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Indhold

Vi bestræber os på, at oplysningerne er korrekte, aktuelle og komplette, og vi har med
stor omhu udarbejdet oplysningerne i dette dokument. På trods af dette tager vi
udtrykkeligt forbehold for fejl og ændringer.

Ophavsret / erhvervsmæssig retsbeskyttelse

Tekster, billeder, illustrationer og lignende samt deres anordning er omfattet af
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Om dette dokument
Henvisninger om brugen af monterings- og betjeningsvejledningen
Produktet Interroll Ultra Hygienic Conveyor betegnes generelt som "modul" i dette dokument.
Indhold af denne
monterings- og
betjeningsvejledning

Produktspecifik
driftsvejledning

Denne monterings- og betjeningsvejledning indeholder vigtige henvisninger og informationer om
de forskellige driftsfaser for modulet:
• Transport, montering og ibrugtagning
• Sikker drift, nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, afhjælpning af evt. fejl
• Reservedele, supplerende tilbehør
Monterings- og betjeningsvejledningen beskriver modulet på tidspunktet for leveringen efter
produktionen.
For specialudførelser af modulet og dets ekstraudstyr gælder udover denne monterings- og
betjeningsvejledning særlige kontraktmæssige aftaler og teknisk dokumentation.

Monterings- og
betjeningsvejledningen er
del af modulet

4 For at sikre fejlfri og sikker drift og opfylde evt. garantikrav bedes man først læse
monterings- og betjeningsvejledningen og overholde henvisningerne heri.
4 Opbevar monterings- og betjeningsvejledningen i nærheden af modulet.
4 Giv monterings- og betjeningsvejledningen videre til en evt. ny ejer eller bruger.
Interroll fraskriver sig ansvaret for skader og driftsfejl, der skyldes manglende overholdelse
af denne monterings- og betjeningsvejledning.
4 Hvis man har yderligere spørgsmål, efter at man har læst monterings- og
betjeningsvejledningen, bedes man kontakte Interroll kundeservice. Den nærmeste
kontaktperson findes på internettet under: www.interroll.com/contact.

6

Version 1.0 (06/2022) da
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Interroll Ultra Hygienic Transfer HT 1000
Om dette dokument

Advarsler i dette dokument
Advarslerne henviser til farer, der kan opstå i forbindelse med håndteringen af modulet.
Advarslerne er inddelt i fire faretrin, som genkendes på signalordet:
Signalord

Betydning

FARE

Henviser til en meget farlig situation, som fører til dødsfald eller svære
kvæstelser, hvis situationen ikke undgås.

ADVARSEL

Henviser til en moderat farlig situation, som kan føre til dødsfald eller svære
kvæstelser, hvis situationen ikke undgås.

FORSIGTIG

Henviser til en mindre farlig situation, som kan føre til lettere eller moderate
kvæstelser, hvis situationen ikke undgås.

VARSEL

Henviser til en farlig situation, som fører til skader på genstande.

Symboler
Dette tegn gør opmærksom på nyttige og vigtige informationer.
Forudsætning:
R Dette tegn står for en betingelse, som skal opfyldes, inden montage- og
vedligeholdelsesarbejder påbegyndes.
4 Dette tegn står for en handling, der skal udføres.
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Sikkerhed
Teknikstand
Modulet er konstrueret efter de mest moderne tekniske principper og udleveres driftssikkert, men
der kan dog stadig opstå fare under brug.
Overholdes forskrifterne i denne monterings- og betjeningsvejledning ikke, kan det medføre
livsfarlige kvæstelser!
4 Læs venligst denne monterings- og betjeningsvejledning grundigt igennem, og overhold
anvisningerne.
4 Overhold de gældende lokale arbejdssikkerhedsregler og generelle sikkerhedsregler for
dette anvendelsesområde.

Tiltænkt anvendelse
Modulet må kun anvendes til industrielle formål og i industrielle omgivelser og er kun egnet til
transport af kyllingestykker i forbindelse med en slagteproces.
Modulet er en delmaskine og skal integreres i et samlet system, inden den tages i brug.
Anvendelsesområde

Modulet er kun beregnet til et bestemt anvendelsesområde, og må ikke anvendes uden for disse
fastlagte grænser. Der henvises til kapitel "Tekniske data" for yderligere oplysninger.
Alle andre former for brug gælder som værende uden for den tilsigtede anvendelse. Afvigende
driftsbetingelser kræver ekstra klarlæggelser, en særlig frigivelse af modulet og nye
kontraktmæssige aftaler.

Ændringer på modulet
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Sikkerhed

Anvendelse imod forskrifterne
Enhver brug, der går ud over den tilsigtede brug, betragtes som utilsigtet eller skal i givet fald
godkendes af Interroll Trommelmotoren GmbH. Opstilling og drift i områder med
eksplosionsfare er forbudt. Anvendelse inden for det medicinsk-farmaceutiske område kræver
godkendelse fra Interroll.
Der må ikke transporteres personer.
Der må ikke transporteres farligt eller skadeligt gods.
Der må ikke transporteres varme eller hygroskopisk gods.
Opstilling i rum, der er ubeskyttede mod vejrliget, eller områder, hvor teknikken svækkes under
de aktuelle klimatiske forhold og kan svigte, betragtes som utilsigtet brug.
Anvendelsen af modulet er ikke beregnet for private slutforbrugere! Anvendelsen i et boligmiljø
er forbudt uden yderligere kontrol og uden anvendelse af passende EMCbeskyttelsesforanstaltninger!

Personalekvalificering
Ikke-kvalificeret personale er ikke i stand til at konstatere de hermed forbundne risici og er
derfor udsat for alvorligere farer.
4 Kun kvalificeret personale må udføre handlingerne, som beskrives i denne vejledning.
4 Brugeren skal sikre, at personalet overholder de lokale gældende forskrifter og regler for, at
de sikkert og farebevidst kan udføre deres arbejde.
Denne vejledning henvender sig til følgende målgrupper:
Operatør
Servicepersonale

Autoriseret elektriker

Operatøren skal indføres i betjening og rengøring af modulet og følge sikkerhedsforskrifterne.
Servicepersonalet skal råde over en fagteknisk uddannelse og udfører vedligeholdelses- og
reparationsarbejder.
Personer, som arbejder på elektriske anordninger, skal have fagteknisk uddannelse.
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Sikkerhed

Personlige værnemidler
4 Brug personlige værnemidler under alle arbejder såsom monterings-, vedligeholdelses- og
rengøringsarbejder, som er egnede og som foreskrives til farlige situationer.
Tætsiddende arbejdstøj

Beskyttelseshandsker

Sikkerhedssko

Hjelm

Høreværn

10
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Sikkerhed

Farer
Her kan du finde oplysninger om forskellige former for farer eller skader, der kan opstå i
forbindelse med driften af modulet.
Sikkerhedsanordninger

Varme
Elektricitet

Roterende dele

Omkringliggende og
nedfaldende dele

Fare for kvæstelser pga.
driftsfejl

Manglende hygiejne

4 Installer faste og bevægelige elektrisk sikrede beskyttelsesanordninger.
4 Vedligeholdelses- og reparationsarbejder på modulet må kun udføres i strømløs tilstand, og
modulet skal sikres mod utilsigtet tænding.
4 De steder, hvor personer går igennem, eller hvor personer i det komplette anlægsområde
kan række ind mellem bevægelige kurve og disses fastgørelses- og styreelementer, skal der
træffes yderligere beskyttelsesforanstaltninger.
4 Træf også yderligere beskyttelsesforanstaltninger for området omkring drivhjulet samt
mellem bevægelige og faste anlægskomponenter i hele anlæggets område.
4 Fjern hverken beskyttelsesafdækninger eller kabinetter.
4 Kontrollér sikkerhedsanordningerne med jævne mellemrum.
4 Berør ikke tromlemotoren under driften. Fare for forbrændinger.
4 Før kun hånden ind i modulet, når modulet er slukket og i strømløs tilstand.
4 Afbryd spændingen til det elektriske anlæg, før arbejdet udføres. Mål, at spændingen er
frakoblet, og sørg for at sikre mod genindkobling.
4 Hold fingre og hår fra bevægelige dele.
4 Beskyt altid langt hår under et hårnet.
4 Brug tætsiddende arbejdstøj.
4 Bær ikke smykker, som f.eks. kæder eller bånd.
4 Fjern unødvendigt materiale og genstande fra arbejdsområdet.
4 Brug sikkerhedssko.
4 Reguler og overvåg pålægning af transportgodset.
4 Kontroller modulet for synlige skader med jævne mellemrum.
4 Stands modulet med det samme, og afspær det mod utilsigtet tilslutning i tilfælde af:
Branddampe, usædvanlig støj, blokeret eller defekt transportgods, defekte støtteanordninger,
sideføringer eller tilbehørsanordninger, ikke godkendt afmontering af
beskyttelsesafdækninger.
4 Årsagen til fejlen skal omgående bestemmes af kvalificeret personale.
4 Fjern straks udstrømmende gearolie.
4 Betræd ikke modulet under driften.
4 Rengør modulet regelmæssigt.
4 Følg alle henvisninger i denne vejledning, som er relevante for hygiejnen.

Vedligeholdelsesintervaller
4 Gennemfør vedligeholdelses- og inspektionsarbejdet med regelmæssige mellemrum.
4 Anvend kun originale reservedele.
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Sikkerhed

Grænseflader til andre apparater
Når modulet integreres i et samlet anlæg, kan der opstå nye faresteder. Disse steder er ikke del
af denne vejledning og skal analyseres, når hele anlægget monteres og tages i brug.
4 Når modulet sættes sammen med andre moduler eller maskiner, skal man inden
ibrugtagningen kontrollere for nye farer.
4 Træf i givet fald yderligere konstruktive foranstaltninger.

Driftsformer
Normal drift
Særdrift

Modulet drives i indbygget tilstand som en del af hele anlægget hos slutkunden.
Særdrift er alle driftsformer, der er nødvendige for at sikre og opretholde en sikker normaldrift.

Særdriftsform

Forklaring

Anmærkning

Transport/opbevaring

På- og aflæsning, transport og opbevaring

-

Montering/ibrugtagning

Opstilling hos slutkunden og gennemførelse af testkørslen

-

Rengøring

Udvendig rengøring, uden at beskyttelsesanordningerne fjernes

I spændingsfri tilstand

Vedligeholdelse/reparation

Vedligeholdelses- og pasningsarbejde

I spændingsfri tilstand

Fejlfinding

Fejlfinding i tilfælde af fejl

-

Afhjælpning af fejl

Afhjælpning af fejlen

I spændingsfri tilstand

Udrangering

Udbygning fra hele anlægget

I spændingsfri tilstand

Bortskaffelse

Udbygning fra hele anlægget og demontering

I spændingsfri tilstand
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Produktidentifikation
Komponenter

2

3

1

4
5

14

13

6

12

7
8
9
10
11
Ultra Hygienic Transfer

1

Styreskinne

8

Drivhjul

2

Styrebærerør

9

Klemskive

3

Sprøjterør

10 Styrering

4

Monteringsanordning

11 Tromlemotor

5

Motorflange

12 Beholder

6

Klemring

13 Vognenhed

7

Segment

14 Rundrem
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Produktidentifikation

Egenskab
Ultra Hygienic Transfer (UHT) er egnet til transport af kyllingestykker i forbindelse med en
slagteproces.
Modulet fås i størrelserne S, M og L med beholdere af typen 17 (S), 19 (M) eller 21 (L). Modulets
transportbeholdere drives via en rundrem, der løber langs et styrebærerør. Fremdriften sker ved
hjælp af en tromlemotor.
Modulet kan inddeles i to hoveddele.
1. Transportenheden, som først og fremmest består af drivmotor, rørstyring, trækline,
opsamlingskurve, fod eller fastgørelsesklemme og CIP-system (Clean in Place).
2. Kontaktskabet med elektroniske komponenter til styring af drevet og CIP-stationen (Clean
in Place).

Tekniske data
UHT

14

Dimensioner L x W x H (uden fod)

1500 x 1300 x 1200 mm (S)
1700 x 1300 x 1400 mm (M)
1900 x 1300 x 1600 mm (L)

Dimensioner fod D x H

1300 x 1000 - 1400 mm

Dimensioner kurv

50 x 143 x 215 (trekantet med 60° vinkel)

Antal kurve

17 (S)
19 (M)
21 (L)

Transporthastighed

0,28 m/s @ 200 Hz

Omgivelsestemperatur

–5 til 40 °C

Motortype

Tromlemotor synkron DM 0113

Nominel spænding

400 V 50 Hz
460 V 60 Hz

Elektrisk effekt

440 W (uden olie)

Beskyttelsesgrad

Tromlemotor: IP 69 K
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Produktidentifikation

Typeskilt
1
Interroll Trommelmotoren GmbH
Center of Excellence Hygienic Solutions
Opelstraße 3
41836 Hueckelhoven/Baal (Germany)
www.interroll.com

2

TypePlate

Conveyor Type

Sales Order No. / Pos. Serial Number

Level

Build Year

Layout Position .No.

Weight [kg]

3

6
7
8

4

9

5

10
Typeskilt

1

Pil i transportretning

6

Maskinnummer

2

Firmaets adresse

7

Serienummer

3

Typebetegnelse

8

QR-kode

4

Niveau

9

Produktionsår

5

Layout pos.-nr.

10 Vægt i kg

Angivelserne på typeskiltet bruges til at identificere transportøren. Typebetegnelsen er påkrævet
for at kunne anvende transportøren til de formål, den er beregnet til.
Typeskiltet sidder på hovedbæreelementet mellem motorflangerne.

RFID-chip
Oplysningerne i RFID-chippen på tromlemotorens hoved anvendes til at identificere drevet.
Drevets specifikation og egenskaber kan identificeres ved at scanne chippen.
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Produktidentifikation

Leveringsomfang
Produktet leveres komplet samlet.
Med i leveringsomfanget er:
• Hovedbæreelement inklusive monteringsanordning
• Rørbane med roterende styring
• Drivenhed (tromlemotor, motorflange, drivhjul, klemskive, styrering og klemring)
• Sprøjterør
• Vognenheder
• Beholder
• Rundrem, udstyret med 17-21 klemenheder (klemmuffe, styremuffe, ledleje, sikringsring)
• To nødstopknapper
Ekstraudstyr:
• Erstatningsrem
• Kontaktskab til elektronisk styring
• Kontaktskab til styring af CIP
• Fod med løfteanordning
• Klemenhed til travers

16
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Transport og opbevaring
Transport

ADVARSEL
Fare for kvæstelser ved transport
4 Modulet skal sikres og fastgøres under transporten.
4 Sørg for, at løfteanordningen (f.eks. gaffeltruck) er egnet til modulets vægt.
4 Sørg for, at der ikke befinder sig personer under den svævende last ved løftning og
nedsætning af modulet.
4 Fjern personer fra fareområdet.
4 Brug sikkerhedssko.
4 Kontrollér, at fastgørelsen er korrekt til transport.
Modulet transporteres i en trækasse. Løsn transportsikringerne omkring det emballerede emne.
Løftepunkterne er markeret på modulet. Modulet tages op af trækassen med en egnet
løfteanordning.
Efter leveringen

4 Undersøg modulet for transportskader.
4 Informér straks speditøren og fabrikanten, hvis der er blevet konstateret skader, så retten til
at gøre erstatningskrav gældende ikke tabes.

Opbevaring

ADVARSEL
Forkert opbevaring er forbundet med fare for kvæstelser
4 Stabl ikke modulerne oven på hinanden. Stil ikke andre genstande oven på modulet.
4 Kontrollér, at modulet står rigtigt og sikkert.
4 Hvis modulet ikke tages i brug med det samme, skal det opbevares på et sted, hvor det er
beskyttet mod fugtighed og støv.
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Montering
ADVARSEL
Fare for kvæstelser ved ukyndig montering
4 Mekaniske monteringsarbejder må kun udføres af servicepersonale. Overhold
sikkerhedsanvisningerne.
4 Elektriske monteringsarbejder må kun udføres af autoriserede elektrikere. Overhold
sikkerhedsanvisningerne.
4 Monter alle tilslutninger og forbindelser, som f.eks. kabler, slanger og rørledninger,
omhyggeligt, og kontrollér, at de sidder fast.
4 Brug sikkerhedssko og beskyttelseshandsker, der tåler snit.
Modulet leveres til anvendelsesstedet som formonteret modul og skal opstilles, tilsluttes og
integreres i et anlæg på stedet.
Følgende monteringsarbejde er nødvendigt for at integrere modulet i et samlet anlæg:
• Opstilling af modulet
• Montering af modulet på en skæreanordning eller på en fod
• Tilslutning af modulet til kontaktskab
• Montering af beholdere

Vær opmærksom på følgende ved monteringen
Tilspændingsmoment

Ved spænding af skruerne og møtrikkerne skal tilspændingsmomentet overholde standarden,
medmindre andet foreskrives separat. Skruesikringer iht. standarden skal udskiftes ved behov.
Styrkeklasse A2-70

Forankring
Beskyttelsesanordning
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Gevind

Tilspændingsmoment [Nm]

M6

5,9

M8

14,5

M10

30,0

M12

50,0

4 Forankre hhv. fastgør modulet vridningsfrit f.eks. i gulvet eller på komponenter ved siden af.
4 Beklæd modulet i overensstemmelse med de forskrifter for forebyggelse af uheld, som er
specifikke for det pågældende land, før idrifttagning.
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Montering

Montering af modul
Der er følgende muligheder for at integrere modulet i det samlede anlæg:
• Modulet anbringes på traversen på Cut Up (skæreanordningen)
• Modulet leveres med fod
Montering på
skæreanordning

Modulet fastgøres på skæreanordningen med en klemenhed.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser ved løftning af tunge laster
4 Ved montering og udskiftning af transportmoduler eller tunge enkeltdele bør to personer
altid arbejde sammen, eller en egnet løftevogn skal bruges.

1
2

3
1
4

3
5

Montering af klemenhed på skæreanordning

1

Skrue

4

Mellemstykke

2

Holder

5

Klemenhed

3

Møtrik

Forudsætning:
R Modulet er aflæsset.
4 Monter mellemstykket (4) med skruerne (1) og møtrikkerne (3) på klemenheden (5), der er
fastgjort på Cut Up-maskinens (skæreanordningens) travers.
4 Løft modulet med egnet løfteværktøj, og anbring det på klemenheden.
4 Fastgør modulets holder (2) på mellemstykket (4) med skruerne (1) og møtrikkerne (3).
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Montering
Montering på fod

Modulet monteres på den medfølgende fod.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser ved løftning af tunge laster
4 Ved montering og udskiftning af transportmoduler eller tunge enkeltdele bør to personer
altid arbejde sammen, eller en egnet løftevogn skal bruges.

1
2

3
1
4

3

5

Montering på fod

1

Skrue

4

Mellemstykke

2

Holder

5

Adapterplade på fod

3

Møtrik

Forudsætning:
R Modulet er aflæsset.
4 Monter mellemstykket (4) med skruerne (1) og møtrikkerne (3) på adapterpladen (5) på
foden.
4 Løft modulet med egnet løfteværktøj, og anbring det på foden.
4 Fastgør modulets holder (2) på mellemstykket (4) med skruerne (1) og møtrikkerne (3).
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Montering

Montering af beholdere
1

2

3

Montering af beholdere

1

Skrue

2

Vognenhed

3

Beholder

ADVARSEL
Fare på grund af bevægelige dele og acceleration/nedbremsning
Klemning og alvorlige kvæstelser omkring de bevægelige og faste komponenter i anlægget.
4 Anvend faste eller bevægelige, elektrisk sikrede beskyttelsesanordninger. Det skal især
forhindres effektivt, at man kan række ind i de farlige områder (drivhjul, beholdernes
styreruller, beholdere, elektriske komponenter).
4 Sluk for strømmen til modulet før vedligeholdelses- og rengøringsarbejde, og sørg for, at
den ikke utilsigtet kan slås til igen.
4 Brug sikkerhedssko og beskyttelseshandsker, der tåler snit.
4 Sørg for, at personalet, som vedligeholder og reparerer modulet, har et sikkert fodfæste og
tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
4 Mekaniske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af servicepersonale.
Overhold sikkerhedsanvisningerne.
4 Elektriske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af en autoriseret
elektriker. Overhold sikkerhedsanvisningerne.
Forudsætning:
R Modulet er slukket.
R Der er trykket på nødstopknappen.
4 Løsn skruen (1) i vognenheden (2).
4 Hægt beholderen (3) ind i vognenheden(2), og sørg for at sikre den med skruen (1).
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Montering

El-installation

FARE
Livsfare som følge af spændingsførende kabelender!
4 Elinstallation må kun gennemføres af autoriserede elektrikere.
4 Kontrollér spændingsfriheden.
4 Overhold de minimale bøjeradiusser for kabler, slanger og ledninger.

FARE
Livsfare pga. elektriske stød og knusning
Monterings- og vedligeholdelsesarbejder på 400-V-transportanlæg under driften kan medføre
livstruende elektriske stød og alvorlige klemninger.
4 Afbryd straks spændingen til hele transportmodulet, og sørg for, at den ikke utilsigtet kan
slås til igen.
Modulet forsynes med spænding enten via et CEE-stik eller en direkte installation i elskabet.
4 Kontrollér kabler og komponenter for beskadigelser, før de installeres.
4 Tilslutningsværdierne for modulet fremgår af motorens typeskilt.
Statisk elektricitet
Sørg for en korrekt udført jording og potentialeudligning.
Brug kun originale sikringer med foreskrevet strømstyrke.

Anvisninger til installatøren
Kontaktskab

Forudsætning:
R Følg drifts- og rengøringsvejledningen for kontaktskabet.
4 Beholderen i CIP-kontaktskabet skal fyldes med vand eller rengørings-/desinfektionsmiddel,
se "Rengøring", side 24.
4 Der skal tilsluttes en slange mellem CIP-rørledningerne og kontaktskabet.

Beskyttelsesanordninger
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4 For at forhindre, at man kan række ind i farezonen (drivhjul, kurvenes styreruller, kurve,
elektriske komponenter), skal modulet udstyret med en fast, afskærmende
beskyttelsesanordning. Det er installatørens opgave at vælge og indbygge egnede
beskyttelsesanordninger.
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Første ibrugtagning og drift
Ibrugtagning

ADVARSEL
Fare for kvæstelser ved forkert håndtering
4
4
4
4

Kontrollér de elektriske tilslutninger og beskyttelsesanordningerne.
Fjern transportgodset fra modulet.
Fjern ubeføjede personer fra fareområdet.
Brug sikkerhedssko og arbejdsdragt.

Modulet er kontrolleret på fabrikken.

Drift
Før driften påbegyndes

4 Kontrollér modulet for synlige skader.
4 Kontrollér, at alle sikkerhedsanordninger fungerer upåklageligt.
4 Kontrollér, at kun autoriserede personer opholder sig i modulets arbejdsområde.
4 Sørg for, at modulet kan køre frit, og kontrollér at ingen dele er fastklemt.
4 Fjern unødvendigt materiale og unødvendige genstande fra arbejdsområdet.
4 Vejled i og overvåg korrekt placering af transportgodset.

Under driften

ADVARSEL
Fare pga. roterende dele
Klemninger og alvorlige kvæstelser, hvis tøj eller legemsdele trækkes ind i modulet!
4 Beskyttelsesafdækninger må ikke fjernes.
4 Bær personlige værnemidler.
4 Undgå smykker og bånd.
4 Hvis der findes transportgods uden for beholderne, skal modulet slukkes og sikres mod
utilsigtet tilkobling, hvorefter transportgodset skal fjernes.
Fremgangsmåde ved
uheld eller fejl

4 Tryk på nødstopknappen, slå spændingen fra, og sørg for, at den ikke utilsigtet kan slås til
igen.
4 I tilfælde af uheld: Yd evt. førstehjælp, og foretag et nødopkald.
4 Orienter kvalificeret personale.
4 Få fejlen rettet ved kvalificeret personale.
4 Tænd kun for modulet igen, efter at det er blevet frigivet af kvalificeret personale.
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Rengøring
ADVARSEL
Fare på grund af bevægelige dele og acceleration/nedbremsning
Klemning og alvorlige kvæstelser omkring de bevægelige og faste komponenter i anlægget.
4 Anvend faste eller bevægelige, elektrisk sikrede beskyttelsesanordninger. Det skal især
forhindres effektivt, at man kan række ind i de farlige områder (drivhjul, beholdernes
styreruller, beholdere, elektriske komponenter).
4 Sluk for strømmen til modulet før vedligeholdelses- og rengøringsarbejde, og sørg for, at
den ikke utilsigtet kan slås til igen.
4 Brug sikkerhedssko og beskyttelseshandsker, der tåler snit.
4 Sørg for, at personalet, som vedligeholder og reparerer modulet, har et sikkert fodfæste og
tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
4 Mekaniske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af servicepersonale.
Overhold sikkerhedsanvisningerne.
4 Elektriske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af en autoriseret
elektriker. Overhold sikkerhedsanvisningerne.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser ved forkert håndtering eller utilsigtede motorstarter
4 Vedligeholdelses- og rengøringsarbejde må kun udføres af servicepersonale.
4 Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres i strømløs tilstand. Sørg for at sikre Ultra Hygienic
Transfer (UHT) mod utilsigtet tilkobling.
4 Opstil skilte, som henviser til, at der udføres vedligeholdelsesarbejde.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser ved udskridning på gulvet!
Udskridning på et fugtigt gulv kan medføre styrt. Et styrt kan medføre kvæstelser.
4 Opsaml straks udsivende og spildt væske med egnede midler.
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Rengøring

FORSIGTIG
Infektionsfare, hvis hygiejneforskrifterne for fødevareindustrien ikke overholdes!
Hvis rengøringsintervallerne ikke overholdes, kan der sætte sig farlige bakterier på Ultra
Hygienic Transfer. Disse kan medføre sundhedsskader for slutforbrugeren.
4 Overhold alle lovens bestemmelser og hygiejneforskrifterne for fødevaresikkerhed.
4 Brug kun fødevareegnede smøremidler samt rengørings- og desinfektionsmidler.
4 Overhold rengøringsintervallerne.
Ultra Hygienic Transfer (UHT) kan opdeles i to hoveddele.
1. Transportenheden, som først og fremmest består af drivmotor, rørstyring, trækline,
opsamlingskurve, fod eller fastgørelsesklemme og CIP-system (Clean in Place).
2. Kontaktskabet med elektroniske komponenter til styring af drevet og CIP-stationen (Clean
in Place).
Størstedelen af tilsmudsningen udgår fra skæreanordningen (Cut up) (ikke en del af Ultra
Hygienic Transfer). Transportenheden i Ultra Hygienic Transfer (UHT) befinder sig under
skæreanordningen (Cut Up), kan derfor være særligt kraftigt påvirket af tilsmudsninger og
kræver dermed en intensiv rengøring ved slutningen af en produktionsdag eller efter hver
stilstand på over 30 minutter.
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Rengøring

Forberedelse til manuel rengøring
4 Sluk for strømforsyningen til Ultra Hygienic Transfer (UHT).
4 Sluk for hovedafbryderen for at afbryde strømmen til UHT.
4 Anbring et skilt på kontaktskabet, der henviser til vedligeholdelsesarbejdet.
4 Sørg for at sikre hovedafbryderen mod utilsigtet tilkobling. (LOTO "lockout, tagout")
4 Generelt skal de medfølgende driftsvejledninger for de monterede komponenter følges.

Rengøring med højtryksrenser
Aflejret materiale på transportenhedens rørføring på Ultra Hygienic Transfer (UHT) kan medføre,
at opsamlingskurvene kører uroligt, og at de bliver beskadiget. Aflejret materiale mellem
opsamlingskurvenes ruller og rørføringen kan derudover føre til, at drivmotoren får et forhøjet
effektforbrug, og i værste fald til slukning på grund af blokering. Regelmæssig (daglig) rengøring
garanterer høj driftssikkerhed, og at Ultra Hygienic Transfer (UHT) fungerer korrekt.
4 Fjern fremmed materiale fra rørføringen.
4 Brug ikke skarpkantet værktøj til rengøring, især ikke til den blå trækline.
Transportenheden i Ultra Hygienic Transfer (UHT) er generelt egnet til rengøring med
højtryksrenser, fordi de monterede komponenter inden for tilsmudsningsradiussen har en
kapslingsklasse på mindst IP66/IP69k.
Følg driftsvejledningerne for de komponenter, som er monteret i transportenheden, vedrørende
yderligere, vigtige informationer.
Kontaktskabet skal så vidt muligt placeres uden for tilsmudsningsradiussen. Kontaktskabet har
kapslingsklasse IP66.
Følg driftsvejledningerne for kontaktskabet og de elektroniske komponenter, som er monteret i
transportenheden, vedrørende yderligere, vigtige informationer.

VARSEL
Tætning utæt pga. for højt tryk
4
4
4
4
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Ret ikke mundstykket direkte mod tætninger under rengøringen.
Følg de vedlagte driftsvejledninger for de monterede komponenter.
Overhold vandtrykkene og kapslingsklasserne for de monterede komponenter.
Bevæg mundstykket permanent og jævnt hen over hele UHT.
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VARSEL
Fare for skader på Ultra Hygienic Transfer (UHT) ved faglig ukorrekt rengøring
4 Brug aldrig et syreholdigt rengøringsmiddel sammen med et klorholdigt rengøringsmiddel,
da de opstående, farlige klorgasser kan beskadige komponenter af rustfrit stål og
elastomerer.
4 Undgå temperaturer over 35 °C, så proteiner ikke aflejrer sig på overfladen.
Fjern fedt ved lave temperaturer og med egnede rengøringsmidler.
4 Overhold en afstand på 30 cm mellem mundstykket og den overflade, der skal rengøres.
4 Ret ikke mundstykket direkte mod tætninger under rengøringen.
Rengøring af transportenhed

Ved brug af højtryksrenser i forbindelse med transportenheden i Ultra Hygienic Transfer (UHT)
skal du være opmærksom på følgende:
4 Sørg for, at afstanden mellem højtryksmundstykket og transportenheden på Ultra Hygienic
Transfer (UHT) er mindst 30 cm.
4 Det maksimale vandrengøringstryk er på 80 bar.
4 Den maksimale vandtemperatur er på 35 °C.
4 Foretag så vidt muligt kun højtryksrengøring af transportenheden på Ultra Hygienic
Transfer (UHT) efter behov, dvs. ved kraftig og indtørret tilsmudsning.
4 Eftersom der kan opstå aerosoler ved rengøring med højtryk, som evt. kan fordele bakterier
i omgivelserne, anbefales altid rengøring med lavt vandtryk, når det er muligt.

Rengøring af kontaktskab

Ved brug af højtryksrenser på kontaktskabet til Ultra Hygienic Transfer (UHT) skal du være
opmærksom på følgende:
Forudsætning:
R Følg drifts- og rengøringsvejledningen for kontaktskabet.
4 Tør stort, løst snavs af.
4 Forrens med vand (20 bar, 35 °C).
4 Ret mundstykket i en 45°-vinkel nedad mod overfladerne.
4 Rengør tætninger, noter og andre fordybninger med en blød børste for at opnå en
grundigere rengøring.
4 Brug en blød børste og/eller en plastikskraber samt sprayvand, hvis snavset sidder fast.
4 Rengør med et koldt alkalisk eller syreholdigt middel i ca. 15 minutter.
4 Skyl rengøringsapparatet med vand (20 bar, 35 °C).
4 Desinficer med kolde midler i ca. 10 minutter.
4 Skyl med vand (20 bar, 35 °C).
4 Kontrollér overflader, noter og andre fordybninger for rester efter rengøringen.
4 Tør gulvet tørt.
Vi anbefaler, at kalkaflejringer fjernes med et syreholdigt rengøringsmiddel 1 til 4 gange om
måneden. Hvis det er tilladt at rengøre med klor, anbefaler vi, at der bruges alkaliske
rengøringsmidler og desinfektionsmidler. I dette tilfælde kan det sidste desinfektionsskridt
bortfalde afhængigt af tilsmudsningsgraden. Læs og overhold de tilsvarende certifikater på
www.interroll.com.
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Vedligeholdelse og reparation
Overhold følgende ved vedligeholdelse og reparation

FARE
Elektrisk spænding er forbundet med livsfare!
4 Sluk for strømforsyningsnettet, sikr det mod utilsigtet tænding og kontrollér, at der ikke er
spænding på det.

ADVARSEL
Fare for klemning og kvæstelser
Vedligeholdelses- og reparationsarbejder på et transportlæg, der er i drift, kan medføre
klemninger og elektriske stød.
4 Slå spændingen til modulet fra før monterings- og vedligeholdelsesarbejde, og sørg for, at
den ikke utilsigtet kan slås til igen.
4 Brug sikkerhedssko og beskyttelseshandsker, der tåler snit.
4 Sørg for, at personalet, som vedligeholder og reparerer modulet, har et sikkert fodfæste og
tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
4 Mekaniske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af servicepersonale.
Overhold sikkerhedsanvisningerne.
4 Elektriske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af en autoriseret
elektriker. Overhold sikkerhedsanvisningerne.
4 Vær opmærksom på modulets vægt (se typeskiltet), i givet fald bør arbejdet udføres af to
personer.
4 Brug egnede læsse- og løfteværktøjer. Sørg for, at modulet ikke kan falde ned eller vælte.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser ved forkert håndtering eller utilsigtede motorstarter
4 Vedligeholdelses- og rengøringsarbejde må kun udføres af servicepersonale.
4 Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres i strømløs tilstand. Sørg for at sikre Ultra Hygienic
Transfer (UHT) mod utilsigtet tilkobling.
4 Opstil skilte, som henviser til, at der udføres vedligeholdelsesarbejde.
Ved spænding af skruerne og møtrikkerne skal tilspændingsmomentet overholde standarden,
medmindre andet foreskrives separat. Skruesikringer iht. standarden skal udskiftes ved behov.
Der skal sættes en spændeskive under torxskruer og -møtrikker gennem langhuller for at gøre
det muligt at løsne dem igen (f.eks. ved demontering).
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Forberedelse til vedligeholdelse
4 Sluk for strømforsyningen til Ultra Hygienic Transfer (UHT).
4 Sluk for hovedafbryderen for at afbryde strømmen til UHT.
4 Anbring et skilt på kontaktskabet, der henviser til vedligeholdelsesarbejdet.
4 Sørg for at sikre hovedafbryderen mod utilsigtet tilkobling. (LOTO "lockout, tagout")
4 Generelt skal de medfølgende driftsvejledninger for de monterede komponenter følges.

Vedligeholdelse
Generelt skal Ultra Hygienic Transfer (UHT) ikke vedligeholdes og kræver ikke særlig pleje
gennem sin normale levetid på nær transportenhedens blå trækline, som skal udskiftes én gang
om året. Det ligger i Ultra Hygienic Transfers (UHT) natur, at der kan samle sig mere tilsmudsning
i dens umiddelbare omgivelser end i de efterfølgende områder i fjerkræslagtelinjen.
For at undgå forringelse af funktionen på grund af for kraftig tilsmudsning skal der udføres
bestemte kontroller i regelmæssige intervaller:
Kontrol af UHT

4 Før enhver produktionsstart: Kontrollér nødstopknappernes funktion.
4 Kontrollér dagligt, at Ultra Hygienic Transfer (UHT) kan køre uhindret.
4 Kontrollér dagligt Ultra Hygienic Transfer (UHT) for synlige skader.
4 Kontrollér dagligt, at den blå trækline ikke hænger ned eller er beskadiget.
4 Kontrollér efter hver montering af opsamlingskurvene, at holdemekanismen er gået korrekt i
indgreb.
4 Kontrollér ugentligt, at tromlemotoren sidder fast i holderen.
4 Kontrollér ugentligt, at kabler, ledninger og tilslutninger er i god stand og sidder fast.
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Vedligeholdelse og reparation

Udskiftning af drev
Ved udskiftning af drevet er der to muligheder:
• Udskiftning af den komplette drivenhed
• Udskiftning af enkelte komponenter

ADVARSEL
Fare på grund af bevægelige dele og acceleration/nedbremsning
Klemning og alvorlige kvæstelser omkring de bevægelige og faste komponenter i anlægget.
4 Anvend faste eller bevægelige, elektrisk sikrede beskyttelsesanordninger. Det skal især
forhindres effektivt, at man kan række ind i de farlige områder (drivhjul, beholdernes
styreruller, beholdere, elektriske komponenter).
4 Sluk for strømmen til modulet før vedligeholdelses- og rengøringsarbejde, og sørg for, at
den ikke utilsigtet kan slås til igen.
4 Brug sikkerhedssko og beskyttelseshandsker, der tåler snit.
4 Sørg for, at personalet, som vedligeholder og reparerer modulet, har et sikkert fodfæste og
tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
4 Mekaniske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af servicepersonale.
Overhold sikkerhedsanvisningerne.
4 Elektriske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af en autoriseret
elektriker. Overhold sikkerhedsanvisningerne.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser ved løftning af tunge laster
4 Ved montering og udskiftning af transportmoduler eller tunge enkeltdele bør to personer
altid arbejde sammen, eller en egnet løftevogn skal bruges.
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Udskiftning af drev
(komplet)

Drevet kan udskiftes som en enhed, hvis det er nødvendigt.

1

2

3

3

4

Udskiftning af drivenhed

1

Møtrik (på motorflangen)

3

Motorflange

2

Skrue (på motorflangen)

4

Drev (komplet)

Fastgør skruerne med et tilspændingsmoment på 14,5 Nm.
Forudsætning:
R Modulet er slukket.
4 Kobl tromlemotoren fra strømforsyningen.
4 Afmonter segmenter, se "Udskiftning af segment", side 34.
4 Tag spændingen af remmen.
4 Afmonter drivenheden fra motorflangerne: Løsn motorflangens (3) skruer (2) og
møtrikker (1), og afmonter drivhjulet med tromlemotor fra motorflangen på begge sider.
Dette gøres ved at bringe drevet (4) nedad og helt ud af motorflangerne og tage det til
siden og ud af styrebærerøret.
4 Sæt den nye drivenhed (4) i motorflangen (3) i omvendt rækkefølge, og fastgør den med
skruer (2) og møtrikker (1).
4 Indstil skruemålet ved motorflangens midterste skrue til ca. 15 mm på begge sider.
4 Monter segmenterne, og spænd remmen igen.
4 Tilslut tromlemotoren til strømforsyningen.
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Udskiftning af
tromlemotor

1

2

3

4

5

6

4

3

Udskiftning af tromlemotor

1

Klemring

4

Tromlemotor

2

Cylinderskrue (klemring)

5

Cylinderskrue (styrering)

3

Styrering

6

Drivhjul

Forudsætning:
R Modulet er slukket.
4 Kobl tromlemotoren fra strømforsyningen.
4 Afmonter drevet fra motorflangerne, se "Udskiftning af drev (komplet)", side 31.
4 Løsn cylinderskruen (2) i klemringen (1), og træk drivhjulet (6) (med klemring og klemskive) af
tromlemotoren (4).
4 Løsn cylinderskruen (5) i styreringen (3), og træk den af tromlemotoren (4).
4 Monter den nye tromlemotor i omvendt rækkefølge i styrering, drivhjul med klemskive og
klemring.
Vær her opmærksom på følgende: a) Drivhjulet skal være 50 mm fra enden af
tromlemotoren. Mellem klemskive og styrering 40,2 mm. Brug et hjælpemiddel (skydelære) til
orienteringen.
4 Monter drevet i motorflangen.
4 Tilslut den nye tromlemotor til strømforsyningen.
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Udskiftning af drivhjul

1

2

3

4

5

6

7

1

Udskiftning af drivhjul

1

Klemring

5

Sekskantskrue (klemskive)

2

Cylinderskrue (klemring)

6

Klemskive

3

Styrering

7

Drivhjul

4

Tromlemotor

Forudsætning:
R Modulet er slukket.
4 Kobl tromlemotoren fra strømforsyningen.
4 Afmonter drevet fra motorflangerne, se "Udskiftning af drev (komplet)", side 31.
4 Løsn cylinderskruen (2) i klemringen (1), og træk drivhjulet (7) (med klemring og klemskive) af
tromlemotoren (4).
4 Fjern klemringen (1) fra drivhjulet (7).
4 Løsn de fire sekskantskruer (5) i klemskiven (6), og tag dem ud af drivhjulet (7).
4 Sæt det nye drivhjul med klemskive og klemring sammen med tromlemotoren i omvendt
rækkefølge.
Vær her opmærksom på følgende: a) Drivhjulet skal være 50 mm fra enden af
tromlemotoren. Mellem klemskive (6) og styrering (3) 40,2 mm. Brug et
hjælpemiddel (skydelære) til orienteringen.
4 Monter drevet i motorflangen.
4 Tilslut tromlemotoren til strømforsyningen.
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Udskiftning af segment

1

2

3

4

Udskiftning af segment på drivhjul

1

Drivhjul

3

Spændeskive

2

Segment

4

Skrue

Forudsætning:
R Modulet er slukket.
4 Kobl tromlemotoren fra strømforsyningen.
4 Løsn to skruer (4) og skiver (3) for hvert segment (2), og fjern segmenterne fra drivhjulet (1).
4 Tag spændingen af remmen.
4 Placer de nye segmenter (2) på drivhjulet (1), og skru dem fast med to skruer (4) og skiver (3)
i hvert segment.
4 Spænd remmen igen.
4 Tilslut tromlemotoren til strømforsyningen.
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Udskiftning af klemskive

1

2

3

4

5

6

7

1

Udskiftning af klemskive

1

Klemring

5

Sekskantskrue (klemskive)

2

Cylinderskrue (klemring)

6

Klemskive

3

Styrering

7

Drivhjul

4

Tromlemotor

Forudsætning:
R Modulet er slukket.
4 Kobl tromlemotoren fra strømforsyningen.
4 Afmonter drevet fra motorflangerne, se "Udskiftning af drev (komplet)", side 31.
4 Løsn cylinderskruen (2) i klemringen (1), og træk drivhjulet (7) (med klemring og klemskive) af
tromlemotoren (4).
4 Fjern klemringen (1) fra drivhjulet (7).
4 Løsn de fire sekskantskruer (5) i klemskiven (6), og tag dem ud af drivhjulet (7).
4 Sæt drivhjulet med ny klemskive og klemring sammen med tromlemotoren i omvendt
rækkefølge.
Vær her opmærksom på følgende: a) Drivhjulet skal være 50 mm fra enden af
tromlemotoren. Mellem klemskive (6) og styrering (3) 40,2 mm. Brug et
hjælpemiddel (skydelære) til orienteringen.
4 Monter drevet i motorflangen.
4 Tilslut tromlemotoren til strømforsyningen.
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Udskiftning af styrering

1

2

1

3

Udskiftning af styrering

1

Styrering

2

Cylinderskrue (styrering)

3

Tromlemotor

Forudsætning:
R Modulet er slukket.
4 Kobl tromlemotoren fra strømforsyningen.
4 Afmonter drevet fra motorflangerne, se "Udskiftning af drev (komplet)", side 31.
4 Løsn cylinderskruen (2) i styreringen (1), og træk den af tromlemotoren (3).
4 Skub den nye styrering på tromlemotoren, og skru den fast med cylinderskruen.
Vær her opmærksom på følgende: a) Drivhjulet skal være 50 mm fra enden af
tromlemotoren. Mellem klemskive og styrering 40,2 mm. Brug et hjælpemiddel (skydelære) til
orienteringen.
4 Monter drevet i motorflangen.
4 Tilslut tromlemotoren til strømforsyningen.
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Vedligeholdelse og reparation

Udskiftning af rundremme
1
2
3
4
5
6
Fjern rundremmene fra vognenhederne

1

Vognenhed

4

Klemenhed (klemmuffe, VA-muffe,
sikringsring)

2

Klemplade

5

Vippeleje

3

Skrue

6

Rundrem

ADVARSEL
Fare på grund af bevægelige dele og acceleration/nedbremsning
Klemning og alvorlige kvæstelser omkring de bevægelige og faste komponenter i anlægget.
4 Anvend faste eller bevægelige, elektrisk sikrede beskyttelsesanordninger. Det skal især
forhindres effektivt, at man kan række ind i de farlige områder (drivhjul, beholdernes
styreruller, beholdere, elektriske komponenter).
4 Sluk for strømmen til modulet før vedligeholdelses- og rengøringsarbejde, og sørg for, at
den ikke utilsigtet kan slås til igen.
4 Brug sikkerhedssko og beskyttelseshandsker, der tåler snit.
4 Sørg for, at personalet, som vedligeholder og reparerer modulet, har et sikkert fodfæste og
tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
4 Mekaniske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af servicepersonale.
Overhold sikkerhedsanvisningerne.
4 Elektriske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af en autoriseret
elektriker. Overhold sikkerhedsanvisningerne.
Forudsætning:
R Modulet er slukket.
4 Fjern de endeløse rundremme fra alle vognenheder: Løsn skruen (3), og skub klempladen (2)
opad. Træk rundremmen (6) med vippeleje (5) og klemenhed (4) ud af vognenhedens (1)
holdeplade.
4 Bortskaf den gamle rundrem fagligt korrekt.

Version 1.0 (06/2022) da
Oversættelse af den originale driftsvejledning

37

Interroll Ultra Hygienic Transfer HT 1000
Vedligeholdelse og reparation
4 Monter nye, endeløse rundremme med alle formonterede klemenheder i vognenhederne: Før
rundremmen (6) med vippeleje (5) og klemenhed (4) ind i vognenhedens (1) holdeplade.
Skub klempladen (2) nedad langs langhullet indtil anslag, og fastgør den med skruen (3).
4 Lad motoren køre langsomt, og kontrollér remmens løb.
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Udskiftning af vognenhed
1
2
3
4
5

Udskiftning af vognenhed

1

Vognenhed

4

Lejebuk med ruller

2

Skrue

5

Styrebærerør

3

Spændeskive

ADVARSEL
Fare på grund af bevægelige dele og acceleration/nedbremsning
Klemning og alvorlige kvæstelser omkring de bevægelige og faste komponenter i anlægget.
4 Anvend faste eller bevægelige, elektrisk sikrede beskyttelsesanordninger. Det skal især
forhindres effektivt, at man kan række ind i de farlige områder (drivhjul, beholdernes
styreruller, beholdere, elektriske komponenter).
4 Sluk for strømmen til modulet før vedligeholdelses- og rengøringsarbejde, og sørg for, at
den ikke utilsigtet kan slås til igen.
4 Brug sikkerhedssko og beskyttelseshandsker, der tåler snit.
4 Sørg for, at personalet, som vedligeholder og reparerer modulet, har et sikkert fodfæste og
tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
4 Mekaniske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af servicepersonale.
Overhold sikkerhedsanvisningerne.
4 Elektriske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af en autoriseret
elektriker. Overhold sikkerhedsanvisningerne.
Forudsætning:
R Modulet er slukket.
4 Fjern rundremmene fra vognenheden, se "Udskiftning af rundremme", side 37.
4 Løsn skruen (2) og skiven (3) på den vognenhed (1), der skal udskiftes, i den øverste
lejebuk (4), skub lejebukken med ruller ud af vognenhedens holdeplade, og tag den af
styrebærerøret (5).
4 Sænk vognenheden, tag styrerullerne ud af styreskinnerne, og sving vognenheden ud.
4 Monter den nye vognenhed på styrebærerøret, og før styrerullerne ind på styreskinnerne.
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4 Skub den nye lejebuk ind i holdepladen indtil maksimalt anslag, og fastgør med skrue og
skive.
4 Monter rundremmen i vognenheden.

Udskiftning af beholder
1

2

3

Udskiftning af beholder

1

Skrue

2

Vognenhed

3

Beholder

ADVARSEL
Fare på grund af bevægelige dele og acceleration/nedbremsning
Klemning og alvorlige kvæstelser omkring de bevægelige og faste komponenter i anlægget.
4 Anvend faste eller bevægelige, elektrisk sikrede beskyttelsesanordninger. Det skal især
forhindres effektivt, at man kan række ind i de farlige områder (drivhjul, beholdernes
styreruller, beholdere, elektriske komponenter).
4 Sluk for strømmen til modulet før vedligeholdelses- og rengøringsarbejde, og sørg for, at
den ikke utilsigtet kan slås til igen.
4 Brug sikkerhedssko og beskyttelseshandsker, der tåler snit.
4 Sørg for, at personalet, som vedligeholder og reparerer modulet, har et sikkert fodfæste og
tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
4 Mekaniske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af servicepersonale.
Overhold sikkerhedsanvisningerne.
4 Elektriske vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af en autoriseret
elektriker. Overhold sikkerhedsanvisningerne.
Forudsætning:
R Modulet er slukket.
R Der er trykket på nødstopknappen.
4 Løsn skruen (1) i vognenheden (2), og tag beholderen (3) af vognenheden.
4 Hægt den nye beholder (3) ind i vognenheden (2), og sørg for at sikre den med skruen (1).
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Hjælp ved fejl
Hvis der opstår en fejl

FARE
Livsfare på grund af elektrisk stød.
4 Gennemfør kun vedligeholdelses- og reparationsarbejde i strømløs tilstand.
4 Fejl på elektrisk udstyr må kun afhjælpes af en uddannet elektriker!
4 Afbryd straks spændingen til modulet, og sørg for, at den ikke utilsigtet kan slås til igen.
4 Fjern transportgods og blokerende genstande.
4 Kontrollér før fornyet tænding, at personer ikke udsættes for fare.
4 Bortskaf udstrømmende gearolie iht. gældende regler og bestemmelser. Få evt. motoren
udskiftet af servicepersonale.

Fejlfinding
Fejl

Årsag

Afhjælpning

Transportprocessen kan
ikke startes, og motoren
kører ikke

Hovedafbryder og/eller styring
er slukket

Kontrollér kontaktens position,
tænd evt. for hovedafbryderen
og/eller styringens nøglekontakt

Tilførselsledning beskadiget

Kontrollér tilførselsledning

Transport gennemføres i ryk Fremmedlegemer på remmen
eller i rulleområdet
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Tryk straks på nødstopknappen.
Fjern fremmedlegemer.
Kontrollér transfer-enheden for
beskadigelser, og afhjælp den
om nødvendigt.

Vognenhed går imod

Fastgør eller udskift
vognenheden, se "Udskiftning af
vognenhed", side 39

En rem er blevet for lang på
grund af høj belastning

Øg tromlemotorens
justeringsafstand, eller udskift
remmen, se "Udskiftning af
rundremme", side 37
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Fejl

Årsag

Afhjælpning

Transportgods
transporteres ikke

Tromlemotor defekt

Udskift den defekte motor, se
"Udskiftning af tromlemotor",
side 32

Rulle defekt

Udskift den defekte vognenhed,
se "Udskiftning af vognenhed",
side 39

Drivhjul defekt

Udskift det defekte drivhjul, se
"Udskiftning af drivhjul", side 33

Forhindring / transportgods
uden for beholderne

Fjern forhindring / læg
transportgods i beholder

Rem for løs eller defekt

Udskift rem, se "Udskiftning af
rundremme", side 37

Gear eller leje defekt

Udskift den defekte del

Kortslutning

Kontrollér de elektriske
tilslutninger, og udskift defekte
dele

Stykvægt for høj

Overhold maks. vægt

For højt strømforbrug

Rørbane tilsmudset

Visuel kontrol samt rengøring af
modulet, se "Rengøring", side 24

For stor friktion

Blokering af en af
vognenhederne på grund af
knogler/brusk

Visuel kontrol samt rengøring af
modulet, se "Rengøring", side 24

Støjudvikling/hvinen/hylen

Leje defekt

Udskift leje

Remmen slæber imod

Juster remmen

Snavset rulle

Rens rulle

Motorværn udløses som
følge af for højt
strømforbrug
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Reserve- og sliddele
Alle reserve- og sliddele er tilgængelige hos Interroll. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder
må kun udføres af kvalificeret personale. Interroll tilbyder på forespørgsel skoling i de
nødvendige vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

Oplysninger i forbindelse med en bestilling
Ved bestilling af reserve- og sliddele kræves en præcis identifikation af modulet, se typeskiltet.
Følgende informationer kræves i forbindelse med en bestilling:
• Maskinnummer
• Type
• Positionsnummer på reservedelslisten
• Betegnelse
• Materialenummer
Hvis du ønsker yderligere informationer om tilgængelige reservedele, kan du kontakte din
leverandør.

Version 1.0 (06/2022) da
Oversættelse af den originale driftsvejledning

43

Interroll Ultra Hygienic Transfer HT 1000
Reserve- og sliddele

Tegning over reservedele

9

8

7

1
2
3
4
5
6

Ultra Hygienic Transfer
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Reservedelsliste
R = reservedel, S = sliddel, V = værktøj
Type: UHT
Pos.nr.:

Betegnelse

1

Komplet drev
(drivenhed)

2

Segment

63174112

R

3

Drivhjul

63174097

R

4

Klemskive

63174102

R

5

Styrering

63174104

6

Tromlemotor

se projektdata

7

Beholder svejset

63174101

8

Vognenhed (uden
beholder)

se projektdata

9

Rundrem udstyret med 1130587
klemenhed (klemmuffe,
VA-muffe, vippeleje,
sikringsring) og svejset
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Materialenummer

R/S/V
R

R
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Ud af brug og bortskaffelse
4 Overhold motorfabrikantens informationsmateriale vedr. bortskaffelse til bortskaffelse af
motorolien.
4 Genbrug emballagen for at aflaste miljøet.

Miljøbeskyttelsesforskrifter
Alt arbejde på og med modulet skal udføres iht. de lovmæssige pligter vedr. forebyggelse og
korrekt bortskaffelse og genanvendelse.

VARSEL
Stoffer, der er farlige for vandmiljøet, som f.eks. smørefedt og smøreolie, hydraulikolie,
kølevæske eller opløsningsmiddelholdige rengøringsvæsker må på intet tidspunktet
under driften belaste gulvet eller udledes til kloak!
4 Opbevar, transportér, opfang og bortskaf disse stoffer i egnede beholdere!
4 Overhold forskrifterne på forrådsbeholderne.
4 Læs og overhold yderligere nationale forskrifter.
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Indbygningserklæring
iht. EF-maskindirektivet 2006/42/EF, bilag II 1 B
Producent og befuldmægtiget for udarbejdelse af det tekniske dossier er
Interroll Trommelmotoren GmbH
Center of Excellence Hygienic Solutions
Opelstraße 3
D - 41836 Hückelhoven/Baal
erklærer hermed, at transportmodulet, der beskrives nedenfor, er en delmaskine iht.
EF-maskindirektivet:
• Interroll Ultra Hygienic Transfer - S, M, L
Den ufuldstændige maskine må først tages i brug, når det er konstateret, at maskinen som
helhed/anlægget, som den ufuldstændige maskine er monteret i, er i overensstemmelse med
bestemmelserne i dette direktiv.
Følgende sikkerheds- og sundhedskrav iht. bilag I er blevet anvendt:
• 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1,
1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4
Det særlige tekniske dossier iht. bilag VII B er blevet udarbejdet og sendes i givet fald til den
ansvarlige myndighed. Overførslen sker elektronisk.
Anvendte EF-/EU-direktiver:
• Maskindirektiv 2006/42/EF
• EMC-direktiv 2014/30/EU
Anvendte EF-/EU-forordninger:
• Forordning 10/2011/EU
• Forordning 1935/2004/EU
Anvendte harmoniserede standarder:
• EN 415-10:2014 "Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 1: Terminologi for og klassifikation af
pakkemaskiner og tilhørende udstyr"
• EN 619:2011-02 "Udstyr og systemer til kontinuerlig transport - Sikkerheds- og EMC-krav til
udstyr til mekanisk transport af stykgods"
• EN ISO 12100:2011-03 "Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion Risikovurdering og risikonedsættelse"
• EN 1672-1:2014-12 "Fødevaremaskiner - Grundlæggende begreber - Del 1:
Sikkerhedskrav"
• EN ISO 13854:2020-01 "Maskinsikkerhed - Minimumsafstande for at undgå klemning af
legemsdele"
• EN ISO 13849-1:2016-06 "Maskinsikkerhed - Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer Del 1: Generelle principper for konstruktion"
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Hückelhoven/Baal, 16.05.2022

Dr. Hauke Tiedemann
Direktør
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Appendiks
Garanti for Interroll Ultra Hygienic Transfer
Interroll yder 2 års garanti på Ultra Hygienic Transfer: Garantien omfatter produktions- og
materialefejl og gælder fra levering hhv. afhentning ab fabrik. Garantiens gyldighed omfatter
normal drift/brug af produktet otte timer om dagen, medmindre der findes en anden skriftlig
aftale.
Inden for garantiens gyldighed reparerer eller erstatter Interroll gratis ethvert defekt produkt,
der sendes tilbage til fabrikken før garantiens udløb. Garantiens gyldighed forlænges ikke som
følge af de reparationer, der udføres inden for garantiens gyldighed.
Begrænsninger

Interroll og dens forhandlere fraskriver sig ansvaret for svigt af eller skader på produktet, der
skyldes følgende:
• En manglende overholdelse af installations- eller vedligeholdelsesforskrifterne fra Interroll,
• Drift af motoren uden egnet motorværn,
• En manglende tilslutning af den interne Interroll-termoværnskontakt (hvis en sådan findes)
• Skift af drejeretningen, før motoren står helt stille,
• Brug af Ultra Hygienic Transfer under betingelser, der afviger fra dem, der står på typeskiltet
og/eller i det aktuelle Interroll-katalog eller i tilbuddet
Reparationer, ændringer eller ombygninger på produktet, der ikke udføres af en kvalificeret
Interroll-tekniker eller servicepartner, medfører, at garantien taber sin gyldighed, medmindre
sådant arbejde forinden er blevet afklaret skriftligt med Interroll.

Undtagelser

Interroll-garantien udelukker en hæftelse for følgende skader:
• Skader, der skyldes forkert anvendelse eller normalt slid på anvendte materialer
• Omkostninger til udbygning/afmontering og tilbagesendelse af produktet til Interroll inden
for rammerne af denne garanti
• Skader på andre anlæg, der bruges i sammenhæng med produktet
• Tabt arbejdsfortjeneste/tab af indtægt, kvæstelser eller andre omkostninger i sammenhæng
med svigt af produktet.

Interroll Service
Har du spørgsmål eller problemer?
Vores serviceteam rådgiver dig gerne:
Hotline: +49 (0) 2193 - 23 222
E-mail: ceu.service@interroll.com
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