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1. Устройство и принцип на работа. 
 

Напречен разрез на тялото на машината (възел основен) е 
показан в приложението – чертеж ППБМ350.03 ВО, а спецификация с 
елементите непосредствено след него. Основните елементи и 
техните функции са следните: 
 
1.1 Основен възел 
 
Състои се от основно от детайлите:  

2 – Централен вал. Изпълнява две основни функции – 
предава въртящия момент от зъбното колело към работната глава 
6, поема силите породени от ролките, завърта  изхвърлящия диск 15  
върху, който падат готовите пелети и носи опорната втулка 57. 
Предаването на момента от вала към работната глава се 
осъществява посредством две шпонки. При монтаж на главата, 
положението и спрямо шпонките трябва да строго да се съблюдава 
(виж т.26 от ръководство на оператора) . Върхът на вала завършва с 
резба, върху която се завива застопоряващата гайка 3. 

6 – Работна глава. Носи ролките и регулиращата гайка 8. 
Също така предава въртящия момент от вала 2 към ролките.  

3 – Застопоряваща гайка. Фиксира работната глава 6 към 
централния вал 2 като не ú позволява да се движи на горе. 
Осигурява плътен контакт между регулиращата гайка 8 в опорната 
втулка 57. 

8 – Регулираща гайка. Посредством тази гайка се настройва 
разстоянието между ролките и матрицата.  

58 – Опорна втулка. Ограничава движението надолу на 
ролките. По време на работа регулиращата гайка 8 е опряла плътно 
в опорната втулка, като по този начин се предотвратява по-
нататъшното слизане на ролките надолу. Тази втулка носи и 
отсекателите 12. 

64 – Горен опорен лагер. Осигурява в радиална посока 
стабилността на централния вал 2. Когато хидравличната помпа  
работи, този лагер се облива с масло. Ето защо оператора трябва 
периодично да следи дали помпата функционира нормално.  

30 – Ремъчна шайба. Предава посредством ремъци 
въртеливото движение от главния мотор към зъбната група в 
машината 

63 – Улей за готовите пелети. По този улей готовите 
пелети напускат гранулатора и се отвеждат на по-далечно 
разстояние от него.   
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 10 – Матрица. Този елемент формира пелетите. Консуматив, 
който в процеса на работа се износва и периодично трябва да се 
сменя. 

46 – Ролки. Избутват материала към отворите на матрицата. 
Ролките са консуматив, който в процеса на работа се износва и 
периодично трябва да се сменя.  

 
1.2 Възел ролки 
 

Показан е на сборния чертеж ППБМ350.03 ВО (напречен разрез 
на лявата ролка). Възела се състои от два конусно-ролкови лагера  
– 33213 и 32213 49 поставени, така че линиите им на контакт да 
образуват схема „О”. Съдържа също дистанционни пръстени 
47,55,56 с които се определя хлабината между двата лагера, 
семеринг 44, служещ за задържане на греста в ролката и защитава 
от попадане на прах в лагерния възел. 
Външни и вътрешни капачки 43 и 52, капачка за притягане на 
лагерите 50 и болтове 48, 51. за останалите елементи виж 
спецификацията  
 
2. Демонтаж на лагерите на ролките  
 
В тази точка е описан демонтажа на лагерите на ролките с цел 
подмяна на самите лагери или подмяна на самата ролка. 
Последователноста и схемата на работа са онагледени със схемите 
по-долу. 
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3. Нагласяне хлабината между лагерите. 
 

В тази точка е обяснено как се нагласява хлабината между 
лагерите в ролката. Този тип лагери изисква хлабината между тях 
да се наглася всеки път, когато те се заменят. Тази операция се 
налага дори и когато новите лагери, които ще се поставят са от 
същия производител, както старите.  

Нагласянето на оптималната хлабина между двата лагера е от 
основна важност за удължаване на живота на лагерния възел. Ако 
хлабината е прекалено малка ще се получи прекомерно загряване 
на лагерите и преждевременото им излизане от строя. И обратно - 
ако хлабината е голяма, това ще доведе до  неправилен и намален  
контакт на ролките с лагерните гривни. 

Нагласянето на хлабината става като се сглобят двата лагера 
заедно с дистанционните пръстени, както е показано на позиция 1 
от схемата по-долу. Тук трябва да се отбележи, че между 
вътрешните гривни на лагерите  освен малкия дистанционен 
пръстен  трябва да се поставят  и около два броя нагаждащи 
пръстени T8 (обозначени върху сборния чертеж като 56), приложени 
в  окомплектовката на машината (виж т.16 от ръководството на 
оператора). Всички елементи на така получения „пакет” се нагласят 
да са съосни, след което се притискат в менгеме както е показано на 
позиция 2. Прави се опит за завъртане на външните гривни на ръка 
и ако не се движат, се подлага още един нагаждащ пръстен. Отново 
се прави проверка дали външните гривни се движат. Операцията се 
повтаря докато външните гривни запонат да се движат леко. Тогава 
се подлага още една нагаждащ пръстен, което вече гарантира 
действителната работна хлабина на лагерния възел. С това 
нагласянето на хлабината приключва лагерния пакет е готов за 
монтаж. 
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4.Монтаж на работна ролка върху оста на работната глава. 
 
 Монтажа на работната глава се извършва според схемите 
описани по-долу. Монтажа се извършва след като е нагласена 
хлабината между лагерите (виж т.3). Преди да започне монтажа 
всички части трябва да са почистени от прах и едри боклуци. 
Монтажа да се извърши на  изправена работна глава, така че оста 
на ролките да е вертикална. Работната глава се поставя на масивна 
дървена повърхност. В никакъв случай по време на монтажа не 
поставяйте главата директно върху желязна повърхност. Това може 
да повреди работната глава. 
Когато сглобяването стигне до позиция 18, т.е. лагерите са набити и 
стегнати, се прави същото и с другата ролка. Едва тогава се 
монтират външните капачки. По този начин по време на набиването 
на лагерите на втората ролка, усилията ще се поемат от работната 
глава без да се натоварват лагерите. 
Не е необходимо сглобяваните части да се намазват с грес, защото 
това би затруднило много монтажа. Вместо това по време на 
монтажа може да се използва машинно масло. Гресирането на 
лагерния възел се извършва от гресьорките на работната глава, но 
едва когато всичко е напълно сглобено. 
Възможно е по време на монтажа вътрешните гривни на лагерите 
да се набият без усилие (дори на ръка). Това не трябва да 
предизвиква безпокойство, защото сглобката според която са 
изработени лагерните шийки предполага набиването да се извърши 
с малко усилие. За да не превъртат вътрешните гривни на лагерите 
е необходимо капачката, която притяга вътрешните гривни на 
лагерите (50 на чертежа ППБМ350.03 ВО ) да се притегне здраво с 
четирите болта (51 на чертежа ППБМ350.03 ВО), както е показано на 
позиция 16 на страница 19. Това гарантира, че вътрешните гривни 
на лагерите няма да превъртят. Ако вътрешните гривни превъртят , 
това би развалило повърхността на лагерните шийки.  
За да не се допуска тази повреда е необходимо четирите 
болта поз.51 да са винаги здраво стегнати! 
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5. Често срещани въпроси относно поддръжката и ремонта на 
ролките 
 
5.1 Поддръжка на лагерите  
 
За да се увеличи максимално живота на лагерите е необходимо те 
да се смазват на всеки четири часа работа, да се следи за 
изправността на уплътненията и да се използва специална грес. 
Греста трябва да е високотемпературна, с температура на 
прокапване минимум 2300С. Препоръчва се греста описана в т.22 от 
„Ръководство на оператора”. 
Преди да започне гресирането, задната част на ролката трябва да 
се изчисти. След това започва самото гресиране , като посредством 
такаламит се инжектира свежа грес в лагерния възел. Гресирането 
продължава докато отзад на ролката излезе грес. 
При гресиране трябва да се следи греста да излиза само отзад на 
ролката. Ако се появи грес между капачките на ролката , има нещо 
нередно и трябва веднага да се отстрани проблема. Най-вероятно 
винтовете 48 са се разхлабили.  
 
5.2 Кога се сменят лагерите на ролките? 
 
Няма точно определен час когато лагерите трябва да се сменят. 
Лагерите се сменят когато вече са разрушени и не може повече да 
се работи с тях. Обикновено се разрушават на 80-100 тона 
произведена продукция. За да се определи дали лагерите имат 
нужда от смяна, периодично (най-добре при всяко гресиране) се 
проверява дали ролката се върти лесно. Ако някой от лагерите в 
ролката има счупени ролки, то при въртенето на ролката ще се 
усеща леко стържене. В по-тежък случай ролката може дори да 
блокира. При констатиране на повреден лагер, то той трябва 
веднага да се смени,  защото се повреждат други части от лагерния 
възел, а може дори да доведе до по-сериозни повреди на 
машината.  
 
5.3 Какви лагери и семерниги да сложа? 
 
Лагерния възел а всяка ролка  се състои от един конусно-ролков 
лагер  - 32213 и един конусно-ролков лагер 33213. Семеринга е 
90х110х10 без чистач.  
Възможно е да се сложат лагери на различни фирми но ценово най- 
изгодно е използването на чешки или китайски лагери.  
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5.4 Когато разглобя ролката и двата ли лагера от лагерния 
възел трябва да сменя? 
 
Обикновено вътрешния лагер се разрушава по-рядко. Дори да няма 
видими разрушения по него (няма счупени ролки), ако единия лагер 
е разрушен трябва да се сменят и двата лагера едновременно. 
 
5.5 Необходимо ли е да сменям семеринга при смяна на 
лагерите? 
 
Обикновено семеринга се разрушава много рядко и сменя се само 
ако е разрушен. Ако устната на семеринга и пружинката са здрави, 
семеринга е здрав и може да продължи работа. Ако пружинката е 
разрушена, може да се замени с пружинка от друг семеринг, който е 
повреден по друг начин.  
 
5.6 Пръстен под семеринга 
 
След продължителна работа е възможно външната повърхност на 
пръстена (45 на чертежа ППБМ350.03 ВО), по-точно там където опира 
устната на семеринга, да се износи – образува се плитък канал. 
Възможно е също така, шайбата да е деформирана. В тези случаи 
шайбата трябва да се смени, за да не износва семеринга.  
 
5.7 Пристягащи болтове.  
 
Обикновено болтовете (48 и 51 на чертежа ППБМ350.03 ВО ) не се 
износват и не се чупят. Възможно е обаче ако се използва 
неподходящ ключ да се нарани вътрешния шестостен на болта. В 
такъв случай, болта трябва да се изхвърли и да се замени с нов. 
 
5.8 Гресьорка 
 
Подменят се ако изпускат грес. Развиват се с ключ №9. 
Съществуват различни стандарт на резбата. Трябва да се подбере 
гресьорка с резба М8 нормална. 
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6. Ремъци за машината 
 
Машината използва седем ремъка тип SPB LW1950. 
Препоръчва се да се сменят всички ремъци заедно. След смяната е 
нормално да има два-три по-отпуснати ремъка. След като машината 
поработи известно време,  по-опънатите ремъци ще се отпуснат и 
всички ремъци ще придобият еднаква дължина.  

Внимание! При манипулации по ремъците на машината, да 
се изключи главния шалтер на машината 10.11! 
 
7.Електрическа схема 

 
В настоящата секция е показана електрическата схема на 

машината и е направено обяснение на нейната работа.  
Електрическото табло трябва да се отваря само от обучени за целта 
хора – правоспособни електротехници.  
В случай, че се налага извършване на ремонт по електрическата 
част, електрическото захранване към МАШИНАТА ТРЯБВА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ! 

Тъй като честотния инвертор съдържа кондензатори заредени 
с високо напрежение, то след изключване на захранването 
трябва да се изчака 15 минути преди да се отвори вратата на 
електрическия шкаф! 

Ремонт на електрическата верига да се извършва само от 
квалифициран за целта персонал. 

Кабелите са групирани по цветове както следва: 
- черен цвят – кабели с високо напрежение – 220V или 380V, 
- червен цвят – кабел за оперативната верига – 24VAC, 
- син цвят – кабел за нулевия проводник, 
- жълто-зелен цвят – кабел за земния проводник. 
Начин на работа: 

Когато се подаде захранване на машината и се включи главния 
прекъсвач 10.11 (означен като Q1 - „Power On/OFF” на 
електрическата схема), към оперативната верига се подава ток. 
Зелената лампа 10.9 (означена като „L1” в електрическата схема) 
светва и показва на оператора наличието на захранващо 
напрежение.  

Ако няма задействана моторна защита и всички фази на 
захранващото  напрежение са налични и са в правилната 
последователност, то релето Rl2 ще се затвори и машината ще бъде 
в готовност за работа.  
В случай, че някоя моторна защита (F1, F2, F3 или F5) е задействана 
или липсва фаза и/или последователността на фазите е объркана, 
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то релето Rl2 няма да се задейства и червената лампа 10.7 (L3) ще 
светне. 

Когато машината е в готовност за работа, оператора включва 
главния мотор посредством натискане на горната, бяла половина 
със знак  на бутона 10.6 (B1-Start). Натискането на B1 води до 
задействане на контактора K1  и затварянето на нормално отворения 
контакт (Н.О.) на К1 , свързан паралелно на B1. След отпускане на B1, 
К1 е вече задействан и продължава да  получава захранване през 
нормално отворения си контакт. С включването на К1 се завърта 
главния мотор на машината 6 (М1). 

Когато К1 е задействан, нормално отворения контакт (Н.О.) 
монтиран върху К1 се затваря и през него към таймера TI1 и 
бобината на контактора К3 (през Н.З. 2.9 на K2) се подава 
захранващо напрежение. В резултат K3  се задейства и главния 
мотор на машината 6 (М1) се оказва свързан към захранващото 
напрежение в схема звезда. В резултат мотора 6 плавно се 
развърта и след около 3 секунди достига номиналните си обороти 
(1500 об/мин).   
Четири до пет секунди след задействането на K1, TI1 превключва 
контакта си. Това води до изключване на контактора K3 и включване 
на Rl1, съответно и на контактора K2. По този начин мотора 6 вече е 
включен в схема триъгълник и може да постигне номиналното си 
натоварване. Задействането на контактора К2 води до светване на 
лампата L4, с което се указва на оператора, че машината е готова 
за работа. Лампата L4 е монтирана в старт/стоп бутона 10.6. 

Задействането на Rl1, води до подаване на управляващ сигнал 
към цикличния брояч TI2 (посредством затваряне на втория Н.О. 
контакт  в релето). Когато TI2 бъде задействан, контактора K4 (,а 
чрез него и моторната хидравлична помпа 13) започва непрекъснат 
цикъл, като на всеки десет секунди К4 се включва за една секунда.  
По този начин се облива с масло горния лагер 63 (виж в 
приложението чертеж ППБМ350.03 ВО) на пелет пресата.  
Когато в процеса на работа корпуса на гранулатора започне да 
повишава своята температура, диференциалното масло с което е 
запълнен корпуса на машината започва също да се загрява и 
съответно да става по-течно. Тогава настъпва моментът за 
включване на охладителната система на машината. Това става 
когато датчикът за температурата на маслото 15 се нагрее до 420C. 
При тази температура Н.О. контакт на термометъра S1 се затваря и 
задейства релето Rl3. Задействането на релето Rl3 води до няколко 
събития. Първо вентилаторите 14 започват да работят посредством 
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включването на контактора K5. Второ Н.О. контакт 4.8 на Rl3 
шунтира контакта на TI2 и К4 става постоянно включен. По този 
начин моторната хидравлична помпа 13 започва непрекъсната 
циркулация на маслото. И трето жълтата лампа 10.8 (L2) светва. По 
този начин оператора получава светлинен сигнал, че охладителната 
система е включена и по възможност да не прекъсва нейната 
работа. 
Релето Rl3 (респективно охлаждането на машината) ще бъде 
включено докато температурата на маслото не спадне под 400C. 

Спирането на машината става посредством натискане на 
долната, черна половина със знак  на бутона 10.6 (B5-Stop).  
Натискането на B5  води до изключване на контакторите K1, K2 и K3 и 
съответно до спиране на главния мотор. 

Спирането на машината в авариен режим ръчно става чрез 
натискането на аварийния стоп 10.5 (B2 - Emergency Stop) или на 
допълнителния авариен стоп 21 (B4 - Emergency Stop). Натискането 
на който и да е от тези два бутона ще доведе до изключване на 
релето Rl4 и съответно спирането на главния мотор 6, на мотора 9 
на механичната хидравлична помпа 13, на вентилаторите 14 и на 
мотора М5 на дозиращия шнек. Ако релето Rl3 е включено (жълтата 
лампа свети), то отпускането на бутона „Стоп” ще включи 
автоматично охлаждането (мотори М2, М3 и М4 се задействат).  

В случай на претоварване на главния мотор, на мотора на 
механичната помпа или на някой от вентилаторите, моторните 
защити F1, F2 или F3 ще прекъснат захранването на Rl2 и машината 
ще спре аварийно автоматично. В този случай трябва да се потърси 
причината за претоварването на моторите и едва след това да се 
пристъпи отново към работа. Ако е задействано термисторното реле 
F5, то главния прекъсвач 10.11 на машината трябва да се изключи, 
да се изчака известно време докато се охлади главния мотор, след 
което отново да се включи.   
При аварийно отпадане на напрежението повторното пускане на 
главния мотор е възможно само след натискане на бутона B1-Start. 

Честотния инвертор FI1 служи за регулиране честотата на 
въртене на двигателя М5 на честотния инвертор. Скоростта на 
въртене се задава посредством потенциометъра 10.4.   
Пускането на шнека в движение е възможно само ако няма 
аварийна ситуация (червената лампа 10.7 не свети) и когато 
аварийния стоп 10.5 и допълнителния авариен стоп 21 са в 
отпуснато положение. 
Завъртането за шнека в права посока става посредством завъртане 
на превключвателя 10.3 на дясно. Тогава се затваря контакта B3(+). 
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Завъртането за шнека в обратна посока става посредством 
завъртане на превключвателя 10.3 на ляво. Тогава се затваря 
контакта B3(-). 
Спирането на шнека става посредством поставяне на 
превключвателя 10.3 в средно положение (позиция „0”). Тогава 
контактите B3(+) и B3(-) са отворени. 
Спирането на шнека в авариен режим ръчно става посредством 
натискане на аварийния стоп 10.5 или на допълнителния авариен 
стоп 21. 
 При настъпването на автоматично аварийно спиране на пелет 
пресата, спирането на шнека става автоматично.  
За да се възстанови работата на шнека след излизане от аварийна 
ситуация или след отпускане на бутоните 10.5 и 21, е необходимо 
първо бутона 10.3 да се върне в неутрално положение и едва след 
това оператора да зададе желаната посока на въртене.   
Преди пускането на шнека в действие оператора трябва да се 
увери, че в бункера на шнека няма никакви външни тела или 
предмети освен суровината предназначена за самата пелет 
преса!  
За да може инвертора да работи е необходимо да се програмира. 
Веднъж програмиран, инвертора запомня настройките си и не се 
нуждае от повторно програмиране. Ако се наложи поради някаква 
причина да се смени инвертора, новия инвертор трябва да се 
програмира наново. В таблица 7.1 е показано какви настройки на 
инвертора трябва да се зададат: 

Табл. 7.1 
Настройки на честотния инвертор 

меню стойност 

  

  

  

  

  
 
Честотният инвертор има множество вградени защити, които 
предпазват персонала и машината от електрически удар и/или 
авария. Част от защитите са термична защита, защита при 
прекъснат кабел и защита от късо съединение на изхода на 
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инвертора. За повече подробности трябва да се прочете 
документацията на инвертора, която се доставя от фирмата 
производител - Schneider Electric. Трябва да се има предвид,  че 
когато защита на инвертора се задейства (преминал е в авариен 
режим), напрежението на изхода на инвертора изчезва и на екрана 
му се изписват символи които показват типа на аварията. За да се 
възстанови нормалното работно състояние, захранването на 
инвертора трябва да се прекъсне за 15 мин и да се включи отново.  
Ако аварията пак се появи, инвертора  отново влиза в авариен 
режим. Този процес се повтаря докато повредата не се отстрани.    
 
7.1. Електрическа схема с управление на овлажнител. 
 
Електрическата схема с включено управление на овлажнител е 
показана в схемите с име "BIMETA_MODEL_350C_CONDITIONER". 
Модификацията на тази схема се прави по поръчка от фирмата 
производител и не е включена в стандартно към машината.  
Включването на управление за овлажнител променя единствено 
работата на честотния инвертор. Всички останали бутони и системи 
работят без промяна. Бутоните за аварийно спиране съшо запазват 
своите функции. 
 Овлажнителя се включва, чрез натискане на горната, бяла 
половина със знак  на бутона B7-Start (намира се между 
потенциометъра 10.4 и превключвателя 10.3). Натискането на B7 
води до задействане на релето Rl5. Задействането на релето Rl5 
води до последствия : 
- позволява пускане на шнека в права посока.   
- задейства се контактора K6  
- светва лампата L5. 
 Задействането на контактора K6 води до подаване на захранващо 
напрежение към мотора М7 на овлажнителя  и до отварянето на 
магнет вентила V1.   
Светването на лампата L5 сигнализира на оператора , че 
овлажнителя работи и може да завърти шнека в права посока. 
Лампата L5 се намира под бялата половина на бутона B7-Start. 
Спирането на овлажнителя става посредством натискане на 
долната, черна половина със знак  на бутона B6-Stop.  
Натискането на B6 води до спиране на мотора М7, затваяряне на 
вентила V1 и спиране на шнека. Преди да се изключи овлажнителя, 
е необходимо шнека да се спре посредством поставяне на 
превключвателя 10.3 в средно положение (позиция „0”).  
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8. Свързване на допълнителни устройства към машината. 
 
Когато машината няма вградена схема за управление на 
овлажнител, към машината е възможно да се свързват други 
външни устройства. Свързването става през допълнителния контакт 
10.10 (фиг. 18.2 в „Ръководство на оператора”) . Допълнителната 
схема за управление трябва да се монтира от специалист, по 
начин който да не променя оригиналната електрическа схема на 
пелет пресата! Допълнителното устройство трябва да има 
собствен предпазител и верига за разединяване от електрическата 
мрежа. 
Максималната мощност на допълнителното устройство трябва да е 
не повече от 4 киловата, а максималния ток 6А. Кабелите трябва да 
са медни със сечение 1,5 кв. мм. Електрическото захранване на 
допълнителното устройство трябва да се вземе от проводниците R , 
S и T. Най-лесно става чрез горната част на предпазителя F2 – 
непосредствено под електрическия гребен.  



По
з.
 

Означение Наименование Ко
л.
 

Забел. 

     

  Документация   

 ППБМ350.03 ВО Възел основен   

     

  Детайли   

1 ППБМ350.03.01 Кожух 1 тр, Ф426х8 

2 ППБМ350.03.02 Вал главен 1 42CrMo4 

3 ППБМ350.03.03 Гайка фиксираща 1 40Cr13 

4 - Винт - М10х30 DIN912 2 неръждаем 

5 ППБМ350.03.04 Втулка подложна 1 40Cr13 

6 ППБМ350.03.05 Глава работна 1 42CrMo4 

7 - Гресьорка – М8 DIN74412А 2 - 

8 ППБМ350.03.06 Гайка регулираща 1 Ст50ХГ 

9 ППБМ350.03.07 Шпонка 2 42CrMo4 

10 ППБМ350.03.08 Матрица 1 Ст45 

11 ППБМ350.03.09 Корпус горен 1 Ст45 

12 ППБМ350.03.10 Отсекател 1 неръждаем 

13 ППБМ350.03.11 Гайка 3 месинг 

14 ППБМ350.03.12 Дюза въздушна 3 месинг 

15 ППБМ350.03.13 Диск изхвъргателен 1 неръждаем 

16 - Винт - М8х20 DIN912 8 неръждаем 

17 - „О”-пръстен Ф295х3 1 NBR 
    
    
    
    

Лист 
1/4 Възел основен 

Изм. Опис. Подпис Дата 
Разр. Арабаджиев  04.11 
Пров. Арабаджиев  04.11 
Норм. Арабаджиев  04.11 

Ф-ма „Бимета” ППБМ350.03 ВО 



По
з.
 

Означение Наименование Ко
л.
 

Забел. 

18 ППБМ350.03.14 Фланец горен 1  

19 ППБМ350.03.15 Тръба смазваща 1  

20 - Гайка – M24x1,5 1  

21 - Гайка – M30x1,5 DIN934/8  1  

22 ППБМ350.03.16 Шайба подложна 1 Ст 45 

23 - Дихтунга – 30x38x2 1 мед 

24 ППБМ350.03.17 Щуцер специален 1 Ст 45 

25 - Тръбопровод гъвкав - ф16 1,9м маслоустойчив 

26 - Винт – М10х30 DIN912 12 поцинкован 

27 ППБМ350.03.19 Корпус долен 1 S355 

28 - Лагер конусно-ролков 27709 1  

29 ППБМ350.03.21 Уплътнение челно 1 Клингерит 

30 ППБМ350.03.22 Шайба ремъчна - голяма 1 Ст 45 

31 ППБМ350.03.23 Капачка защитна 1  

32 - Лагер конусно-ролков 31308 1  

33 - Семеринг - 55х82х10/15,5 1  

34 ППБМ350.03.24 Муфа 1  

35 - Винт – М12х40 DIN933 4 поцинкован 

36 - Шайба М24 DIN125 1 поцинкована 

37 - Гайка корончата - М24х1,5 DIN935 1  

38 ППБМ350.03.26 Пиньон 1  

39 ППБМ350.03.27 Втулка дистанционна  1  
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40 ППБМ350.03.28 Шайба маслоизвърляща 1  

41 ППБМ350.03.29 Тяло лагерно  1  

42 - Винт – М12х40 DIN933 6 поцинкован 

43 ППБМ350.03.31 Капачка вътрешна 2  

44 - Семеринг - 90х110х10  2 без чистач 

45 ППБМ350.03.32 Пръстен уплътнителен 1  

46 ППБМ350.03.33 Ролка 2  

47 ППБМ350.03.34 Пръстен дистанционен-голям 2  

48 - Винт – М8х80 DIN 912 клас 10.9 12  

49 - Лагер конусно-ролков 32213А и 33213А 4 2бр. 32213А 
2бр. 33213А 

50 ППБМ350.03.35 Капачка притягаща 2  

51 - Винт – М8х16 DIN912 клас 10.9 8  

52 ППБМ350.03.36 Капачка външна 2  

53 ППБМ350.03.37 Планка осигурителна 1  

54 - Винт М8x20 DIN933 2 поцинкован 

55 ППБМ350.03.38 Пръстен дистанционен-малък 2  

56 ППБМ350.03.39 Пръстен нагаждащ 1-6 0,15мм 

57 - „О”-пръстен ф140х3  1 витон 

58 ППБМ350.03.40 Втулка опорна 1  

59 - Винт стопорен – М12х30 DIN913 2 неръждаем 

60 ППБМ350.03.41 Пръстен компенсиращ Т8 1  

61 - Винт – М6х12 ISO 7380 6 поцинкован 
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62 - Семеринг – 140х170х12 1 с чистач 

63 ППБМ350.03.42 Улей за пелети 1  

64 - Лагер радиален ролков едноредов SL182926 1  

65 - Пръстен зегеров – Ф180 DIN 472 1 за отвор 

66 - Пробка с поличка – М18х1,5 DIN908 1  

67 - Магнит - Ф20х5 6 неодимов 

68 - Винт M8x25 DIN933 10 поцинкован 

69 ППБМ350.03.45 Пръстен уплътнителен  1 клингерит 

70 ППБМ350.03.46 Капак долен 1  
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 Документация   

ППБ350.04 ТУК Табло за управление и контрол   

    

ППБ350.04 СЕ Схема електрическа 1  

ППБ350.04 РЕ Разположение елементи 1  

    

 Покупни елементи   

    
Klemsan, AVK35T 

RD Клема редова 1 жълто-зелена 
Klemsan, AVK35 

RD Клема редова 1 синя 

Klemsan, AVK35 
RD 

Клема редова 2 сива 

Klemsan, AVK35 
RD 

Клема редова 2 сива 

Klemsan, AVK35 
RD 

Клема редова 2 сива 

Hyundai,UAB100S-F, 
80A, 3P Главен прекъсвач – трифазен, 80 А. 1 IEC 60947-2 

Moeller:PL6-C63/3; 
Z-AHK 

Автоматичен трифазен предпазител за главния 
мотор 63А. Има един допълнителен контакт. 1 EN 60898-1 

Moeller, Z-MS-2,5/3;  Ръчен моторен пускател за мотора на помпата 
1,63А. 1 EN 60947-4-1; 

EN 60947-4-2; 
Moeller, Z-MS-1/3;  Ръчен моторен пускател за вентилаторите 0,9А. 1 EN 60947-4-1; 

EN 60947-4-2; 
Moeller, PKZM01-2,5;  Ръчен моторен пускател за овлажнител 2,31А. Има 

един допълнителен контакт. 1 EN 60947-4-1; 
EN 60947-4-2; 

Schrack, UR6R1052; 
Siemens,3RN1010; Термисторно следящо реле. 1 EN 60947-4-1; 

EN 60947-4-2; 
Schneider Electric, 
RM4TG20 

Реле за проверка на наличие и последователност 
на фази. 1  

Elmark, MES-75/30, 
Range: 100/5 Токов трансформатор 100/5 1 БДС EN 61010-1; 

БДС EN 60044-1; 

 Ампермер 100А 1  
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Echtop,T2CR 200L-4; 
30kW;1500min-1 Главен мотор 1 Flange:B3 

IEC 60034 

DrDrive, TS80A4; 
550W; 1500min-1 Мотор на хидравличната помпа 1 Flange:B14 

IEC 60034 

350E4A, 80W Охладителни вентилатори 350 мм, 80W 1  

350E4A, 80W Охладителни вентилатори 350 мм, 80W 1  

Echtop,T1A 90L1-4; 
1,5kW;1500min-1 Мотор за шнек 1,5kW 1  

CommonWealth, 
FP-108-1; 
1 5kW 1500 i  

Вентилатор за охлаждане на електрическия шкаф 1  

Echtop,T1A T1A 90S-
6; 0,75kW;930min-1 Мотор за овлажнител 0,75kW 1  

Moeller:PL6-C4/1; 
Hyundai:HiBD63 C4 

 

Автоматичен монофазен предпазител 4А 1 EN 60898 

Moeller:PL6-C6/1; 
Hyundai:HiBD63 C6 Автоматичен монофазен предпазител 6А 1 EN 60898 

Moeller:PL6-C16/1; 
Hyundai:HiBD63 C16 

Автоматичен монофазен предпазител за честотния 
инвертор - 16А 1 EN 60898 

Bultraf, EI75/41 MS–
002; 100VA;220/24V Монофазен трансформатор 220/24 V, 100 VA 1 

EN 61558-1 
EN 61558-2-6 

Elmark, TE19M Реле за време за превключване от звезда в 
триъгълник 1  

„Vikis 01”, T1DT Таймер цикличен. Работи една секунда и почива 
десет секунди 1 

EN 60730 -1 
EN 60730 -2

„Vikis 01”,  
D1HL-50+140 Термометър за температурата на маслото 1 

EN 60730 -1 
EN 60730 -2

„Vikis 01”, FC2-2HL 
 -40+120 Термометър за температурата на матрицата 1 

EN 60730 -1 
EN 60730 -2

Elmark, LT1- D9511, 
Coil Voltage : 24VAC Контактор за главния мотор 95А, бобина 24VAC 1 

EN 60947-1 
EN 60947-4-1

Elmark, LT1- D9511, 
Coil Voltage : 24VAC Контактор за главния мотор 95А, бобина 24VAC 1 

EN 60947-1 
EN 60947-4-1

Elmark, LT1- D6511, 
Coil Voltage : 24VAC 

Контактор свързващ главния мотор в схема звезда 
- 65А, бобина 24VAC 1 

EN 60947-1 
EN 60947-4-1

Elmark, LT1- D0910, 
Coil Voltage : 24VAC 

Контактор за хидравличната помпа 9А, бобина 
24VAC 1 

EN 60947-1 
EN 60947-4-1

Elmark, LT1- D0910, 
Coil Voltage : 24VAC Контактор за вентилаторите 9А, бобина 24VAC 1 

EN 60947-1 
EN 60947-4-1

Elmark, LT1- D0910, 
Coil Voltage : 24VAC Контактор за овлажнител 9А, бобина 24VAC 1 

EN 60947-1 
EN 60947-4-1

Schneider Electric, 
RSB2A080B7, 24VAC 

Спомагателно реле с цокъл - 2 контакта, 8A, 
24VAC 1 

EN60947;  
IEC61000-4-5;
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Schneider Electric, 
RXM4AB2B7, 24VAC 

Спомагателно реле с цокъл - 4 контакта, 24VAC, 
светодиодна индикация 1 

EN60947;  
IEC61000-4-5; 

Schneider Electric, 
RXM4AB2B7, 24VAC 

Спомагателно реле с цокъл - 4 контакта, 24VAC, 
светодиодна индикация 1 

EN60947;  
IEC61000-4-5; 

Schneider Electric, 
RXM4AB2B7, 24VAC 

Спомагателно реле с цокъл - 4 контакта, 24VAC, 
светодиодна индикация 1 

EN60947;  
IEC61000-4-5; 

Schneider Electric, 
RXM4AB2B7, 24VAC 

Спомагателно реле с цокъл - 4 контакта, 24VAC, 
светодиодна индикация 1 

EN60947;  
IEC61000-4-5; 

Schneider Electric, 
XB7EV63P Сигнална лампа с крушка, 24V, зелена 1 EN 60947-1; 

EN 60529; 
Schneider Electric, 
XB7EV65P Сигнална лампа с крушка, 24V, жълта 1 EN 60947-1; 

EN 60529; 
Schneider Electric, 
XB7EV64P Сигнална лампа с крушка, 24V, червена 1 EN 60947-1; 

EN 60529; 
Moeller,  
M22-LED-G Сигнална лампа светодиодна, 24V, зелена 1 IEC 60947-5-1; 

 
Moeller,  
M22-LED-G Сигнална лампа светодиодна, 24V, зелена 1 IEC 60947-5-1; 

 
Moeller,  
M22-D-G Старт бутон 1 

EN 60947; 
IEC60068-2-27; 

 Moeller,  
M22-PVT Авариен Стоп бутон 1 EN 60947; 

IEC60068-2-27; 

Moeller,  
M22W3/K20 

Превключвател за управление на шнека – 
трипозиционен със задържане 

1 
EN 60947; 
IEC60068-2-27; 

Moeller,  
M22-PVT 
 

Авариен Стоп бутон 1 
EN 60947; 
IEC60068-2-27; 
 Moeller,  

M22-D-G 
 

Стоп бутон 1 
EN 60947; 
IEC60068-2-27; 
 Moeller,  

M22-D-G 
 

Стоп бутон за овлажнителя 1 
EN 60947; 
IEC60068-2-27; 
 Moeller,  

M22-D-G Старт бутон за овлажнителя 1 
EN 60947; 
IEC60068-2-27; 

 Moeller,  
M22-R4K7 

Потенциометър за управление скоростта на 
шнека- 4,7kΩ 

1 EN 60947-5 

Schneider Electric, 
ATV12HU15M2 Честотен регулатор 1.5kW, 230V 1 

EN 61800-3; 
EN 61000-4-2; 

Schneider Electric, 
PKF16W435, 16A 

Контакт за дозиращ шнек и овлажнител 
(допълнително оборудване) 

2 
EN60947-1; 
EN 60309-1; 
 Schneider Electric, 

PKЕ16М435, 16A 
Щепсел за дозиращ шнек и овлажнител 
(допълнително оборудване) 

2 
EN60947-1; 
EN 60309-1; 
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