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Před uvedením lisu do provozu si přečtěte tento návod!
ÚVOD
Děkujeme vám, že jste si zakoupili lis PEMSERTER® Series 4® AF Při správné péči a údržbě vám tento
lis bezpečně, rychle a kvalitně nainstaluje miliony spojovacích prvků.Lis má maximální lisovací sílu 54 kN
a 450mm vyložení.
Na lis poskytuje výrobce omezeno záruku na dobu dvou (2) let.
Pokud budete mít dotazy ke svému lisu Series 4® AF nebo nastanou nějaké problémy, „obraťte se v ČR na
servisní centrum ARCUS engineering, spol. s r.o. tel. +0420 548422257 příp. v SR na ARCUS engineering
Slovakia, spol. s r.o. , tel. +421 465420287

Dokud budete svůj lis vlastnit, máte nárok na seřizovací a školicí služby a opravy. Po dobu životnosti lisu
jsou Vám k dispozici servisní střediska v ČR příp. v SR – viz výše, případně instrukce a servis po telefonu
zdarma na telefonním čísle servisního oddělení společnosti PennEngineering® 1-800-523-5321 (v Severní
Americe).
POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ
Lis PEMSERTER® Series 4® AF vám byl odeslán zabalený tak, aby snesl normální zacházení během
přepravy. Při převzetí je třeba zkontrolovat, zda stroj neutrpěl poškození v důsledku nevhodného zacházení.
V případě, že zjistíte poškození, je třeba se neprodleně obrátit na přepravce, který stroj dodal, a na servisní
oddělení společnosti PennEngineering®.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Lisovací síla. .............................................................................400 až 12 000 lbf (1,8 až 53,4 kN)
Požadavky na vzduch...............................90 až 100 PSI (6 až 7 BAR)
Přípojka vzduchu.............................................Vnitřní průměr 1/2" (12mm) Minimální průtok přípojkou
Hloubka vyložení. .........................................................................18" (45cm)
Hmotnost. ...........................................................................858 lb (390 kg)
Napájení el. energií (Evropa a Pacifik
Rim)................................................... ……230VAC, 50Hz, 2A, 1φ
Teplota prostředí..................................... -29°C až 49°C
Vlhkost prostředí.........................................0% až 80% (bez zohlednění přívodního vzduchu)
Spotřeba vzduchu ................................ ............Cca. 2,3 litru/s při 1 atm (4,9 scfm) a 20
cyklech za minutu při 20 kN (4500 lbf)
Spotřeba elektrické energie
Cca. 200 W při používání vibračního zásobníku pro
automatické podávání

BEZPEČNOST
Stroj Series 4® AF byl zkonstruován tak, aby vyhovoval bezpečnostním normám ISO, ANSI, OSHA, CEN
a CSA.
Stroj Series 4® AF splňuje požadavky relevantních směrnic Evropské unie (EU) a nese označení CE.
Stroj Series 4® AF splňuje zásadní požadavky následujících směrnic:
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC
Relevantní normy:
EN 12100:2010, EN60204-1:2006+A1:2009
EN ISO 13849-1:2008+AC:2009
Prosím, přečtěte si a dodržujte níže uvedené bezpečnostní zásady.
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Při práci s lisem a provádění jeho údržby vždy používejte ochranné brýle.
Před prováděním údržby lisu vždy odpojte přívod vzduchu.
Než začnete provádět servis lisu, vždy vypněte elektrické napájení a odpojte elektrický kabel.
Doporučuje se používat ochranu sluchu.
Před uvedením lisu do provozu musí být na přívodním vedení vzduchu nainstalované uzavírací zařízení, které
musí být snadno přístupné, aby se v případě nouze mohl uzavřít přívod vzduchu k lisu.
Pravidelně kontrolujte, zda vzduchové hadice, ventily a přípojky nejsou opotřebené.
Při údržbě a opravách používejte pouze schválené díly.
Nepoužívejte odštípnuté, popraskané nebo poškozená nástroje a příslušenství.
Přívod vzduchu bezpečně připojte.
Chraňte si části těla před pohyblivými součástmi.
Nikdy nenoste šperky, volné oblečení ani nic jiného, co by se mohlo zachytit o pohyblivé součásti.
Když bude s lisem pracovat nový uživatel, zajistěte, aby měl pohotově k dispozici tento návod.
Nepoužívejte lis k žádnému jinému než stanovenému účelu.
Lis nijak neupravujte.

VÝSTRAHA:
Ovládací pracoviště lisu PEMSERTER® Series 4® AF je vybaveno bezpečnostním zařízením, které chrání
obsluhu před případným zranění. Podrobný popis bezpečnostního systému najdete v kapitole 4 - „Bezpečnost
obsluhy“ tohoto návodu. Předpis ANSI č. B11.1-1982, oddíl 5, uvádí „Zaměstnavatel odpovídá za používání
ochranného zařízení obsluhy nebo krytu a za správnou instalaci a seřízení takového ochranného zařízení při
všech úkonech prováděných s lisovacím výrobním zařízením.“ Je důležité, aby zaměstnavatelé zajistili
instruování a proškolení svých obsluhujících pracovníků, jak správně nastavit bezpečnostní zařízení stroje
Series 4®, než začnou stroj používat.

DŮLEŽITÉ: Instalační mezera, jak bude vysvětleno dále v tomto návodu, nesmí být větší
než 5,5 mm mezi matricí a úderníkem při plném gravitačním spuštění beranu, aby se splnily
požadavky nejdůležitějších bezpečnostních norem, které stanovují tento limit na 6 mm (obr.
4.0, strana 28). Mezi ně patří normy vydané ISO, ANSI, OSHA, CEN a CSA.

Označení

Definice
Všeobecné výstražné označení - toto jsou body,
které vyžadují pozornost. Jsou podrobně
vysvětlené v návodu k obsluze.

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ NEDÍVEJTE SE do paprsku
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 2
1 mW 650nm CW

POZOR: Laserové záření. Nedívejte se do
paprsku. Laserový produkt třídy 2.
Podle norem EN 60825 a ANSI Z136.1: Lasery
třídy 2 jsou zařízení s nízkým výkonem, která
vysílají viditelné záření v rozsahu vlnových délek
400 až 700 mm. Krátkodobý pohled se
nepovažuje za nebezpečný, protože horní limit
zářivé energie u tohoto typu zařízení je nižší než
MPE (maximální přípustná expozice) pro
momentální expozici 0,25 sekund nebo kratší.
Nicméně úmyslné delší dívání se do paprsku se za
nebezpečné považuje.
Nikdy nezaměřujte paprsek nikam jinam než na
zpracovávaný díl.

Upozornění na ochranu zraku - Při práci s lisem se
musí používat ochrana zraku.

Označení míst s možností přiskřípnutí - nesahejte
rukama do těchto míst.

ZÁRUKA
Společnost PennEngineering® ručí za to, že když se bude používat lis správně podle návodu a za normálních
provozních podmínek, nebude vykazovat vady materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data koupě.
Tato záruka se nevztahuje na produkt, který byl upraven, změněn nebo opravován jiným subjektem než
pracovníkem oprávněným společností PennEngineering®. Toto ustanovení se netýká normální údržby. Tato
záruka se nevztahuje na produkt, který se používal nesprávně, nedbale nebo utrpěl nehodu.
Výhradní a jediné plnění, na něž má kupující nárok, je omezeno na opravu, úpravu nebo výměnu podle
uvážení společnosti PennEngineering®. V žádné případě ani společnost PennEngineering® ani prodejce
neodpovídá za náhradu nepřímých či následných škod. Odpovědnost společnosti PennEngineering® ani
prodejce v žádném případě nemůže překročit kupní cenu produktu.

Tato záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny ostatní záruky. Žádné ústní ani písemné informace od
společnosti PennEngineering® nebo jejích zaměstnanců, zástupců, distributorů nebo prodejců nebudou
rozšiřovat rozsah záruk nad rámec nebo vytvářet nějaké nové záruky.
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PŘÍVOD VZDUCHU
PŘÍPRAVA

PŘÍPRAVA PŘÍVODU VZDUCHU
Doporučené zapojení přívodu vzduchu.
Správný přívod vzduchu je velmi důležitý pro výkon a údržbu lisu. Dobrý výkon lisu zajistíte, když budete
dodržovat tyto jednoduché zásady.
•
•
•
•

Kvalita vzduchu - Kvalita přívodu vzduchu je velmi důležitá. Vzduch musí být čistý a suchý.
Vlhkost a nečistoty zanášejí ventilové systémy a způsobují problémy s výkonem a údržbou lisu.
Doporučuje se vzduch ošetřený 5mikronovým filtrem.
Průtok přívodního vzduchu - Od zdroje stlačeného vzduchu k lisu použijte vedení a přípojky s
vnitřním průměrem minimálně 12 mm (1/2“). Dílenský tlak v rozsahu 6 až 7,5 BAR (90 psi až 110 psi)
je přijatelný. Nedostatečný průtok vzduchu má nepříznivý vliv na výkon lisu.
Spotřeba vzduchu - Průměrná spotřeba vzduchu lisu provozovaného při 20 kN (4500 lbf) a 20
vloženích za minutu je cca. 2,3 litru/s při 1 atm. (4,9 scfm). Požadavky na průtok přívodního vzduchu
jsou vyšší než udávají tyto hodnoty, protože vzduch se nespotřebovává v průběhu celého cyklu.
Instalace potrubí - Správná instalace potrubí vám umožní splnit výše uvedené požadavky.
Viz obr.1.0 na následující straně.
Ke svému vedení připojte trubku, která bude směřovat nahoru, potom bude ohnutá a otočí se dolů. Toto
opatření pomáhá zajistit, aby se voda a kompresorový olej nedostaly do lisu.
K tomuto vertikálnímu vedení upevněte přípojku na 12mm (1/2“) nebo větší hadici.
Konec vertikálního vedení zaveďte k výpustnímu ventilu. Ten vám pomůže sbírat přebytečnou vodu a
olej a umožní proplach systému.
V případě, že váš tovární rozvod vzduchu nebude splňovat výše uvedená doporučení, může se použít
vzduchová zásobní nádrž odpovídající velikosti vašemu zařízení.
Doporučuje se nainstalovat filtr/odlučovač bezprostředně před stroj.

POZOR: Než připojíte přívod vzduchu k lisu, musí být instalace lisu dokončena a síla
beranu nastavená na minimum (knoflík nastavení síly beranu otočen kompletně proti směru
hodinových ručiček.
Nainstalujte vhodný síťový kabel.
•

Pro připojení k síti je lis vybaven univerzálním konektorem IEC 320/CEE22. Mimo Severní
Ameriku si musí uživatel nainstalovat vlastní síťový kabel, pokud se s výrobcem nedohodl jinak. Žádné
další úpravy elektroinstalace nejsou potřeba. Zapojení by mělo být v souladu s místními elektrickými
předpisy.
Instalace pedálu

•

Zapojte pedál do zdířky umístěné v levém dolním rohu přední strany elektrické
skříňky.

PŘÍVOD VZDUCHU
OBRÁZEK 1.0

VYBALENÍ
A
UMÍSTĚNÍ

VYBALENÍ A UMÍSTĚNÍ
K umístění svého lisu Series 4® AF zvolte čisté, dobře osvětlené místo. Zkontrolujte, zda je podlaha v
dobrém stavu a má dostatečnou nosnost, aby unesla hmotnost lisu, stojanu a obsluhy. Kolem lisu zajistěte
volný prostor, který umožní sejmutí horního krytu a otevření dvířek. Doporučuje se minimálně 60 cm na
každé straně a za lisem (obr. 2.0).
Opatrně odstraňte součásti přepravní bedny a obalový materiál kolem lisu a stojanu. Vyjměte krabici
připevněnou k bedně, která obsahuje montážní materiál, pedál, nástroje, atd. Umístěte stojan tak, aby
instalační otvory pro lis byly uspořádané podle obrázku (obr. 2.0).
Lis Series 4AF se může přišroubovat k podlaze. Použijte vhodný upevňovací materiál pro daný typ
podlahy. Použijte ocelové šrouby s průměrem 10 mm (3/8“).
Odmontujte horní kryt lisu. Dodržujte instrukce na červených výstražných štítcích. Postupujte podle
instrukcí a odstraňte prvky, které byly potřeba jen jako ochrana při přepravě.

POZOR: Neodstraňujte zbývající výstražné štítky, dokud si nepřečtete
veškeré instrukce a neporozumíte jim.
Dvěma (2) zvedacími otvory lisu protáhněte řetěz a upevněte k nim spony (obr. 3.0, strana 18). Lis váží
přibližně 390 kg. Odšroubujte lis, potom jej vyzvedněte podstavcem z palety a uložte jej na podlahu.

VÝSTRAHA: Nezvedejte smontovaný lis se stojanem za stojan.
Smontovaný lis se stojanem je těžký nahoře a když se nakloní o více než 10° od
vertikální roviny, může spadnout.

POZNÁMKA: ROZMĔRY
ZNÁZORNĔNÉ V
ZÁVORKÁCH JSOU V CM

DOPORUČENÝ VOLNÝ PROSTOR PRO UMÍSTĔNÍ LISU

Zadní
část

Přední
část

POLOHA PODSTAVCE A DOPORUČENÝ VOLNÝ PROSTOR
OBRÁZEK 2.0

Umístění vibračního zásobníku:

Otočit o 90°

Po umístění lisu na podlahu otočte desku bubnu o 90 stupňů. Pomocí 5/32 Imbusového klíče povolte
šrouby, které drží desku bubnu a potom otočte desku o 90 stupňů, vraťte šrouby na místo a utáhněte je.

Správná pozice

SEZNÁMENÍ SE
S
LISEM

Popis hlavních součástí lisu
Tato kapitola představuje uživateli hlavní součásti lisu.
Rám
Rám je konstrukce lisu. Hlavní část je vyrobena z plné oceli s navařenými komponenty, které tvoří
podstavec a další nosné části. Všechny součásti lisu jsou přímo nebo nepřímo přimontované k rámu.
Ovládací prvky.
Všechny ovládací prvky jsou umístěny na ovládacím panelu s výjimkou pedálu. Ovládací prvky zahrnují
dotykový displej, tlačítko nouzového zastavení E-Stop a hlavní vypínač.
•

Dotykový displej - Toto je primární rozhraní s řídícím systémem lisu (jednotkou PLC). Používá se k
instalaci a automatickému nastavení podávání a konfiguraci, dále slouží jako zpětná vazba pro
uživatele a k diagnostickým účelům. Displej zobrazuje textové a grafické informace a umožňuje
obsluze provádět volby tím, že se dotýká různých částí displeje podle toho, co je zobrazeno na displeji.
Podrobný popis každé obrazovky je uveden v kapitolách o nastavení a obsluze lisu v tomto návodu.

•

Tlačítko nouzového zastavení (E-Stop) - stisknutím tohoto tlačítka se odpojí napájení ventilu rychlého
vypouštění/přívodu vzduchu. Když se tlak uvolní, všechny pneumatické pohyby se zastaví. Během
stavu nouzového zastavení se všechny výstupy vypnou. Řídící systém zůstává zapnutý a detekuje stav
nouzového zastavení.

•

Hlavní vypínač - Když je lis vypnutý, stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje napájení řídícího
systému lisu, který uvede lis do provozuschopného stavu. Toto tlačítko se používá i k vypnutí lisu. Tím
se odpojí napájení řídícího systému a všech pohyblivých součástí včetně ventilu pro rychlé
vypouštění/přívod vzduchu.

•

Pedál - Pedál používá obsluha ke spouštění lisovacího cyklu. Díky němu má obsluha volné ruce k
manipulaci s dílem.

Elektrická skříň
V elektrické skříni na pravé straně lisu je uložen řídící systém lisu (PLC) a různé elektrické součásti a
svorky elektrického rozvodu. K této skříni je připojený hlavní vypínač a pedál. Dveře se zamykají klíčkem
a na zadní straně je elektrický vypínač. Tento vypínač musí být zapnutý, aby bylo možné lis uvést do
chodu. Vypnutím tohoto vypínače se odpojí veškeré napájení lisu. Elektrický síťový kabel se zapojuje
vedle tohoto vypínače. Tento kabel se může odpojit při provádění údržby, aby bylo zajištěno, že lis bude
odpojen od elektrické sítě.
Vibrační podávací zásobník (automatický podavač spojovacích prvků)
Vibrační podávací zásobník na levé straně lisu se používá k automatickému podávání spojovacích prvků.
Jedná se o elektricky poháněné zařízení, které pojme a podává různé typy spojovacích prvků. K zásobníku
jsou upevněny různé nástroje sloužící k orientaci spojovacích prvků podávaných ze zásobníku. Vibrační
zásobník se dodává vybavený „univerzálním nástavcem pro vypouštěcí mechanismy“, který se používá pro
všechny nástroje maticových lis. prvků a některé nástroje pro lis. šrouby. Vibrační podávací zásobník se
ovládá regulátorem a spínačem na řídící skříňce zásobníku umístěného nad zásobníkem.

•

Regulátor amplitudy zásobníku - amplituda neboli síla vibrací zásobníku se ovládá pomocí otočného
regulátoru.
Nastavení amplitudy se používá k ovládání rychlosti podávání a výkonu automatického podávacího
procesu.

•

Třípolohový spínač režimu zásobníku - 3polohový spínač se používá k volbě, zda bude zásobník
vždy zapnutý,vždy vypnutý nebo automaticky řízený PLC.Když bude spínač nastaven do polohy auto,
PLC zapne zásobník během chodu a během diagnostiky. Během chodu lisu bude PLC vypínat zásobník
při prodlevách. Při podávání dalšího spojovacího prvku spustí PLC zásobník automaticky. Při plnění
nebo vyprazdňování spojovacího materiálu můžete zásobník zapínat/vypínat podle potřeby. Po
dokončení vraťte spínač do polohy AUTO.

Podpůrná sestava podavače (součást automatického podávání spojovacích prvků)
Podpůrná sestava podavače umístěná vedle vibračního podávacího zásobníku drží a spouští komponenty
nástrojového podavače, směruje vzduch a je na ní nainstalovaný senzor prvků v trubici (doplněk) a
„vyfukovací“ regulační ventil průtoku. Nástrojové podavače pohání vzduchový válec podavače na
podpůrné sestavě podavače. Podavač přijímá díly podávané vibračním podávacím zásobníkem, jednotlivě
je rozděluje a podává je do oblasti matrice/úderníku. Podpůrná sestava podavače je vyrovnaná s vibračním
podávacím zásobníkem. Správné vyrovnání je důležité pro fungování podávacích nástrojů.
•

Senzor prvku v trubici - PLC používá tento kruhový senzor ke sledování a řízení procesu podávání
nástrojů lisovacího typu. (doplněk)

8016741 ÚCHYT
SENZORU
8016740
KONZOLA
SENZORU

8017742
SENZOR prvku v
trubici

• Vyfukovací regulační ventil průtoku - Tento ventil reguluje průtok vzduchu do
nástrojových nástavců vibračního podávacího zásobníku a používá se k regulaci
různých aspektů výkonu vypouštěcích mechanismů a maticových bran.
Podpůrná sestava podavače (součást automatického podávání spojovacích prvků)
Sestava podavače a čelistí nainstalované na vyložení rámu slouží k držení nástrojových
součástí horního podávání a má dva pneumatické akční členy. Tyto dva akční členy jsou válec
lineárního podavače a paralelně fungující čelisti. Podavač uvádí do chodu nástrojové čelisti,
které drží spojovací prvky. Podavač pomocí čelistí uchopuje a uvolňuje spojovací prvky tím,
že se otevírá a zavírá. Podavač je upevněn ke konci lineárních vedení. Lineární podavač
slouží k posuvu čelistí a čelistí ze zasunuté polohy do razicí polohy. Tento systém se používá
k podávání spojovacích prvků do nástrojových matric. Sestava podavače a čelistí také drží
prodlužovací trubkové nástroje pro nástroje lisovacích typů. Sestavu podavače a čelistí je
možné demontovat, aby bylo možné pracovat se speciálními díly.
Systém přívodu vzduchu
Stlačený vzduch vstupuje do lisu zezadu přes systém, který zahrnuje filtr/regulátor a
elektricky řízení ventil rychlého vypouštění/přívodu vzduchu. Regulátor slouží k manuální
regulaci tlaku v přívodním vedení. Když se ventil rychlého vypouštění/přívodu vzduchu
otevře, vzduch proudí do lisu. Když se ventil rychlého vypouštění/přívodu vzduchu zavře,
ventil rychle vypustí veškerý stlačený vzduch ve vedení v lisu od ventilu dále.

(Pozn.: Když rozsah zobrazení tlaku nebude 0,05~0,10Mp, otevřete prosím zadní kryt a seřiďte
odlehčovací ventil tlaku na standardní hodnotu 0,05—~0,10 Mp)

8017467
Regulátor tlaku

8017468
Tlakoměr

Skříň pro ukládání nástrojů
Skříň pro ukládání nástrojů je umístěna ve spodní části lisu.

PŘEDNÍ STRANA LISU
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PRAVÁ STRANA LISU

Pozice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Popis
Vibrační podávací buben
Podpůrná sestava podavače
Skříň pro ukládání nástrojů
Elektrická skříň
Horní kryt
Otvory pro manipulaci s lisem
Úderník
Podavač
Matrice
Držák matrice komplet
Pravá strana lisu
obrázek 3.0

Množství
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Položka

Popis

Množství

1
2
3
4

Dotykový displej
Hlavní vypínač
Nastavení síly beranu/tlaku vzduchu
Tlačítko nouzového zastavení

1
1
1
1

OVLÁDACÍ PANEL OBSLUHY,
OBR. 3.1

SESTAVA LISU
OBRÁZEK 3.2

SESTAVA LISU
OBRÁZEK 3.2 POKRAČOVÁNÍ

24

8017474

KONZOLA SENZORU SMC BJ2-016

1

23

8017473

SENZOR SMC D-C73L

1

22

8016695

ZÁKLADNA MATRICE

1

21

8017109

SESTAVA ZÁVĚSU PRO S4AF

1

20

980039483

NÁSTAVEC PRUŽINY E0650

1

19

MATRICE - PODLE POŽADAVKŮ

1

18

ÚDERNÍK - PODLE POŽADAVKŮ

1

17

980335097

POUZDRO, BERANU

1

16

980335098

1

15

8016672

KONTRAMATICE BERANU, VŠECHNY MODELY
PS-4
BERAN, PS4 AF

14

9800393037

3/8 NPR VZDUCHEM ŘÍZENÝ VENTIL

1

13

8017764

1

12

980435103

SESTAVA, HLAVNÍ VÁLEC S
MAGNETICKÝM KROUŽKEM
PÁKA 18 AŽ 1, LIS SÉRIE 4

11

8017119

PRŮCHOZÍ TRUBKA

1

10

8015031

SESTAVA ZVEDACÍHO VÁLCE 9/16 PS4 L

1

9

980435060

KŘÍŽOVÝ ČEP DESKY, BERAN MOD PS4

1

8

8016026

SESTAVA VIDLICE 10-32 MOSAZNÉ

1

7

980445025

SADA KULIČKOVÉHO AKT./VENTILU

1

6

980435007

BLOK OTOČNÉHO ČEPU

2

5

8016676

DESKOVÉ LOŽISKO, POLŠTÁŘOVÉHO TYPU,
SESTAVA

1

4

980420016

ČEP 3/4 DRÁŽKOVANÝ 2“

1

3

980435008

SPOJOVACÍ PÁKA

2

2

8002804

VENTIL REGULAČNÍ, PRŮT. 5/32OD,10/324J

1

1

8017472

PLOCHÝ POM. REGUL. SESTAVA PS4 AF

1

POLO ČÍSLO DÍLU
ŽKA

POPIS

SESTAVA LISU
OBRÁZEK 3.2 POKRAČOVÁNÍ

1

1

MNOŽ
STVÍ

Ventil

Hlavní
válec

Regulátor
vzduchového
polštáře (zvětšit zdvih)
Hlavní ventil
Zásobník

Regulátor
vzduchového
polštáře
(zmenšit zdvih)
Bezpeč.ventil
zapnuto/vypnuto

TLAKOMĚR (0,05-0,1MPa)

El. ventil startu
Regulátor

Vzduchový filtr

POHLED ZE ZADU
OBRÁZEK 3.3

XX =PALCE
[XX]=CENTIMETRY
ROZMĚRY VYLOŽENÍ
OBRAZEK 3-4

UPÍNACÍ A PODÁVACÍ SESTAVA

DRŽÁK MATRICE

DETAILNÍ VYOBRAZENÍ MATRICE A BERANU
OBRÁZEK 3.5

BEZPEČNOST
OBSLUHY

BEZPEČNOST OBSLUHY
Důležitým prvkem lisu PEMSERTER® Series 4® Model AF je „zajištění bezpečnost pracoviště
obsluhy“. Když se sešlápne pedál, spustí se beran. Na konci dráhy beranu křížový čep aktivuje kulový
ventil a senzor bezpečnostního bodu, čímž se přenese síla na sestavu úderníku a raznice. V případě, že se
mezi matricí a úderníkem vyskytne překážka, která bude větší než nastavená mezera, kulový ventil a
senzor bezpečnostního bodu se neaktivují a instalační síla se nevyvine.
Důležité: Mezera mezi matricí a úderníkem nesmí být větší než 5,5 mm, mezeru nastavujte při plném
gravitačním spuštění beranu, aby se splnily požadavky nejdůležitějších bezpečnostních norem, které
stanovují tento limit na W nebo 6 mm (obr. 4.0). Mezi ně patří normy vydané ISO, ANSI, OSHA, CEN a
CSA.

ZDVIH A KONCOVÁ VÝŠKOVÁ POLOHA
OBRÁZEK 4.0

EMISE HLUKU NESENÉ VZDUCHEM

Lis pro instalaci spojovacího materiálu PEMSERTER® Series 4® AF byl nastaven na maximální
sílu beranu a pracoval nepřetržitě.

Akustický tlak byl měřený ve vzdálenosti 1metr od plochy lisu, ve výšce 1,6 metru od podlahy v místě
nejnepříznivějších podmínek (za lisem, vedle válce, který vyvíjí instalační sílu).
Zatížení A, ekvivalentní nepřetržité zatížení, akustický tlak = 53,5 dB
Zatížení C, ve špičce, okamžitý akustický tlak = 87,0 dB
Tlak vzduchu byl měřen v úrovni pracovní plochy operátora ( místo před lisem)
Zatížení A, ekvivalentní nepřetržité zatížení, akustický tlak = 45,0 dB
Zatížení C, ve špičce, okamžitý akustický tlak = 87,3 dB

Zařízení používané během testů:
Označení: Měřič hladiny zvuku (hlukoměr)

Označení: Hlukový dozimetr

Výrobce: General Radio

Výrobce: Metrosonics

Model: 1565-B

Model: dB307 Třída 2A

Výrobní číslo:05563

Výrobní číslo: 5791

NASTAVENÍ
PRACOVNÍCH
NÁSTROJŮ

STANDARDNÍ MATRICE A ÚDERNÍK
1.

Vhodnou matrici a úderník pro instalovaný spojovací prvek určete podle příručky k nástrojům.

2.

Nastavte sílu beranu na OFF (vyp.). Odpojte přívod vzduchu k lisu. Beran se vysune.
Vyjměte úderník povolením dvou (2) stavěcích šroubů na pouzdru beranu. Nainstalujte nový
úderník a utáhněte (2) stavěcí šrouby

3.

Nastavte sílu beranu na OFF (vyp.). Připojte přívod vzduchu k lisu (klikněte na tlačítko „ZAPNUTÍ
VZDUCHU“ (hlavní vzduch) na displeji). Beran se zasune.

4.

Povolte stavěcí šrouby před držákem matrice a vyjměte matrici a nástavec matrice
(8016700) a potom povolte stavěcí šroub na straně nástavce matrice (8016700) a odpojte
matrici. Nainstalujte novou matrici do nástavce matrice a utáhněte stavěcí šroub a nainstalujte
nástavec matrice a novou matrici do držáku matrice a utáhněte stavěcí šrouby (obr. 5.0, strana 32).

5.

Zapněte lis a zvolte manuální režim, sešlápněte pedál a přejděte k nastavení bezpečnostního bodu a
síly (viz postup nastavení v oddílu o ovládacích prvcích na dotykovém displeji v tomto návodu).
Stiskněte tlačítko pedálu a přejděte do sekce „VÝBĚR OPERACE“.

6.

Nastavte sílu beranu na OFF (vyp.). Odpojte přívod vzduchu k lisu. Zkontrolujte zarovnání
vnějších průměrů matrice a úderníku. V případě potřeby vyrovnejte matrici s úderníkem pomocí
speciálního přípravku (8005981). Povolte šrouby v držáku matrice, přemístěte držák matrice a
utáhněte šrouby držáku matrice na moment 136 Nm.

Matrice
Šrouby
základny
matrice
980039079

Základna matrice
8016697

Pouzdro matrice
8016700
Zajišťovací šroub
980037077
Pouzdro základny
80116698

Zajišťovací matice
980335098

Zajišťovací šroub
8016699

ZÁKLADNA MATRICE A DRŽÁK MATRICE
OBRÁZEK 5.0

Vypouštěcí mechanismus lis. prvků
• Účelem vypouštěcího mechanismu je správně vyrovnat spojovací prvky tak, aby je další nástroje mohly
dopravit a umístit do oblasti úderníku/matrice tak, aby byly správně umístěné pro instalaci. Vypouštěcí
mechanismy jsou nainstalované na vnější/horní části vibračního zásobníku.
• Vypouštěcí mechanismy používané na matice mají dvě části: první část vypouštěcího mechanismu se
nazývá vzduchový rozdělovač a druhá část je řádkovač , který je umístěn společně se vzduchovým
rozdělovačem za pomoci dvou pozičních čepů a utažen zajišťovací kličkou na vibračním
zásobníku.Maticový podavač tvoří specifický obrobený kanál „podle typu spojovacího materiálu“,
který přijímá správně vyrovnané matice z řádkovače. Podavač je umístěna na stojanu dopravníku za
pomoci stejných dvou pozičních čepů a je zajištěna kličkou.
• Vypouštěcí mechanismy používané na šrouby jsou „specifické pro lis. šrouby“. Vypouštěcí
mechanismus - řádkovač je namontovaný na vibračním zásobníku, přičemž vzduchový rozdělovač na
matice je odstraněný. Zajištění je pomocí dvou pozičních čepů a utažen zajišťovací kličkou na
vibračním zásobníku.Po instalaci řádkovače – uchyceného na stojanu dopravníku zasuňte vzduchovou
hadici do přípojky regulátoru. Tento regulátor je umístěn pod místem instalace podavače.
• Vzduchový rozdělovač má dvě funkce: (1) sfukovat přebytečné a nesprávně otočení spojovací
prvky z horní části rampy zásobníku zpět do zásobníku a (2) vytvářet mírný podtlak (jen při
instalaci matic), který pomáhá vtahovat matice do kanálu vypouštěcího mechanismu.
• Nastavte tlak vzduchu vyfukovacího ventilu otáčením regulátoru průtoku vyfukovacího ventilu.
Přebytečné/nesprávně otočené matice a šrouby je třeba sfukovat zpět do zásobníku, zatímco správně
orientované matice je potřeba jemně vtahovat do kanálu.
Podavač a propojovací hadice
• Účelem podavače je přesouvat spojovací prvky po jednom do oblasti matrice/úderníku skrz připojenou
plastovou hadici, která zajišťuje dopravu spojovací prvků šroubů mezi vypouštěcím mechanismem a
koncovkou hadice.
• Aby nedocházelo k chybné orientaci spojovacích prvků, je každý podavač a propojovací hadice
navrženy specificky pro konkrétní spojovací prvky. Z tohoto důvodu se podavač typicky nechává
připojen ke svým odpovídajícím propojovacím hadicím a pracuje se s nimi jako s jednou sestavou.
• Při instalaci podavače: (1) připojte ke vzduchovému válci podavače. Vzduchový válec podavače ovládá
pohyb posouvácího člena podavače dopředu a zpátky. K připojení vzduchového válce k podavači
nasuňte vidlici podavače na koncovku vzduchového válce; (2) umístěte podavač na dva poziční čepy a
zajistěte jej pomocí kličky. Nezapomeňte dodržet mezeru asi 1 mm mezi podavačem a vypouštěcím
mechanismem.

Instalace příslušenství- úderník, matrice,připojovací hadice
• Nasuňte úderník do spodní části pouzdra beranu a zajistěte ji utažením dvou stavěcích šroubů.
• Povolte stavěcí šrouby (9800390077) na přední straně držáku matrice a vyjměte matrici a nástavec
matrice (8016700) a potom povolte stavěcí šroub na straně pouzdra matrice (8016700) a vyjměte
původní matrici. Nainstalujte novou matrici do pouzdra matrice a utáhněte stavěcí šroub,nakonec
nainstalujte pouzdro matrice a novou matrici do základny matrice a utáhněte stavěcí šrouby držáku
matrice. (obr. 5.0)
• Nainstalujte sadu čelistí na sestavu lineárního podavače. Umístěte každou čelist na dva připravené
poziční čepy a potom ji zajistěte utažením příslušné křídlové matice.
• Když budete instalovat matice, otočte trubici o 180 stupňů (aby matice byla umístěna instalační stranou
dolů) a nasuňte konec trubice na přípojku na levé čelisti
• U šroubů zasuňte koncovku hadice do držáku koncovky hadice (8017119) v zadní části lisu do sestavy
závěsu. Zasuňte hadici s koncovkou hadice do závěsu (obr. 3.2 Poz.11). Upevněte druhý konec trubice
k sestavě lineárního podavače.
POZNÁMKA:Když budete používat doplňkový senzor prvku v trubici, dbejte na to, aby trubice vždy vedla
přes senzor prvku v trubici.

Polož
ka
1
2
3
4
5
6
7

Popis

Polo
žka

Popis

8
PODÁVACÍ ZÁSOBNÍK
PRŮHLEDNÝ KRYT PODAVAČE
9
POJISTNÁ PÁČKA
REGULAČNÍ VENTIL
10
PODPŮRNA SESTAVA PODAVAČE
VZDUCHOVÝ ROZDĚLOVAČ
11
ŘÁDKOVAČ
SPODNÍ ČÁST DÁVKOVAČE
12
ZÁKLADNA PRO ROZDĚLOVAČ
VIDLICE
A ŘÁDKOVAČ
13
KLIČKA
NÁSTAVEC TRUBICE
VZDUCHOVÝ VÁLEC
PODAVAČE
OBR. 5-1 SYSTÉM PODÁVACÍHO VÁSOBNÍKU
S NÁSTROJI PRO LISOVACÍ MATICE

Položka

Popis

Položka

Popis

1
2
3

PODÁVACÍ ZÁSOBNÍK
POJISTNÁ PÁČKA
ŘÁDKOVAČ

8
9
10

REGULAČNÍ VENTIL

4

KLIČKA

11

5
6
7

PODPŮRNA SESTAVA PODAVAČE

SENZOR PRVKU V TRUBICI
(DOPLNĚK)
PODSTAVEC PODÁVACÍHO
ZÁSOBNÍKU
NÁSTAVEC TRUBICE
SESTAVA PODAVAČE PRO ŠROUBY

12
ZÁKLADNA PRO ŘÁDKOVAČ
13
VZDUCHOVÝ VÁLEC
PODAVAČE
14
VIDLICE
PRŮHLEDNÝ KRYT
PODAVAČE
OBR. 5-2 SYSTÉM PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU S
NÁSTROJI PRO LISOVACÍ ŠROUBY

POLOŽKA
1
2
3
4
5
6

POPIS
SESTAVA - ÚDERNÍKU
SESTAVA-ČELISTÍ
SESTAVA MATRICE
PROPOJOVACÍ HADICE
PODAVAČ
ŘÁDKOVAČ
OBRÁZEK 5.3
SESTAVA NÁSTROJŮ PRO MATICE S HORNÍM PODÁVANÍM

POLOŽKA
1
2
3
4
5
6
7
8

POPIS
SESTAVA PODAVAČE
PROPOJOVACÍ HADICE
KONCOVKA HADICE
SESTAVA ÚDERNÍKU
SESTAVA MATRICE
PRAVÁ ČELIST
LEVÁ ČELIST
ŘÁDKOVAČ PRO LISOVACÍ ŠROUBY
OBRÁZEK 5.4
SESTAVA NÁSTROJŮ PRO DIST. SLOUPKY/LISOVACÍ ŠROUBY S HORNÍM
PODÁVANÍM

POLOŽKA
1
2
3
4
5
6
7
8

POPIS
SESTAVA PODAVAČE
PROPOJOVACÍ HADICE
KONCOVKA HADICE
SESTAVA ÚDERNÍKU
SESTAVA MATRICE
PRAVÁ ČELIST
LEVÁ ČELIST
ŘÁDKOVAČ PRO LISOVACÍ ŠROUBY
OBRÁZEK 5.4
SESTAVA NÁSTROJŮ PRO DIST. SLOUPKY S HORNÍM PODÁVANÍM

OVLÁDACÍ PRVKY
NA DOTYKOVÉM
DISPLEJI

1. Úvodní obrazovka :

Zde najdete adresu a telefonní čísla společnosti PennEngineering® a našich obchodních zástupců.
„Číslo PLC“ je číslo verze softwaru PLC. „Verze displeje“ je číslo
verze softwaru displeje. „Verze hardwaru“ je číslo modelu lisu.
[POKRAČOVAT] -»k -> obrazovce s přístupovým kódem.

2. Obrazovka ZADÁNÍ HESLA

Objeví se tato obrazovka, která omezuje přístup k různým úrovním funkcí podle toho, jaké
přístupové kódy byly zavedeny. Viz kap. 12 Obrazovka nastavení BEZPEČNOSTNÍCH KÓDŮ
Když byl přístupový kód nastaven na 0000, tato obrazovka se přeskočí a menu dotykového displeje přejde
k další funkci. Stejná obrazovka se objevuje na různých místech pro přístup k ovládání stroje, přístup k
nastavení a přístup k údržbě.
Přechod na další obrazovku:
Zadejte správný 4místný přístupový kód.
[ J] - Přechod na příslušnou obrazovku
Když budete na obrazovce přístupu k obsluze - přechod k volbě
režimu
-> k ->
Viz 3 Obrazovka volby operace
Když budete na obrazovce přístupu k údržbě - přechod k obrazovce menu údržby
-> k ->
Viz 7 Obrazovka menu údržby
Pokud zapomenete přístupový kód, obraťte se na svého servisního zástupce společnosti PennEngineering®.

3. TLAČÍTKO VÝBĚR OPERACE

VOLBA NÁSTROJE“ :
- Přechod k procesu nastavení, který umožňuje obsluze zvolit režim instalace.
„ZPĚT POSLEDNÍ OPERACI“ :
- Přechod přímo k bezpečnostnímu nastavení lisu za pomoci hodnot definovaných v posledním
nastavení, i když byl lis vypnutý.
„ÚDRŽBA“ :
Když byl nastaven přístupový kód k údržbě, toto tlačítko se používá k přechodu na obrazovku
přístupu k údržbě.
„ZAP/VYP VZDUCHU“ :
Zapínání a vypínání hlavního vzduchu.
„ZPĚT“ :
- Návrat na předchozí obrazovku.

4. Obrazovka VOLBA NÁSTROJŮ

„LISOVACÍ MATICE S/SO" - Režim matic a krátkých sloupků s horním podáváním slouží k
automatickému podávání matic do sestavy horního podávacího závěsu pro přebírání úderníku skrz vnitřní
otvor spojovacího prvku. (Rozsah: S-256/M2 ~ S-M6). Viz popis nástrojů a jejich používání.
„LISOVACÍ ŠROUB /BSO“ - Režim šroubů a slepých sloupků s horním podáváním slouží k
automatickému podávání šroubů a slepých sloupků do sestavy horního podávacího závěsu pro odebírání
úderníku pomocí podtlaku (Rozsah FH-M2,5 ~ M6, délka<30mm) Viz popis nástrojů a jejich používání.
„DLOUHÉ SLOUPKY" - Režim dlouhých slopků s horním podáváním slouží k automatickému podávání
delších sloupků do sestavy horního podávacího závěsu pro přebírání úderníku skrz vnitřní otvor
spojovacího prvku. (Rozsah: SO-M3 ~ M5, délka<17mm). Viz popis nástrojů a jejich používání.
„MANUAL“ - Manuální režim znamená, že obsluha musí vložit spojovací prvek manuálně a žádné
automatické podávání není aktivované. Spojovací materiál a díl se musí manuálně vložit mezi instalační
nástroje.
„ZPĚT“ - Návrat na předchozí obrazovku.

5. Obrazovka REŽIM NASTAVENÍ

„NASTAVENÍ BEZP. BODU“ - Nastavení bezpečnostního bodu znamená nastavení instalační polohy.
Obsluha umístí materiály do polohy k instalaci, ale lis spojovací prvek ve skutečnosti nenainstaluje.
Jakmile bude během procesu nastavování tato poloha nastavena, stiskněte tlačítko „ ano“ .
„NASTAVENÍ SÍLY“ - Pomocí regulátoru tlaku nastavte instalační sílu. Jakmile budete mít instalační sílu
během procesu nastavování zkontrolovanou, stiskněte tlačítko „ano“ .
„DOPRAVNÍ ČAS “ - umožňuje nastavení doby chodu podavače pro automatické režimy podávání. Doba
chodu podavače je doba, po níž proud vzduchu posouvá spojovací prvek ze zásobníkového mechanismu
podávací trubicí do oblasti instalace. Dobu chodu podavače nastavíte stisknutím tlačítka s číslem.
Doporučuje se nastavit tento parametr na 1,0 vteřiny.
„ZPĚT“ - Návrat na předchozí obrazovku.
POSTUP NASTAVOVÁNÍ
1. Nastavte regulátor tlaku na nulu.
2. Povolte 3/4 klíčem zajišťovací matici pod základnou matrice a pomocí imbusového klíče 3/32 povolte
dvě zajišťovací šrouby v čele základny matrice.
3. Nastavte matrici směrem dolů pomocí pouzdra ze spodu základny matrice použitím imbusového klíče
3/32. Otočte imbusový klíč 6-krát až bude matrice přibližne 6,35 mm pod povrchem základny matrice.
4. Přiložte na matrici výrobek. V režimu automatického nastavení nástrojů vyrovnejte díl v instalačním
otvoru dílu pomocí čepu matrice. V režimu manuálního nastavení nástrojů vyrovnejte instalační otvor
dílu pomocí spojovacího prvku.
5. Na obrazovce v pravé dolní části zmáčkněte blikající tlačítko ČELISTI PODAVAČE .Do čelistí bude
dopraven spojovací lisovací prvek. (tento krok není potřeba v režimu manuálního nastavení nástrojů).
6. Stiskněte pedál, beran sjede a zůstane v dolní poloze (v režimu automatického nastavení nástrojů se
čelisti vysunou a raznice před spuštěním převezme spojovací prvek).

13. Sešlápnutím pedálu přejděte do dalšího režimu

6. Rezimu Chodu

„DOPRAVNÍ ČAS“ - umožňuje nastavení doby proudění vzduchu do propojovací hadice v
automatickém režimu podávání. Doba „Dopravního času“ je doba, po níž proud vzduchu
posouvá spojovací prvek z podavače podávací trubicí do oblasti instalace. Dobu proudění
vzduchu nastavíte stisknutím tlačítka s číslem. Doporučené nastavení 1,0 vteřiny.
„ČASOVÁNÍ PŮSOBENÍ TLAKU“, vysoká síla/doba lisování, doporučené nastavení 0.5 ~
1.0S
„POČET VÝROBKŮ“ - na levé straně jsou uvedena množství nainstalovaných dílů. Na
pravé straně je nastavené množství.
„POČET LISOVACÍCH PRVKŮ“ - na levé straně je uvedeno množství nainstalovaných
spojovacích prvků. Na pravé straně je nastavené množství.

[AUTO] - Slouží k nastavení obrazovky dokončeného dílu tak, že se automaticky vrátí na obrazovku
chodu po krátkém zobrazení.
[MANUAL] - Slouží k nastavení obrazovky dokončeného dílu tak, že obsluha musí stisknout tlačítko Reset
na obrazovce, když se objeví obrazovka dokončeného dílu.
[OFF] (vyp.) - Při zvolení této možnosti se obrazovka dokončeného dílu nezobrazuje.
„OPAKOVAT“ - V režimu automatického nastavení nástrojů umožňuje stisknutím provést další pokus o
instalaci, aniž by se podal další spojovací prvek. Když se dotknete tohoto tlačítka, bude tlačítko blikat.
Sešlápněte pedál a beran se spustí, zalisuje díl a znovu se zasune, aniž by se podal nový spojovací prvek.
Tato funkce se používá k opětovnému zalisování částečně nainstalovaného prvku nebo k manuálnímu
lisování během chodu s automatickým podáváním, aniž by se opustila obrazovka chodu.
„ČELISTI“ - Stisknutím tohoto tlačítka obsluha aktivuje podání spojovacího prvku do oblasti dílu bez
aktivace beranu. Tato funkce se také používá, když se během standardního procesu podávání spojovací
prvek ztratí.
„ZPĚT“ - Návrat na předchozí obrazovku a uložení poslední úlohy.
„REŽIM“ - Návrat na obrazovku režimu a uložení poslední úlohy.

7 . Obrazovka ÚDRŽBA
Na OBRAZOVCE REŽIM stiskněte tlačítko „ÚDRŽBA“. Tím se dostanete na obrazovku údržby.

Tato obrazovka poskytuje obsluze přístup k funkcím údržby. Zde má obsluha přístup k určitým režimům
nastavení, řízení údržby a automatického testu nástrojů podávání.
„PLC I/O“ (vstupy/výstupy PLC) - Otevře se obrazovka ovládání vstupů/výstupů PLC, která umožňuje
personálu údržby nezávisle ovládat signály vstupů/výstupů PLC pro diagnostické účely.
„NASTAVENÍ“ - Otevření obrazovky nastavení, která umožňuje personálu údržby upravit nastavení
časovače zapnutí saní a zapnout/vypnout senzor prvku v trubici.
„TEST PŘÍSLUŠENSTVÍ“ - Přechod na obrazovku testu nástrojů / nastavení, která umožňuje personálu
údržby provést test automatického nastavení nástrojů a stroje.
„BEZPEČNOSTNÍ KÓDY“ - Přechod na obrazovku nastavení bezpečnostních kódů. Na této obrazovce
může obsluha zadávat a měnit přístupové kódy obsluhy a přístupové kódy údržby.
„KONTROLA VENTILU“ - Přechod na obrazovku kontroly kulového ventilu. Tato kontrola je součástí
každodenní údržby lisu a ověřuje, zda kulový ventil správně funguje.
„ZPĚT“ - Návrat na předchozí obrazovku.

8. Obrazovka ovládání vstupů/výstupů PLC

Tato obrazovka umožňuje obsluze zobrazovat stav všech vstupních signálů do PLC a ovládat všechny
výstupní
z PLC. Každé tlačítko výstupu umožňuje zapnout a vypnout výstupní ovládací signál. Malá
Píst signály
1
čísla uvnitř každého zobrazení a tlačítka odpovídají konkrétnímu místu zapojení PLC.
Posuv

[VSTUPNÍ
SIGNÁLY 00-10] - Každá položka informuje o stavu jednoho vstupu, když je tlačítko tmavé,
Čelisti
vstupní signál je zapnutý.
Přítlak pístu
[VÝSTUPNÍ
SIGNÁLY 01-14] - Každé tlačítko ovládá jeden výstup, když je tlačítko tmavé, výstupní
signál je zapnutý. Některá tlačítka jsou vzájemně blokovaná, aby fungovala bezpečně a správně.
Zásobník
Stisknutím světlého tlačítka výstup zapnete. Stisknutím tmavého tlačítka výstup vypnete.

[03 FOUKAČ] - Výjimečné tlačítko. Když obsluha stiskne světlé tlačítko, výstup se zapne a vypne, čímž
Zapnutí
vzduchu
hl.
simuluje
cyklus
programu
podávání matic. Když obsluha stiskne tlačítko cyklování, výstup zůstane
Dopravník
zapnutý, čímž simuluje cyklus programu podávání prvků. Když obsluha stiskne tmavé tlačítko, výstup se
vypne.
Foukač

VÝSTRAHA: Tlačítko [11 Přítlak pístu] používejte opatrně. Lis bude působit větší silou na
mezi úderníkem a matricí. Z bezpečnostních důvodů je toto tlačítko možné
aktivovat
jen,
když
je zapnuté tlačítko [01 Píst 1]
Kompresor podavače
Kompresor
1
libovolný
objekt

Vákuum

9 . Obrazovka NASTAVENÍ

„ČASOVÁNÍ LINEÁRNÍHO PODAVAČE“ - seřízení časování horních podávacích pístů, doporučené
nastavení 0,08-0,12 vteřin.
„AKTIVOVAT KONTROLU PRVKU V TRUBCE SENZOREM“ - zapínání a vypínání senzoru prvků
v trubici. Tmavá barva znamená zapnutý a aktivovaný. POZNÁMKA: Senzor prvku v trubici je volitelný
doplněk, ne standardní vybavení.
„ZPĚT“ - Návrat na předchozí obrazovku

10 . Obrazovka TEST PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zvolte jeden typ spojovacího prvku a přejděte na obrazovku TEST.
Např. když zvolíte HORNÍ PODÁVÁNÍ MATIC, zobrazí se následující obrazovka.

„Čas dopravy prvku“ - umožňuje nastavení doby proudění vzduchu pro automatické režimy podávání. Čas
proudění vzduchu je doba, po níž proud vzduchu posouvá spojovací prvek z podávacího mechanismu
podávací trubicí do oblasti instalace. Čas proudění vzduchu nastavíte stisknutím tlačítka s číslem.
Doporučené nastavení 1,0 vteřiny.
„Přednastavený počet “ - Zadejte počet cyklů pro test. Lis ukončí testování po dosažení nastaveného
počtu cyklů.
„Aktuální počet cyklů“ - Aktuální počet provedených cyklů. Stroj se zastaví, jakmile se bude aktuální
počet cyklů rovnat nastavenému počtu cyklů.
„NULA“ - Tímto tlačítkem se vynuluje aktuální počet cyklů.
POZNÁMKA: U „DLOUHÝCH SLOUPKŮ“ je nastavení stejné, ale u ŠROUB/BSO může obsluha zvolit
„Aktivovat kontrolu podtlaku“.
„AKTIVNÍ VÁKUUM“ - Tímto tlačítkem se zapíná a vypíná funkce kontroly podtlaku. Když lis běží v
režimu šroubů, touto funkcí se kontroluje přítomnost spojovacího prvku na podtlakovém beranu.
Stiskněte tlačítko [START] a objeví se následující obrazovka.

Sešlápnutím pedálu spusťte test.
POZNÁMKA: Test zastavíte opětovným stisknutím tlačítka „START“.

11. Obrazovka nastavení BEZPEČNOSTNÍCH KÓDŮ

Na této obrazovce může obsluha zadávat a měnit přístupové kódy obsluhy a přístupové kódy údržby.
Výchozí nastavení těchto dvou úrovní jsou nula, čímž se deaktivuje přístupové obrazovky.
DŮLEŽITÉ: Ihned po převzetí lisu série 4 s automatickým podáváním zaveďte přístupový kód k
údržbě. Přístupové obrazovky k údržbě umožňují uvést lis do provozu bez nainstalovaných
standardních bezpečnostních zařízení. Funkce přístupné na obrazovce menu Údržba by měl
používat pouze proškolený personál.

12. Obrazovka KONTROLA KULOVÉHO VENTILU

DŮLEŽITÉ: Požadavek na provádění každodenních bezpečnostních kontrol. Před prováděním
bezpečnostních kontrolu musí být k lisu připojen hlavní vzduch.
Postup:
12.1 Nastavte sílu mezi 1000 lb a 2000 lb
12.2 Stiskněte tlačítko „Kontrola kulového ventilu“
12.3 Když kulový ventil projde testem úspěšně, objeví se následující obrazovka. Potom se pomocí tlačítka
ZPĚT vraťte na OBRAZOVKU REŽIM.

12.4 Když kulový ventil neprojde testem, objeví se následující obrazovka

Pozn:
Když se objeví obrazovka „Kulový ventil neprošel“, tato obrazovka se zablokuje a lis nebude
fungovat, ani když obsluha stiskne NOUZOVÉ TLAČÍTKO nebo vypne a zapne lis. Aby lis začal
fungovat, musí se kulový ventil vyměnit. Prosím, obraťte se na servisní oddělení společnosti ARCUS
engineering, spol. s r.o. , nebo PennEngineering® .
12.5 Po výměně kulového ventilu test zopakujte

13. Obrazovka upozornění

Bylo aktivované tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. Byl uzavřen hlavní vzduch. Stisknutím tlačítka
RESET se dostanete na hlavní obrazovku.

Vstupní signál podtlaku se ztratil.

Bezpečnostní bod je nesprávný

Porucha horního senzoru zdvihového válce.

V automatickém nebo manuálním režimu se během pohybu dolů ztratil signál bezpečnostního bodu.

Nastala porucha dolního senzoru hlavního válce, normálně otevřený nebo zavřený.

Porucha - senzor zaznamenal
lisovací prvek v trubici

Systému se nepodařilo detekovat spojovací prvek po 5 pokusech.

Nastala porucha senzoru bezpečnostního bodu, normálně otevřený nebo zavřený.

Bylo dosaženo počtu spojovacích prvků na jeden díl.

Bylo dosaženo počtu dílů.

OBSLUHA
LISU

Před použitím lisu
•

Nainstalujte nástroje (viz oddíl o nástrojích 5)

•

Zkontrolujte přívod vzduchu - zkontrolujte, zda je vzduch připojený a zda je tlak mezi 6 a 7 BAR
(90 až 100 psi)

•

Zkontrolujte elektrické napájení - elektrický vypínač na zadní straně musí být zapnutý (ON).

•

Při práci s lisem vždy používejte ochranu očí

•

Všechny části těla mějte co nejdále od pohyblivých součástí stroje.

•

Každý den provádějte test kulového ventilu (viz str. 55).

•

Každý den provádějte test bezpečnostního systému (viz str. 70).

Spuštění lisu:
(Uváděné instrukce se vztahují ke standardnímu nastavení nového pracovního úkolu. V případě jiných
možností postupujte podle kap. 5 Ovládací prvky na dotykovém displeji.)
•

Zapněte lis - stiskněte hlavní vypínač.

•

Přístup k nastavení - stiskněte [POKRAČOVAT] na hlavní obrazovce. Tím přejdete k obrazovce

nastavení režimu.
•

Zvolte typ nastavení stiskněte buď
[VÝBĚR OPERACE] - v případě nastavení nového úkolu
[ZPĚT POSLEDNÍ OPERACE] - v případě, že budete provádět stejný úkol jako minule.

•

Zvolte VOLBA NÁSTROJE - proveďte příslušnou volbu

•

Nastavte bezpečnostní bod a sílu- Viz postup nastavení v oddílu o ovládacích prvcích na dotykovém
displeji v tomto návodu. Stiskněte tlačítko pedálu a potom přejděte do REŽIMU CHODU

DŮLEŽITÉ: Beran musí být se spojovacím prvkem v dílu v plném kontaktu (ale nesmí
jej zatlačit) a jak spojovací prvek, tak díl musí ležet vzhledem k úderníku a matrici naplocho.
Mezera mezi úderníkem a matricí nesmí překračovat 5,5 mm, aby byla v souladu s mezinárodně
uznávanými bezpečnostními normami. To znamená, že celková výška spojovacího prvku a dílu před
instalací spojovacího prvku nesmí být vyšší než 5,5 mm.

Příklady správného a nesprávného nastavené jsou uvedeny na výkresech na následující straně.
Nainstalujte spojovací prvek - Umístěte díl správně, naplocho na matrici nebo spojovací prvek.
Sešlápněte pedál. Beran se spustí a zalisuje spojovací prvek. Potom se lis připraví k instalaci dalšího
spojovacího prvku.
PŘÍKLADY:
Nastavení pro matice

Nastavení šroubu

Nastavení distančního sloupku

ÚDRŽBA
A
SEŘÍZOVÁNÍ
LISU

ÚDRŽBA LISU
VÝSTRAHA: PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI ÚDRŽBY ODPOJTE
PŘÍVOD VZDUCHU.
VÝSTRAHA: NÁSLEDUJÍCÍ ÚDRŽBU PROVÁDĚJTE KAŽDÝ DEN
1. Než spustíte lis, zkontrolujte, zda bezpečnostní tlakoměr udává tlak v rozmezí 0,05~0,10 Mp
(viz obr 3.3)
2. Proveďte bezpečnostní test vzdálenosti zastavení (tužkový test). (strana 71)
3. Vyzkoušejte tlačítko nouzového zastavení (E-Stop). Stiskněte tlačítko a odpojí se
napájení ventilu rychlého napájení/přívodu a všechny pneumatické pohyby se zastaví.
4. Zkontrolujte funkci kulového ventilu.

DŮLEŽITÉ:NÁSLEDUJÍCÍ ÚDRŽBU PROVÁDĚJTE KAŽDÝ TÝDEN.
1.

Promažte všechny otočné body kvalitním mazacím olejem, jako je SAE 20-30 (viz
obr. 7.0).

2.

Nastříkejte na horní a dolní část beranu přípravek WD-40, CRC 5-56 nebo ekvivalent. Otřete
plochy dočista kusem textilie a nastříkejte tenkou vrstvou.

3.
HLAVNÍ VZDUCHOVÝ FILTR je vybaven automatickým vypouštěním (obr. 7.1). Pokud bude
v misce filtru přílišné množství tekutiny (více než 12 mm), bude potřeba misku filtru manuálně vyprázdnit a vyčistit.
Vyjměte misku filtru a očistěte ji čistým hadříkem a mýdlem. Otřete misku dosucha a vraťte ji na místo. Nikdy nečistěte
misku filtru rozpouštědly. Rozpouštědla mohou oslabit materiál misky, což může vést k jejímu narušení.

MAZACÍ BODY
OBRÁZEK 7.0

Vypínací
ventil Zap. /
Vyp.

Ventil měkkého
startu

Přívod
vzduchu

Stavěcí šroub
ventilu měkkého
startu
Vzduchový filtr

Regulátor

Odvodňovací
filtr

HLAVNÍ VYDUCHOVÝ FILTR
OBRÁZEK 7.1

DŮLEŽITÉ: NÁSLEDUJÍCÍ ÚDRŽBU PROVÁDĚJTE JEDNOU
ZA MĚSÍC
• Zkontrolujte vibrační zásobník • Zkontrolujte, zda v zásobníku nejsou nečistoty,
prach a jiné materiály, v případě potřeby jej vyčistěte.
• Zkontrolujte vnitřní plochy zásobníku, plochy by
měly mít rovnoměrnou otryskanou povrchovou úpravu.
Pokud se části zásobníku vyleští a budou lesklé, měl by
se povrch zásobníku otryskat.
• Zkontrolujte nástavec nástrojů • Zkontrolujte desku řádkovače. Horní plocha by
měla mít rovnoměrnou otryskanou povrchovou
úpravu. Pokud se části desky vyleští a budou lesklé,
deska by se měla otryskat.
• Zkontrolujte vyrovnání
nástrojů

• Zkontrolujte pohyb akčních
členů

• Zkontrolujte vyrovnání úderníku
s matricí
• Zkontrolujte vyrovnání čelistí
s úderníkem
• Zkontrolujte vyrovnání zásobníku s
podavačem
• Zkontrolujte, zda se válec podavače
pohybuje volně
• Zkontrolujte, zda se písty lineárního
vedení pohybují volně
• Zkontrolujte, zda se lineární podavač
pohybuje volně
• Zkontrolujte, zda se zvedací válec
pohybuje volně.

VÝSTRAHA: PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI
ÚDRŽBY ODPOJTE PŘÍVOD VZDUCHU.
DŮLEŽITÉ: NÁSLEDUJÍCÍ ÚDRŽBU PROVÁDĚJTE JEDNOU ZA
6 MĚSÍCŮ.
NASTAVENÍ REGULAČNÍCH VENTILŮ PRŮTOKU
REGULAČNÍ VENTILY PRŮTOKU VZDUCHU jsou nastaveny od výrobce na optimální výkon lisu.
Nesprávné úpravy těchto nastavení mohou způsobit poškození lisu. Protože se ale součásti lisu
opotřebovávají nebo vyměňují, mohou potřebovat následující seřízení.

FUNKCE REGULAČNÍ VENTILŮ PRŮTOKU
Regulační ventil průtoku zdvihového válce
Regulační ventil průtoku zdvihového válce ovládá rychlost klesání beranu a reguluje množství vzduchu
vypouštěného ze zdvihového válce při sešlápnutí pedálu.
Regulační ventil průtoku sestavy lineárního podavače
Regulační ventil nainstalovaný na lineárním podavači ovládá rychlo pohybu při vysouvání a zasouvání.
Když budete chtít zkontrolovat pohyb na obrazovce údržby, zvolte PLC I/O. Na obrazovce PLC I/O
(vstupy/výstupy PLC) zvolte tlačítko „Posuv“ a zapnutím/vypnutím tohoto tlačítka se podavač vysune
(zap.) nebo zasune (vyp.). Když pohyb nebude plynulý, upravte rychlost nastavením regulačního ventilu
průtoku.

Zkontrolujte mezery magnetů vibračního zásobníku
Mezera mezi magnetickými cívkami a dorazovým plechem by měla být 0,9 až 1,0 mm a rovnoběžná.
Proveďte seřízení pomocí šroubů podle potřeby. Cívky a desky se musí udržovat rovnoběžně.

Seřízení ventilu měkkého startu.
Zastavte hlavní vzduch a zvolte obrazovku údržby a potom PLC I/O. Na obrazovce PLC I/O
stiskněte tlačítko „HLAVNÍ VZDUCH“ a beran se zasune. Když bude rychlost zasouvání příliš
vysoká, pomocí šroubováku vyšroubujte seřizovací šroub na ventilu měkkého startu, když bude
rychlost zasouvání příliš nízká, zašroubujte seřizovací šroub (viz str. 69, obr. 7.1)

Seřízení vzduchového polštáře
Při zapnutém napájení a otevřeném hlavním vzduchu zvolte obrazovku PLC I/O na obrazovce údržby.
Spusťte beran stisknutím tlačítka 01 „Beran“. Při spuštěném beranu stiskněte tlačítko 11 „Přítlak pístu“, lis
přejde do režimu vysoké síly. Pomocí tlačítka 11 vysuňte a zasuňte hlavní válec. Pozorujte pohyb a
nastavte vzduchové polštáře pomocí Allenova klíče, dokud pohyb na obou koncích nebude plynulý (viz
obr. 3.3)
VÝSTRAHA: Tlačítko [11 Přítlak pístu] používejte opatrně. Lis bude působit větší silou
na libovolný objekt mezi raznicí a kovadlinou. Z bezpečnostních důvodů je toto tlačítko možné
aktivovat jen, když je zapnuté tlačítko [01 Píst1]

KONEČNÉ SEŘÍZENÍ
Případně může být potřeba nějaké další seřízení na základě skutečného provozu lisu. Např. Pokud po
všech seřízeních beran klesá příliš pomalu, nastavte počítadlo regulačního ventilu průtoku zdvihového
válce ve směru hodinových ručiček, aby se zvýšilo množství vzduchu vypouštěného ze zdvihového válce.

Postupy při údržbě lisu PEMSERTER® Series 4®, AF
Test vzdálenosti bezpečnostního zastavení („tužkový test“)
Účel: Kontrola, zda bezpečnostní systém funguje správně.
Proč: Bezpečnostní systém lisu je nejdůležitější systém. Je navržen tak, aby dokázal provádět vlastní
diagnostiku a aby chyba žádného jednotlivého komponentu nezhoršila bezpečnost systému. Nicméně vždy
by se měla provádět kontrola, jako závěrečný test systému.
Jak často: Provádějte každý den
Potřebné nástroje: Dřevěná obyčejná tužka
(Bude stačit libovolná normální tužka, ale běžně používaná je dřevěná obyčejná tužka
šestihranného tvaru s průřezem 6,3 mm až 7,6 mm od plochy k ploše.
•

Nainstalujte nástroje - může se použít libovolná sada matrice a úderníku. Standardní plochá matrice a
úderník pro lis Série 4 AF má průměr 16 mm a délku 102 mm plus délku 76 mm (dbejte na to, aby
vzdálenost byla 0,10 mm nebo aby se matrice a úderník jen lehce dotýkaly)

•

Zapněte lis - stiskněte hlavní vypínač.

•

Zvolte typ nastavení stiskněte [NASTAVENÍ NÁSTROJŮ]

•

Zvolte typ nástrojů - zvolte [Manuální] režim nástrojů

•

Nastavte sílu - Nastavte tlak vzduchu na 12000 psi. Stiskněte tlačítko pedálu a
přejděte to REŽIMU CHODU. Zahajte bezpečnostní test

• Proveďte test bezpečnostního systému - Vyzkoušejte, zda bezpečnostní systém funguje správně.
Proveďte následující test:
a) Po dokončení bezpečnostního nastavení, když mezi úderníkem a matricí nebude žádná překážka, položte
na matrici dřevěnou tužku.
b) Nasaďte si ochranné brýle a všechny části těla mějte co nejdále od pohyblivých součástí stroje.
c) Sešlápněte pedál.
d) Beran se vysune, úderník se dotkne tužky a lis bude signalizovat bezpečnostní chybu.
e) Pokud bude dřevo tužky rozmáčknuté, lis neprošel bezpečnostním testem.
Vypněte lis.
Odpojte lis od elektrické sítě a přívodu vzduchu a přívody zajistěte.
Obraťte se na svého servisního zástupce.

PROBLÉMY
A
ŘEŠENÍ

UPOZORNĚNÍ: NEŽ ZAČNETE PROVÁDĚT PRÁCI PŘI NIŽ SE ODSTRAŇUJÍ NEBO
OTEVÍRAJÍ KRYTY, NEJPRVE ODPOJTE PŘÍSTROJ OD PŘÍVODU VZDUCHU.
PROBLÉMY A ŘEŠENÍ
PROBLÉM
Lis nejde zapnout
(kontrolky nesvítí)
Beran nejde zasunout.

PŘÍČINA
Elektrický síťový kabel
není připojený. Lis je bez
napětí.
Tlumič výfuku se zasekl na
sestavě hlavního ventilu.
Je třeba seřídit
regulační ventil
průtoku.

Lis je bez přívodu vzduchu.

Spojovací prvek nejde
nainstalovat.

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Připojte síťový kabel.
Zapněte lis.
Vyměňte tlumič výfuku.

Plně uzavřete regulační ventil
průtoku ve směru hod.
ručiček. Potom otevřete
ventil otočením proti směru
hod. ručiček asi o 1/4 otáčky.
Ujistěte se, že beran při
zasouvání nenarazí.
Zkontrolujte přípojky
přívodu vzduchu a hlavní
přívod vzduchu.

Pouzdro beranu je
nesprávně seřízené.

Seřiďte pouzdro beranu
podle oddílu o nastavení
nástrojů a provozu.

Materiál dílu je příliš tvrdý.

Zkontrolujte tvrdost dílu a
porovnejte ji s požadavky
katalogu spojovacího materiálu
PEM®.
Kombinovaná délka úderníku
a matrice musí být 178 mm.

Nesprávné délky
úderníku a matrice.
Nesprávná velikost
instalačního otvoru
spojovacího prvku v dílu.

Změřte velikost otvoru a
porovnejte ji s požadavky
katalogu spojovacího materiálu
PEM®.

Ucpaný hlavní ventil

Odmontujte sestavu hlavního
ventilu. Rozmontujte ventil a
očistěte jej minerálním
lihem. V případě potřeby
ventil vyměňte. Vyčistěte
vzduchové filtry.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ
PROBLÉM
Úderník klesá příliš pomalu.

PŘÍČINA

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

Znečištěná sestava modulu
beranu.

Vyčistěte sestavu modulu
beranu podle popisu v
oddílu Údržba.

Poškozené ložisko beranu.

Vyjměte ložisko beranu a
vyměňte je. Smontuje sestavu
a dbejte na to, aby stavěcí
šrouby byly plně
nainstalované v pouzdru
beranu.

Pedál nefunguje.

Vyměňte pedál.

Je třeba seřídit
regulační ventil
průtoku.

Plně uzavřete regulační ventil
průtoku ve směru hod.
ručiček. Potom otevřete ventil
otočením proti směru hod.
ručiček o 1/4 otáčky. Proveďte
cyklus lisu a kontrolujte, zda
beran v dolní poloze nenaráží.
V případě potřeby upravte
seřízení.
Plně uzavřete regulační ventil
průtoku ve směru hod.
ručiček. Potom otevřete
ventil otočením proti směru
hod. ručiček asi o 1/4 otáčky.
Proveďte cyklus lisu a
zkontrolujte, zda beran při
zasouvání neklepe. V případě
potřeby upravte seřízení.

Při zasouvání beran klepe.

Je třeba seřídit
regulační ventil
průtoku.

Nástroje nechávají otlak
na dílu.

Nadměrná síla beranu.

Snižte sílu beranu. Viz oddíl
o nastavení nástrojů a
provozu.

Ostrá hrana na beranu
nebo matrici.

Sražte hranu úderníku nebo
matrice max. o 0,38 mm x
45°).

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ
PROBLÉM
Hlavní válec naráží na konci
zdvihu.
Sestava páky tvrdě naráží při
zdvihu.

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Nastavte vhodný vzduchový
ppolštářpolštář
- vysouvání nebo zasouvání (obr.
3.3)
Pouzdro beranu nastavené Upravte nastavení pouzdra
příliš Spojovací páky
beranunaa kulovém
nastavte ventilu podle
nízko.
beran
narážejí do modulu beranu návodu k nastavení.
před válečkem páky
se dotýká krytu beranu.
PŘÍČINA
Vzduchový polštář
hlavního válce
nesprávně
nastavený.

Jestliže:
• Vyfukovací ventil nefunguje
správně.
• Dmychadlo 1 nefunguje
správně.
• Dmychadlo 2 nefunguje
správně.
• Podavač se nepohybuje
tam a zpět.
• Horní přední nástrojové
písty se nevysouvají.
• Sestava lin.podavače
nefunguje.
Podavač je zaseklý.
Matice nebo šrouby se
nenasávají přes vypouštěcí
mechanismus
správně.
Dlouhé šrouby se
zasekávají v trubici.

Zkontrolujte výstupní
modul,
zda
příslušná
dioda svítí a
modul dává
24V do solenoidu.

Podavač vibruje se zásobníkem.

Podavač je příliš blízko
vypouštěcího mechanismu

Zásobník nevibruje.

a. Zkontrolujte pojistku
pohonu zásobníku.
b. Zkontrolujte, zda svítí
kontrolka výstupu 5 na
PLC
c.
Zkontrolujte vnitřní
zapojení
pohonu
řídící
jednotky
zásobníku.

Vyměňte výstupní modul, když
nedává 24V nebo když
dává 24V, vyměňte
solenoid.

Spojovací prvek je zaseklý. Vyjměte spojovací prvek
Vypouštěcí mechanismus Vyrovnejte vypouštěcí
není
mechanismus.
vyrovnaný.
Ohyby trubice jsou příliš
těsné

Upravte trubici tak, aby byla
rámu a potom ji protáhněte
trubicovými sponami na rámu.
Udržujte mezeru asi 0,040“
(1 mm) mezi podavačem a
Vypouštěcím mechanismem
a. Zkontrolujte, zda není vinutí
na obou magnetech. Opravte
krátké spojení, potom vyměňte
řídící jednotky pohonu
zásobníku.
b.
Vyměňte a přeprogramujte
jednotku PLC, pokud je vadná.
c. Vyměňte součástky nebo
řídící jednotku podle potřeby.

DOPORUČENÉ

NÁHRADNÍ
DÍLY

DOPORUČENÉ
NÁHRADNÍ
DÍLY

DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY
PRO LIS PEMSERTER® SERIES 4® AF

MNOŽSTVÍ
1 kus

ČÍSLO DÍLU
980335097

POPIS
Pouzdro beranu
(obr.6.0)

1 kus

980335098

Kontramatice beranu
(obr. 6.0)

1 kus

980420081

Sestava desky křížového čepu
(obr. 3.2)

2 kusy

980039077

Nástrčný stavěcí šroub
#10-32 X délka ¼“ (obr.
6.0)

1 kus

8017472

Vložka filtru SMC (obr. 7.1)

1 kus

980445025

SADA KULIČKOVÉHO AKT./VENTILU

1 kus

8016143

ČEP, BERANU KŘÍŽOVÝ PS4 AF

1 kus

8016680

Senzor bezpečnostního bodu,

1 kus

8016734

Konektor

1 kus

8017767

Senzor hlavního válce

1 kus

8017785

Kabel senzoru hlavního válce

1 kus

8017473

Senzor zdvihového válce

1 kus

9800391619

Vakuový spínač

Není obsažen v sadě náhradních dílů
1 kus

8002946

Sestava diagnostického tlakoměru
(doplněk)

PNEUMATICKÉ
SCHÉMA

ITEM
1
2
3
4
5

PART NUMBER
8017472
8006257
8017875
8005969
980445024
8002804

6
7
8
9
10

980039005
8016715
9800393037
8017765

11

9800393029

12
13

8000680
8017866

14
15
16
17
18
19

8001400
9800391619
8016653
8017470
8017467
8017469

DESCRIPTION
FILTR – ¼ NORMÁLNÍ TLAK A TEPLOTA
VÁLEC PRO UPÍNÁNÍ
5 PORT díl VÁLEC
REGULAČNÍ PRŮTOKOVÝ VENTIL, ZA SEBOU
ZDVIHACÍ VÁLEC 9/16 X 3
REGULAČNÍ PRŮTOKOVÝ VENTIL, NASTAVENÝ V
URČ. ÚHLU
OVLÁDACÍ ČLEN KULOVÉHO VENTILU
TLUMIČ #Rc1/4
ŘÍZENÝ VENTIL
HLAVANÍ VÁLEC 3-1/4 X 10
REGULÁOR-3/8 NORMÁLNÍ TLAK A TEPLOTA, SÍLA
BERANA
VÁLEC DOPRAVNÍKU
ROZVÁDĚCÍ VENTILY
ODSAVAČ VZDUCHU
VYPINAČ VZDUCHU
VÁLEC PRO POSUV
BEZPEČNOSTNÍ VÁLEC
REDUKČNÍ VÁLEC
3 PORT díl VÁLEC

QTY
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ELEKTRICKÉ
SCHÉMA

