / nebo 
PHM/PAT nemá dobrý 
kontakt. 

B. Zkontrolovat spojení na rozhraní PAT/PHM 
a PHM/PDM . 

 C. Nečistoty nebo zlomky 
svazinek zablokují 
procházející svazinku. 

C. Nečistoty a zbytky svazinek odstranit. 

 D. Spojovací hadice PHM je 
hodně pokroucená 

D. Dbát na to, aby se spojovací hadice PHM při 
práci nezkroutila nebo nezlomila. 

 E. Čelisti vázací pistole byly 
nedovřené nebo otevřeny 
dříve, než špička svazinky 
prošla hlavičkou. 

E. Neotevírat čelisti vázací pistole PAT dřív, 
než je špička svazinky provlečena hlavičkou.

 F. Průměr kabelového svazku je 
příliš veliký. 

F. Kabelový svazek předformovat kompaktněji, 
aby se jeho průměr zmenšil. 

  2. Poté stisknout tlačítko pro „Pokračuj“ a 
pokračovat v práci. 
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Hlášení chyb Možné příčiny Odstranění chyby 

Svazinka v hadici - 
profouknout  

Svazinka zůstala viset ve 
spojovací hadici PHM. 
Možné příčiny  
A. Tlak stlačeného vzduchu je 

příliš nízký. 
B. Spojovací hadice PHM je silně 

pokroucená nebo zalomená. 
C. Byla uvolněna spoušť během 

vázacího cyklu.  

1. Zastavit alarm. 
2. Spojovací hadici PHM vyrovnat a držet 

instalační pistoli PAT směrem dolů. 
3. Stisknout tlačítko pro „Profouknout“, dle potřeby 

několikrát. Uvolní-li se svazinky, jsou 
vyfouknuty z hadice. 

Na displeji se objeví zpráva “ Svazinka v pistoli“ a 
ozve se akustický signál alarmu.  
4. Zastavit alarm. 
5. Svazinku odstranit a stisknout tlačítko pro 
 „Pokračovat“. 
6. Stisknout tlacítko pro „Nabíjení“ a nabít jednu 

svazinku. 
7. Systém je připraven k práci. 

 Svazinka uvízla ve spojovací 
hadici PHM  
Hadici nelze ani pomocí funkce 
„Profouknout“ uvolnit.  

1. Spojovací hadici PHM odpojit od řídící jednotky 
PDM i od vázací pistole PAT a protřepáním se 
pokusit svazinku dostat ven.  

2. Spojovací hadici opět připojit. 
 Stisknout tlačítka pro „Menu“ a „Restart“. 
4. Nabít systém jednou svazinkou a pokračovat v 

práci.  
5. Pokud je odstranění svazinky ze spojovací 

hadice PHM nemožné, informovat servis. 
Ucpaná hadice. Během právě probíhajícího 

vázacího cyklu byl nastartován 
další.  

1. Zastavit alarm. 
2. Spojovací hadici PHM vyrovnat a držet 

instalační pistoli PAT směrem dolů. 
3. Stisknout tlačítko pro „Profouknout“, dle potřeby 

několikrát. Uvolní-li se svazinky, jsou 
vyfouknuty z hadice. 

4. Na displeji se objeví zpráva “ Svazinka v pistoli“ 
a ozve se akustický signál alarmu.  

5. Zastavit alarm. 
6. Odstranit svazinku a stisknout tlačítko pro 

„Pokračovat“. 
7. Stisknout tlačítko pro „Nabíjení“ a nabít jednu 

svazinku. 
8. Systém je nyní připraven k práci. 
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Hlášení chyb Možné příčiny Odstranění chyby 

Výstupní čidlo je 
znečištěno 

Nečistoty, zlomky svazinek nebo 
cizí předměty negativně ovlivňují 
činnost výstupního čidla řídící 
jednotky PDM. 

1. Zastavit alarm 
2. Přívod stlačeného vzduchu a spojovací hadici 

PHM odpojit od řídící jednotky PDM. 
3. Odstranit všechny viditelné a lehce 

odstranitelné svazinky.  
4. Přívod stlačeného vzduchu a spojovací hadici 

PHM opět připojit na řídící jednotku PDM. 
5. Restartovat. 
Pokud nepřijde žádná svazinka, odstranit chybu 
podle popisu “Hlášení chyby č.7“ Svazinka v hadici 
- profouknout  
 Pokud nelze chybu odstranit: 
vyčistit čidlo [  Údržba]. 

Optické čidlo PAT je 
znečištěno. 

Nečistoty, zlomky svazinek nebo 
cizí předměty negativně ovlivňují 
činnost optického čidla v 
instalační pistoli PAT. 

1. Zastavit alarm 
2. Přívod stlačeného vzduchu a spojovací hadici 

PHM odpojit od vázací pistole PAT. 
3. Odstranit všechny viditelné a lehce 

odstranitelné svazinky.  
4. Připojit přívod stlačeného vzduchu a spojovací 

hadici PHM opět připojit na instalační pistoli 
PAT. 

5. Restartovat 
Pokud nepřijde žádná svazinka, odstranit chybu 
podle popisu “Hlášení chyby č.7“ Svazinka v hadici 
- profouknout  
Pokud nelze chybu odstranit:  
Vyčistit čidlo [  Údržba]. 

Svazinka blokuje 
čidlo na výstupu z 
PDM 

Svazinka blokuje čidlo na výstupu 
z řídící jednotky PDM, takže 
přicházející další svazinky jsou 
zastaveny. 
Čidlo je pravděpodobně 
blokováno svazinkou, která 
nebyla odstraněna při minulé 
poruše.  

1. Zastavit alarm 
2. Přívod stlačeného vzduchu a spojovací hadici 

PHM odpojit od řídící jednotky PDM. 
3. Odstranit všechny viditelné a lehce 
 odstranitelné svazinky.  
4. Přívod stlačeného vzduchu a spojovací hadici 

PHM opět připojit na řídící jednotku PDM. 
5. Restartovat. 
Pokud nepřijde žádná svazinka, odstranit chybu 
podle popisu “Hlášení chyby č.7“ Svazinka v hadici 
- profouknout 
Pokud nelze chybu odstranit:  
Vyčistit čidlo [  Údržba]. 
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Hlášení chyb Možné příčiny Odstranění chyby 

Svazinka v pistoli  Vázací cyklus byl přerušen 
v momentě, kdy se přicházející 
svazinka právě nacházela v 
oblasti optického čidla. 

1. Zastavit alarm. 
2. Přívod stlačeného vzduchu a spojovací hadici 

PHM odpojit od řídící jednotky PDM. 
3. Odstranit všechny viditelné a lehce 

odstranitelné svazinky. 
4. Přívod stlačeného vzduchu a spojovací hadici 

PHM opět připojit na řídící jednotku PDM. 
5. Restartovat. 
Pokud nepřijde žádná svazinka, odstranit chybu 
podle popisu “Hlášení chyby č.7“ Svazinka v hadici 
- profouknout  
Pokud nelze chybu odstranit: 
Vyčistit čidlo [  Údržba]. 

Čidlo ukonč. cyklu 
znečištěné nebo 
zakryté  

A. Sběrač odstřižků svazinek na 
instalační pistoli PAT je 
přeplněn. 

B. Nečistoty, zlomky svazinek 
nebo cizí předměty blokují 
ozubená kolečka v pistoli PAT. 

C. V instalační pistoli PAT se 
čočka čidla ukončení cyklu 
uvolnila nebo je znečištěná.  

1.  Zastavit alarm. 
2. Odstranit svazinky z vázací pistole PAT. 
3. Sběrač odstřižků svazinek vyprázdnit. 
4.  Stisknout tlačítko pro „Pokračovat“. 
5. Systém je opět připraven k provozu. 
 
Pokud se hlášení objeví opět: 
Informovat servis. 

Nízký tlak 
sekundárního 
vzduchu 

A. Tlak sekundárního vzduchu je 
seřízen příliš nízko. 

B. Vačka je v nesprávné pozici. 

Zastavit alarm. 
Pokud se toto hlášení objeví opět: 
Informovat servis.  
Nepokračovat v práci! 

Vysoký tlak 
sekundárního 
vzduchu 

Je nastaven příliš vysoký tlak 
sekundárního vzduchu 

Zastavit alarm. 
Pokud se toto hlášení objeví opět: 
Informovat servis.  
Nepokračovat v práci! 
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Hlášení poruch 

Hlášení poruchy Možné příčiny Odstranění poruchy 
Čidlo válce zakryto, 
informujte servis 

A. Spoušť byla stisknuta v 
okamžiku, kdy se ve spojovací 
hadici PHM ještě nacházela 
svazinka. 

B. Výstupní čidlo řídící jednotky 
PDM je znečištěno nebo jinak 
negativně ovlivněno ve své 
funkci. 

Opakovat vázací cyklus. 

Jestli se chyba opakuje: 

Vyčistit čidlo [  Údržba].  

Jestli se chyba opět opakuje: 

Informovat servis. 

Tlačítko # X je 
defektní  

A. Zároveň se zapnutím řídící 
jednotky PDM bylo stisknuto 
jedno z tlačítek  (# 1...4)  

B. Odpovídající tlačítko je 
defektní. 

1. Hlášení zmizí, je-li odpovídající tlačítko 
uvolněno. 

2. Pokud hlášení nezmizí po uvolnění 
odpovídajícího tlačítka, je toto tlačítko vadné. 

3. Informovat servis. 

Zapsat do paměti 
stav počitadla? 

Počitadlo pro instalační pistoli 
PAT vykazuje poruchy. 

 Stisknout tlačítko „Ano“ a pokračovat v práci. 

 Pokud se chyba opakuje:: 

 Informovat servis. 

Přední čelist pistole 
v nesprávné pozici 

Vázací pistole byla zastavena v 
momentě, kdy se v oblasti 
ozubeného soukolí právě 
nacházela svazinka. 

1. Zastavit alarm. 

2. Odstranit svazinky. 

3. Stisknout tlačítko „Pokračuj“ a pracovat dále. 

 Systémová chyba  
# X 

Celkem může být hlášeno pět 
systémových chyb.  
Ty poukazují na vnitřní funkce 
řídící jednotky. 

Při systémových chybách # 1 a # 2: 

1.  Poznamenat si hlášení na displeji. 

2.  Informovat servis. 

Při systémových chybách # 3, # 4 a # 5: 

Řídící jednotku PDM vypnout a po 10 vteřinách 
opět zapnout. Tím je systém vynulován. 

– Jestliže hlášení o poruše zmizí, je možno 
pokračovat v práci. 

– Jestliže hlášení o poruše nezmizí, stisknout 
tlačítko 4. 

– Pokud hlášení ani nyní nezmizí, poznamenat si 
jeho text a informovat servis. 

Nepokračovat v práci! 
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Chyby zaviněné obsluhou 

Chyba Možná příčina Náprava chyby 

Svazinka není 
dostatečně pevně 
utažená. 

1. Utahovací síla je nastavena příliš 
nízko. 

2. Vázací pistole PAT byla držena 
šikmo a ne v úhlu 90° ke 
kabelovému svazku. 

1. Nastavit vyšší utahovací sílu. 
2. Instalační pistoli PAT držet při vázání v úhlu 

90 0 ke kabelovému svazku. 

 3. Jednotlivé dráty kabelového 
svazku nebyly řádně položeny – je 
mezi nimi mnoho volného 
prostoru.  

3. Předformovat kabelový svazek volnou rukou 
tak, aby volné prostory mezi dráty zmizely. 

 4. Vázací pistole PAT není držena 
dostatečně přesně ve správné 
pozici, respektive je jí v tom 
bráněno kolíky a jinými částmi 
formovací desky. 

4. Instalační pistoli PAT držet při vázání v 
takové pozici, aby jí kolíky a jiné části 
formovací desky nebránily v zaujímání 
nejvhodnější pozice při vázání. 

 5. Obsluha silou popotáhla při vázání 
instalační pistolí PAT. 

5. Instalační pistoli PAT je nutno během vázání 
držet v ruce volně a klidně. 

Svazinka je při 
vázání utažena 
příliš silně. 

Utahovací síla je nastavena příliš 
vysoko. 

 Snížit nastavení pevnosti vázání. 

Svazinka není 
hladce odstřižena u 
hlavičky, na 
hotovém úvazku 
zůstává stopka asi 
1 cm dlouhá.  

1. Svazinka byla utržena v ozubení 
pistole, protože utahovací síla byla 
nastavena příliš vysoko. 

2. Svazinka byla utržena, protože 
změkla vinou vysoké vlhkosti 
vzduchu v okolí. 

1. Snížit nastavení pevnosti vázání. 
 
 

2. Snížit nastavení pevnosti vázání. 

 3. Vázací pistole PAT je držena 
šikmo a ne v úhlu 90° ke 
kabelovému svazku. 

3. Držet instalační pistoli PAT při vázání v úhlu 
90° ke kabelovému svazku v obou osách. 

 4. Obsluha popotáhla při vázání 
instalační pistolí PAT. 

4. Držet instalační pistoli PAT během vázání 
klidně a volně. 

 5. Vázací pistole PAT není držena při 
vázání ve správné pozici, respek-
tive je jí v tom bráněno kolíky a 
jinými částmi formovací desky. 

5. Instalační pistoli PAT držet tak, aby jí ve 
správné pozici při vázání nebránily kolíky a 
jiné části formovací desky. 

Svazinka se po uvá-
zání uvolní od kabe-
lového svazku. 

1. Průměr kabelového svazku 
překročil maximálně možnou míru 
21, respektive 33 mm. 

1. Kabelový svazek předformovat volnou rukou 
kompaktněji, aby jeho průměr nepřekročil 21 
respektive 33 mm. 

 2. Uzavírací jazýček ve hlavičce 
svazinky se zlomil, protože 
svazinky jsou příliš suché a tudíž 
křehké. 

2. Skladovat svazinky podle pokynů v tomto 
návodu a zpracovat je před uplynutím 
skladovací doby. 

 3. Uzavírací jazýček svazinky se 
zlomil, protože utahovací síla byla 
nastavena příliš vysoko. 

3. Snížit utahovací sílu. 

 4. Uzavírací jazýček svazinky se zlo-
mil, protože tlak sekundárního 
vzduchu byl nastaven příliš vysoko. 

4. Tlak vzduchu na přívodu nastavit na  
4,5 baru, sekundární vzduch by měl být 
nastavován servisem maximálně do 54 PSI. 

Vázací proces není 
ukončen. 

1. Kolíky formovací desky nebo jiné 
předměty blokují vázací proces. 

1. Instalační pistoli PAT držet tak, aby jí ve 
správné pozici při vázání nebránily kolíky a 
jiné části formovací desky nebo jiné předměty. 

 2. Tlak vzduchu je příliš nízký. 2. Tlak vzduchu nastavit na 4,5 baru. Dbát na 
to, aby při práci neklesl pod 3,8 baru. 
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Záznamy o údržbě 

Při řádně vedených záznamech dostaneme dobrý přehled o provedených pracích při údržbě a opravách, jakož i 
o kvalitativním stavu systému. 
 

Datum Součást Stav počitadla Provedená údržba nebo opravy 
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Stručný návod 

Díl 1 Pracovní menu  (pro uživatele) 

Start 
Panduit                                                      r X.X 
Systém je připraven  

  Tento text zůstane asi 5 vteřin a pak se 
přepne na úroveň 1. 

 1 2 3 4    

Úroveň 1 Nabíjení, vybíjení 
Nabíjení: 14    XXXXXXX
 Nabíjení Vybíjení MENU 
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

Nabíjení - kroky po 1 svazince 14 – 1 
Vybíjení - kroky zpět po 1 svazince      
Přepnutí na úroveň 2 
Neaktivní 

Úroveň 1b 
    XXXXXXX
   MENU 

  Toto menu se objeví po provedení 
alespoň jednoho vázacího cyklu. 

 1 2 3 4    

Úroveň 2 Řídící jednotku znovu nabíjet a / nebo vynulovat počitadlo 
 Nový start / Vynulovat počitadlo 
 Restart Vynulovat  Zpět 
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

Nový start, znovu nabíjet 
Vynulovat počitadlo 
Neaktivní 
Zpět na úroveň 1 

Díl 2 Seřizovací menu  (pro servis)  

Úroveň 2  Řídící jednotku znovu nabíjet a / nebo vynulovat počitadlo 
 Vycházejíce z textu na úrovni 2: 

 Nový start / Vynulovat počitadlo 
 Restart. Vynulovat  Zpět 
 1 2 3 4 

  Stiskněte tlačítko 3 dvakrát a poté 
tlačítko 1 jednou a dostanete se na 
úroveň 3. 
(Číselná kombinace: 331)  

Úroveň 3 Souhrnná počitadla vázacích cyklů (pro PDM a PAT) 
Úvazky celkem 
 Cykly Hlav.menu Menu Zpět 
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

Přejít na úroveň 3a 
Přejít na úroveň 1 resp. 1b 
Přejít na úroveň 4 
Zpět na úroveň 2 
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Úroveň 3a Načtení celkového počtu vázacích cyklů pro PAT a PDM 
PDM #     XXXXXX   Rev. X.X  Cyklu: XXXXXXX
PAT..M # XXXXXX   Rev. X.X  Cyklu: XXXXXXX 
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

Neaktivní 
Neaktivní 
Neaktivní 
Zpět na úroveň 3 

Úroveň 4 Aktivace střihače transportní pásky 
Střihač transportní pásky zapnut / vypnut 
 Střihač Hlav.menu Menu Zpět 
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

Přejít na úroveň 4a 
Přejít na úroveň 1 resp. 1b 
Přejít na úroveň 5 
Zpět na úroveň 3 

Úroveň 4a Střihač transportní pásky 
Střihač je: zapnut/vypnut 
 Zapnut Vypnut   Zpět 
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

Stříhání transportní pásky: zapnuto 
Stříhání transportní pásky: vypnuto 
Neaktivní 
Zpět na úroveň 4  

Úroveň 5 Tlak vzduchu 
Tlak vzduchu v přívodním potrubí 
 Tlak Hlav.menu MENU Zpět 
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

Přejít na úroveň 5a 
Přejít na úroveň 1 resp. 1b 
Přejít na úroveň 6 
Zpět na úroveň 4 

Úroveň 5a Údaje tlaku vzduchu 
XX BAR MIN: XX BAR  MAX: XX BAR 
 BAR/PSI Vynulovat   Zpět 
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

nastavení jednotek (BAR/PSI) 
Vynulovat a načíst aktuální hodnotu do 
paměti 
Neaktivní 
Zpět na úroveň 5 

Úroveň 6 Nastavení jazyka pro hlášení na displeji.  
 Výběr jazyka 
 Jazyk  Hlav.menu   Zpět 
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

Přejít na úroveň 6a 
Přejít na úroveň 1 resp. 1b 
Neaktivní 
Zpět na úroveň 5 

Úroveň 6a Potvrzení volby jazyka pro hlášení na displeji 
Česky 
      Potvrzení
 1 2 3 4 

 Tlačítko 1 
Tlačítko 2 
Tlačítko 3 
Tlačítko 4 

Volba jazyka šipkami  
Volba jazyka šipkami  
Neaktivní 
Potvrzení volby a zpět na úroveň 6 

 
Možnost jazyků: Česky / English / Deutsch / Espaňol / Français / Italiano 
 
 
  Upozornění: některá písmena české abecedy jsou v PDM-menu zobrazena bez háčků 

a čárek, protože displej není konstruován pro zobrazení české diakritiky. 


