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Læs håndbogen, inden pressen tages i brug!
FORORD
Tak, fordi du købte en PEMSERTER® Series 4® presse med automatisk fødning. Ved korrekt
brug og vedligeholdelse vil pressen kunne montere millioner af presmøtrikker sikkert, hurtigt
og regelmæssigt. Pressen har en maksimal pressekraft på 54 kN (12.000 lbf) med et 450 mm
halssnit.
Pressen er dækket af en begrænset garanti på to (2) år.
Skulle der opstå spørgsmål eller problemer vedrørende din Series 4® presse med automatisk
fødning, kan du kontakte PennEngineering® serviceafdeling. Gratis nummer 1-800-523-5321
(for kunder i Nordamerika) eller +1 215-766-8853 +86-512-57269300 (for Fastlandskina)
Du har opstillings-, undervisnings- og reparationsservice til rådighed, så længe du ejer pressen.
Gratis telefoninstruktion og -service er tilgængelig i hele pressens levetid ved at kontakte
PennEngineering® serviceafdeling.
FORSENDELSESSKADE
PEMSERTER® Series 4® pressen med automatisk fødning er blevet sendt til dig i emballage
designet til at modstå almindelig håndtering undervejs. Efter modtagelse skal enheden tjekkes
for skader, der kan være opstået under forsendelse som følge af forkert håndtering. Hvis der
findes nogen beskadigelse, skal den transportvirksomhed, der leverede enheden, omgående
underrettes, og det samme skal PennEngineering® serviceafdeling.
SPECIFIKATIONER:
Pressehovedkraft ................................1,8 til 53,4 kN (400 til 12.000 lbf)
6 til 7 Bar (90 til 100 Psi)
Luftkrav ................................................................
12 mm (½ tomme) indvendig diameter med
Luftslange ................................................................
minimalt slangeflow
Halssnittets dybde ................................
45 cm (18 tommer)
Vægt ................................................................
390 kg (858 pund)
Elektrisk forbindelse
(Nordamerika)……....................... 120 VAC, 60 Hz, 4 A, 1 φ
Elektrisk forbindelse (Europa og
Stillehavsområdet)......................... 230 VAC, 50 Hz, 2 A, 1 φ
Omgivelsestemperatur ................................
-29 °C til 49 °C (-20 °F til 120 °F)
Omgivende luftfugtighed ................................
0 % til 80 % (gælder ikke for tilførselsluften)
Luftforbrug ................................................................
Ca. 2,3 liter/sek ved 4,9 scfm (1 atm) 20
indførelser pr. minut ved 20 kN (4.500 lbf)
Elforbrug
Ca. 200 W med skålen til automatisk fødning i
gang
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SIKKERHED
Series 4® pressen med automatisk fødning er designet til at overholde relevante sikkerhedsstandarder
fra ISO, ANSI, OSHA, CEN og CSA.
Series 4® pressen med automatisk fødning overholder relevante EU-direktiver og bærer CE-mærket.
Series 4® pressen overholder de grundlæggende krav i følgende direktiver:
Maskindirektiv 2006/42/EF
Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
Relevante standarder:
EN 12100:2010, EN60204-1:2006+A1:2009
EN ISO 13849-1:2008+AC:2009
Læs og overhold de nedenfor anførte sikkerhedsforanstaltninger.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Brug altid sikkerhedsbriller ved betjening eller vedligeholdelse af pressen.
Frakobl altid luftforsyningen, inden der udføres vedligeholdelse på pressen.
Afbryd altid strømforsyningen og tag stikket ud, inden der udføres serviceeftersyn af pressen.
Det anbefales at anvende høreværn.
Inden pressen betjenes, skal der sørges for, at der er monteret en afbryderanordning på luftforsyningsslangen, og at
den er lettilgængelig, så luftforsyningen til møtrikpressen kan afbrydes i nødstilfælde.
Tjek luftslangen og beslag for slitage med jævne mellemrum.
Brug kun godkendte reservedele til vedligeholdelse og reparation.
Brug ikke krakeleret, revnet eller beskadiget tilbehør og værktøj.
Fastgør luftslangen forsvarligt.
Hold kropsdele væk fra bevægelige dele.
Bær aldrig smykker, løs beklædning eller andet, der kan sætte sig fast i bevægelige dele.
Hvis en ny bruger betjener pressen, skal der sørges for, at disse instruktioner er let tilgængelige.
Brug ikke pressen til andre formål end det tiltænkte.
Modificér ikke pressen.

ADVARSEL:

PEMSERTER® Series 4® pressen med automatisk fødning er udstyret med en sikkerhedsanordning på
pressepunktet, der skal beskytte operatøren mod potentiel personskade. En detaljeret forklaring af
sikkerhedssystemet kan findes i Afsnit 4 - “Operatørsikkerhed” i denne håndbog. ANSI specifikation
nummer B11.1-1982, Afsnit 5, bemærker, at “Det er arbejdsgiverens ansvar at tilsikre, at der anvendes
en sikkerheds- eller afskærmningsanordning på pressepunktet, eller en korrekt anvendt og justeret
sikkerhedsanordning på pressepunktet til hver opgave, der udføres på et presseproduktionssystem.”
Det er vigtigt, at arbejdsgivere tilsikrer, at deres operatører forstår og er uddannet i at opstille
sikkerhedssystemet for Series 4® pressen med automatisk fødning inden brug.

VIGTIGT: Opstillingsmellemrummet, som forklares senere i denne håndbog, må ikke
være større end 5,5 mm (7/32 tomme) mellem stanser og ambolt, med pressehovedet fuld
udstrakt ved gravitation, for at overholde de fleste sikkerhedsstandarder, der sætter
afstandsgrænsen på 6 mm eller 1/4 tommer (figur 4.0). Disse omfatter standarder offentliggjort
af ISO, ANSI, OSHA, CEN og CSA.
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Mærkat

Definition
Generel advarselsmærkat - Der er elementer, der kræver
opmærksomhed. Disse er specificeret i operatørhåndbogen.

IEC 60625-1 Ændring 2/2001

FORSIGTIG: Laserstråling. Kig ikke ind i strålen. Klasse 2
laserprodukt.
Iht. EN 60825 og ANSI Z136.1: Klasse 2 lasere er anordninger
med lav kraft, der afgiver synlig stråling i bølgelængdeområdet
400 mm til 700 mm. Kortvarig visning regnes ikke for farlig,
eftersom den øvre strålestyrkegrænse for denne type anordning er
mindre end MTE (maksimal tilladt eksponering) for kortvarig
eksponering på 0,25 sekunder eller derunder. Bevidst
længerevarende visning regnes derimod for farlig.
Ret aldrig sigtelyset mod andet end arbejdsemnet.
Øjenbeskyttelsesmærkat - Der skal bæres øjenbeskyttelse, når
pressen betjenes.
Klemningspunktsmærkat - Hold hænderne væk fra området.
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GARANTI
PennEngineering® garanterer, at dette produkt, når det anvendes korrekt i henhold til anvisningerne og
under normale driftsforhold, vil være fri for materiale- og fremstillingsfejl i en periode på to (2) år fra
købsdatoen.
Denne garanti omfatter ikke noget produkt, der er blevet modificeret, ændret eller repareret, med
undtagelse af normal vedligeholdelse, undtagen hvor det er autoriseret af PennEngineering®. Denne
garanti omfatter ikke noget produkt, der har været udsat for misbrug, forsømmelighed eller uheld.
Købers eneste retsmiddel skal være begrænset til reparation, modifikation eller udskiftning ud fra
PennEngineering®’s skøn. Under ingen omstændigheder vil PennEngineering® være ansvarlig for
omkostninger forbundet med indirekte eller afledt skade. Under ingen omstændigheder vil
PennEngineering®’s erstatningsansvar overstige produktets købspris.
Denne garanti er eksklusiv og erstatter alle andre garantier. Ingen mundtlig eller skriftlig information
fra PennEngineering®, dennes ansatte, repræsentanter, distributører eller agenter skal udvide rammen
for den ovennævnte garanti eller skabe en ny garanti.
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LUFTFORSYNING
KLARGØRING
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KLARGØRING AF LUFTFORSYNING
Anbefalet koblingssystem til lufttilførsel
Korrekt luftforsyning er yderst vigtigt for pressens ydeevne og vedligeholdelse. Ved at følge disse
simple retningslinjer sikres pressens ydeevne.
•

•

•

•

Luftkvalitet - luftforsyningens kvalitet er meget vigtig. Luften skal være ren og tør. Fugt og snavs
vil forurene ventilsystemerne og føre til problemer med pressens ydeevne og vedligeholdelse. Der
anbefales luft filtreret til 5 my.
Luftforsyningsflow - Anvend en slange og beslag med en indvendig diameter på mindst 12 mm
(1/2”) fra kilden med komprimeret luft til pressen. Driftstryk mellem 6 og 7,5 Bar (90 psi til 110
psi) er acceptabelt. Utilstrækkelig luftflow vil påvirke pressens ydeevne.
Luftforbrug - Gennemsnitligt luftforbrug ved 20 kN (4.500 lbf) ved 20 indførelser pr. minut er
ca. 2,3 liter/sek. ved 4,9 scfm (1 atm). Kravene til luftforsyningsflow er højere, end de anførte
værdier reflekterer, da der ikke bruges luft i hele cyklussen.
Rørledningsinstallation - Passende rørledningsmontering vil hjælpe med at opnå de anførte krav.
Se figur 1.0 på næste side.
Kobl til din forsyningslinje med en rørledning, der peger opad og derefter svinger henover og ned.
Denne placering vil hjælpe med at forhindre vand og kompressorolie i at trænge ind i pressen.
Kobl dit forsyningsbeslag til denne nedgang med en slange på mindst 12 mm (1/2”).
Lad nedgangen fortsætte til en drænventil. Dette vil hjælpe med at opsamle yderligere vand og
olie, samt gøre det muligt at gennemskylle systemet.
Hvis din luftforsyning fra fabrikkens side falder under de anførte anbefalinger, kan der anvendes
en lufttank af en passende størrelse for din lokation.
Det anbefales at installere et hjælpefilter/separator umiddelbart udenfor maskinen.
FORSIGTIG: Inden der kobles luft til pressen, skal den foreløbige opsætning
færdiggøres og stempelkraften sættes til den mindste indstilling (håndtaget til
pressehovedkraft er drejet helt til venstre).

Montér en passende el-ledning.
•

Pressen er udstyret med et IEC 320/CEE22 universalt hanstik til strømforsyning. Uden for
Nordamerika, medmindre der er indgået særlige ordninger, skal der monteres en el-ledning, som
kunden tilvejebringer. Ingen yderligere elektriske modifikationer er påkrævede. Forbindelsen skal
etableres i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning.

Montér fodkontakten
•

Sæt fodkontakten i stikdåsen i nederste venstre hjørne foran i elskabet.
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LUFTFORSYNING

Slange med en indre
diameter på 12 mm (1/2”) til
presse

U-rør

LUFTFORSYNING
FIGUR 1.0
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Drænventil

UDPAKNING
OG
FORELØBIG OPSTILLING
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UDPAKNING OG FORELØBIG OPSTILLING
Vælg et rent og veloplyst område til placering af din Series 4® presse med automatisk fødning. Tjek,
at gulvet er i god stand og kan bære vægten af pressen, stativet og operatøren. Sørg for, at der er plads
rundt om pressen, så topdækslet kan tages af, og dørene kan åbnes. Der anbefales en afstand på mindst
60 cm (3 fod) langs hver side og bag pressen (Figur 2.0).
Fjern omhyggeligt kasse- og emballagematerialerne rundt om pressen og stativet. Aftag kassen med
samlingsisenkram, fodkontakt, værktøj osv., der er fastgjort på transportkassen. Anbring stativet med
pressens monteringshuller som vist (Figur 2.0).
Series 4 pressen med automatisk fødning kan boltes fast i gulvet. Anvend passende
fastgøringsmidler for gulvtypen. Anvend stålbolte med en diameter på 10 mm (3/8”).
Tag topdækslet af pressen. Bemærk de røde advarselsmærker. Følg instruktionerne og fjern kun de
elementer, der var påkrævet til forsendelse.

FORSIGTIG: Fjern ikke de andre advarselsmærker, før alle instruktioner
er læst og forstået.
Fastgør sjækler og en kæde gennem (2) pressens løftehuller (Figur 3.0). Pressen vejer cirka 390 kg
(858 pund). Fjern boltene, og løft pressen med soklen af pallen, og sæt den på gulvet.

ADVARSEL: Brug ikke stativet til at løfte den samlede presse og stativ. Den
samlede presse og stativ er for tung foroven og kan falde, hvis
den vippes mere end 10º fra lodret stilling.

11

BEMÆRK: De
viste
dimensioner i
[] er i
centimeter

ANBEFALET AFSTAND FOR PRESSESTATIVET

BAGSIDE

FORSIDE

PLACERING AF STATIV OG ANBEFALET AFSTAND FIGUR 2.0
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Skålplacering:

Skal roteres 90º.

Når pressen er placeret på gulvet, drejes skålpladen 90 grader. Brug en 5/32 unbrakonøgle til at fjerne
de skruer, der holder skålpladen fast, drej skålpladen 90 grader, sæt skruerne tilbage og spænd dem.

Korrekt position
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PRESSE
FAMILIARISERING
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Identificering af pressens hovedkomponenter
Dette afsnit præsenterer brugeren for pressens hovedkomponenter.
Stel
Stellet udgør pressens struktur. Hoveddelen er fremstillet i solidt stål med svejsede komponenter, der
udgør stativet og de andre støttesektioner. Alle dele er fastgjort direkte eller indirekte på stellet.
Betjeningshåndtag
Alle betjeningshåndtag sidder på kontrolpanelet, med undtagelse af fodkontakten. Disse omfatter en
berøringsskærm, nødstopknappen og strømknappen.
•

Berøringsskærm - Dette er den primære brugerflade til pressens kontrolsystem (PLC’et). Den
anvendes til installation og automatisk opsætning og konfiguration af fødning, feedback til
brugeren og diagnostik. Skærmen viser tekst og grafisk information og lader operatøren foretage
valg ved at røre ved forskellige dele af skærmen, som angivet af det, der vises på skærmen.
Detaljerede forklaringer for hver skærm er fremsat i afsnittet om pressens opsætning og drift i
denne håndbog.

•

Nødstopknap - Tryk på denne knap afbryder strømmen til lynudtømnings-/forsyningsventilen.
Når trykket er udtømt, ophører al pneumatisk bevægelse. I en nødstopstilstand er der slukket for
alle udgangssignaler. Kontrolsystemet forbliver aktivt og detekterer nødstoppet.

•

Strømknap - Når pressen er slukket, vil et tryk på denne knap give strøm til pressens
kontrolsystem, hvilket vil initialisere pressen. Tryk på denne knap for at slukke for pressen. Der
slukkes for strømmen til kontrolsystemet og alle bevægelige komponenter, herunder
lynudtømnings-/forsyningsventilen.

•

Fodkontakt - Fodkontakten anvendes af operatøren til at kontrollere starten af en pressecyklus.
Den frigør operatørens hænder til at bevæge arbejdsemnet.

Elskab
Elskabet på pressens højre side indeholder pressens kontrolsystem (PLC) og diverse elektriske
komponenter og fordelingsterminaler. Strømforsyningen og fodkontakten er forbundet til elskabet.
Døren kan låse med en nøgle, og bagpå sidder den elektriske tænd/sluk-kontakt. Der skal være tændt
for denne kontakt (ON), for at pressen kan forsynes med strøm. Hvis der slukkes for denne kontakt,
fjernes al strøm til pressen. El-ledningen sættes i ved siden af kontakten. Udtagning af el-ledningen
kan anvendes til at umuliggøre strømtilførsel til pressen under vedligeholdelsesarbejde.
Vibrerende fødeskål (automatisk fødningskomponent til presmøtrikker)
Den vibrerende fødeskål, på pressens venstre side, anvendes til automatisk fødning af presmøtrikker.
Det er en el-drevet anordning, der holder og flytter forskellige typer presmøtrikker. Forskellige slags
monteringskomponenter er fastgjort på skålen, for at vende de presmøtrikker, der bliver tilført fra
skålen. Den vibrerende skål er udstyret med en “universal fremføringsadapter”, der anvendes til
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værktøj til alle møtriktyper og til værktøj til nogle knaptyper. Den vibrerende fødeskål kontrolleres
med en indstillingsknap og en kontakt på skålens kontrolskab, placeret over skålen.
•

Indstillingsknap til skålens svingningshøjde - Skålens svingningshøjde eller vibrationskraften
reguleres med en indstillingsknap. Justeringen af svingningshøjde bruges til at kontrollere
fødehastigheden og ydeevnen af den automatiske fødningsproces.

•

Knap med 3 tilstande til skålen - En 3-positionskontakt anvendes til at vælge, om skålen altid er
tændt, altid er slukket eller kontrolleres automatisk af PLC’et. Når kontakten er sat til automatisk
drift, tænder PLC’et for skålen i driftstilstand og under diagnosticering. I driftstilstand vil PLC’et
slukke for skålen, hvis der er en inaktiv periode. PLC’et genstarter automatisk skålen, når den
næste presmøtrik tilføres. Under påfyldning eller aflæsning af presmøtrikker kan skålen være
tændt eller slukket efter ønske. Drej kontakten tilbage til AUTO, når du er færdig.

Skyttens støttesamling (automatisk fødningskomponent til presmøtrikker)
Skyttens støttesamling, der sidder ved siden af den vibrerende fødeskål, anvendes til at holde og
bevæge værktøj til skyttekomponenter, styre luftforsyningen og holde “stud-in-tube”-sensoren
(ekstraudstyr) og flowreguleringsventilen til “pufferen”. Skyttens luftcylinder på skyttens
støttesamling bevæger monterede skytter. Skytten modtager de dele, der tilføres fra den vibrerende
fødeskål, separerer dem og fører dem ud til stanse-/amboltområdet. Støttesamlingen til skytten flugter
med den vibrerende fødeskål. Det er vigtigt, at monteringen af skytter flugter korrekt, da det påvirker
funktionen.
•

“Stud-in-tube”-sensor - PLC’et bruger denne ringsensor til at overvåge og kontrollere
fødningsprocessen for montering af knapværktøj. (ekstraudstyr)
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8016741 SENSOR
SPÆNDE

8016740 SENSOR
BESLAG

8017742 “Stud-in-tube”SENSOR

•

Flowreguleringsventil til pufferen - Denne ventil kontrollerer luftflowet til den vibrerende
fødeskåls værktøj og anvendes til at regulere forskellige aspekter af fremføringen og møtriklågens
ydeevne.

Glide- og gribesamling (automatisk fødningskomponent til presmøtrikker)
Glide- og gribesamlingen er monteret øverst på stellets halssnit, og det anvendes til at holde
monterede komponenter til fødning ovenfra og har to pneumatiske aktuatorer. De to aktuatorer er
henholdsvist en lineær glidecylinder og en parallel-virkende griber. Griberen bruges til at bevæge det
monterede værktøjs kæber, der holder presmøtrikkerne. Griberen åbner og lukker for at modtage og
afgive presmøtrikker. Griberen er fastgjort på enden af den lineære glidemekanisme. Den lineære
glidemekanisme bruges til at bevæge griberen og kæberne fra dens tilbagetrukne position og frem til
stansepositionen. Systemet bruges til at fremføre presmøtrikker til de monterede stansere. Glide- og
gribesamlingen indeholder også monterede rørforlængere til værktøj af knaptypen.. Glide- og
gribemekanismen kan aftages med henblik på adgang for specielle arbejdsemner.
Luftforsyningens tilførselssystem
Forsyningen af komprimeret luft løber ind i pressen på bagsiden via et system, der indeholder et
filter/en regulator og en elektrisk kontrolleret lynudtømnings-/forsyningsventil. Regulatoren indstilles
manuelt til at kontrollere trykket i forsyningsslangen. Når der tændes for lynudtømnings/forsyningsventilen, leveres der luft til pressen. Når lynudtømnings-/forsyningsventilen er slukket,
lukker ventilen og udtømmer hurtigt al komprimeret luft længere nede i pressen.
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(Bemærk: Hvis trykmålerens visningsområde ikke er 0,05~0,10 Mp, skal det bageste dæksel åbnes, og
aflastningsventilen indstilles til standardværdien 0,05~0,10 Mp)

8017467 Trykregulator

8017468 Trykmåler

Opbevaringsskab til værktøj
Opbevaringsskabet til værktøj sidder i bunden af pressen.
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PRESSENS
FORSIDE

PRESSENS HØJRE SIDE

Element
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beskrivelse
Vibrerende fødeskål
Støttesamling til skytten
Opbevaringsskab til værktøj
Elskab
Topdæksel
Løftehuller
Stanser
Glide- og gribesamling
Ambolt
Amboltholdersamling
PRESSENS HØJRE SIDE
FIGUR 3.0
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Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Element

Beskrivelse

Antal

1
2
3
4

Berøringsskærm
Strømknap
Justering af pressehovedkraft/lufttryk
Nødstopknap

1
1
1
1

OPERATØRENS KONTROLPANEL
FIGUR 3.1
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PRESSESAMLING
FIGUR 3.2 FORTSAT

22

24

8017474

SENSORBESLAG SMC BJ2-016

1

23

8017473

SENSOR SMC D-C73L

1

22

8016695

AMBOLTHOLDER

1

8017109

BØJLESAMLING TIL S4AF

1

980039483

FJEDERFORLÆNGER E0650

1
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AMBOLT - EFTER BEHOV

1

18

STANSER - EFTER BEHOV
BØSNING TIL PRESSEHOVED

1

21
20

17

980335097

16

980335098

15

8016672

KONTRAMØTRIK TIL PRESSEHOVED, ALLE
PS-4 MODELLER
PRESSEHOVED, PS4 AF

14

9800393037

3/8 NPT LUFTSTYRET VENTIL

1

13

8017764

SAMLING, HOVEDCYLINDER MED
MAGNETISK RING

1

12

980435103

HÅNDTAG 18 TIL 1 SERIES 4 PRESSE

1

8017119

GENNEMLØBSRØR

1

8015031

LØFTECYL.SAML. 9/16 PS4 L

1

9

980435060

PLADE M. TVÆRSTIFT TIL PRESSEHOVED
MOD. PS4

1

8

8016026
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OPERATØR
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OPERATØRSIKKERHED
En vigtig funktion ved PEMSERTER® Series 4® pressen model AF er sikkerhedssystemet
på “pressepunktet”. Når der trykkes på fodkontakten, skydes pressehovedet frem. Til slut i
fremslaget bevæger pressehovedets tværstift kugleventilen og sikkerhedspunktssensoren,
hvilket overfører installationskraften til pressehovedsamlingen og stanseren. Hvis en
modstand større end det indstillede mellemrum mellem stanser og ambolt rammes, vil
kugleventilen og sikkerhedspunktssensoren ikke blive bevæget, og installationskraften vil
ikke blive overført.
Vigtigt: Mellemrummet må ikke overstige et 5,5 mm (7/32 tomme) indstillet
mellemrum mellem stanser og ambolt, med pressehovedet helt udskudt ved gravitation, for
at overholde de fleste, større sikkerhedsstandarder, der sætter grænsen ved 6 mm eller ¼
tomme (Figur 4.0). Disse omfatter standarder offentliggjort af ISO, ANSI, OSHA, CEN og
CSA.
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SLAG- OG LUKKEHØJDE
FIGUR 4.0
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LUFTBÅRNE STØJEMISSIONER
En PEMSERTER® Series 4® møtrikpresse med automatisk fødning blev indstillet til maksimal
pressehovedkraft og med kontinuerlige cykler.
Lufttrykket blev målt ved en afstand på 1 meter fra pressens overflade i en højde på 1,6 meter fra
gulvet ved værst mulige punkt (bag ved pressen, tæt på installationskraftcylinderen).
Tilsvarende kontinuerligt A-vægtet lydtryk = 53,5 dB
Spidsværdien af C-vægtet øjeblikkeligt lydtryk = 87,0 dB
Lydtrykket blev målt ved operatørens arbejdshøjde (området foran pressen).
Tilsvarende kontinuerligt A-vægtet lydtryk = 45,0 dB
Spidsværdien af C-vægtet øjeblikkeligt lydtryk = 87,3 dB
Udstyr anvendt under testen:
Beskrivelse: Måler af lydniveau
Producent: General Radio
Model: 1565-B
Serienummer: 05563

Beskrivelse: Støjdosimeter
Producent: Metrosonics
Model: dB307 Klasse 2A
Serienummer: 5791
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VÆRKTØJS
MONTERING
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STANDARDSTANSER OG -AMBOLTE
1.

Der henvises til værktøjsoversigten for korrekt stanser og ambolt for den presmøtrik, der skal
installeres.

2.

Sæt pressehovedkraften til OFF. Kobl luftforsyningen fra pressen. Pressehovedet vil strække
sig ud. Fjern stanseren ved at løsne de (2) sætskruer i pressehovedbøsningen. Sæt den nye
stanser i, og spænd de (2) sætskruer.

3.

Sæt pressehovedkraften til OFF. Kobl luftforsyningen til pressen (klik på knappen “MAIN
AIR” på skærmen). Pressehovedet vil trækkes tilbage.

4.

Løsn sætskruerne foran på amboltholderen, og fjern ambolten og amboltadapteren (8016700),
løsn herefter sætskruen på siden af amboltadapteren (8016700) og fjern ambolten. Sæt den nye
ambolt i amboltadapteren og spænd sætskruen, og sæt amboltadapteren og en ny ambolt i
amboltholderen og spænd sætskruerne. (Figur 5.0).

5.

Tænd for pressen, vælg manuel type og tryk fodkontakten ned. Gå derefter ind i Justér
Sikkerhedspunkt og -kraft (se Opstillingsprocedure i afsnittet Berøringsskærmens
betjeningsknapper i håndbogen). Tryk på fodkontakten, og gå derefter ind i RUN MODE.

6.

Sæt pressehovedkraften til OFF. Afbryd luftforsyningen til pressen. Tjek flugtningen af
stanserens og amboltens udvendige diameter. Om nødvendigt anvendes det specielle armatur
(8005981) til at rette ambolten ind med stanseren. Løsn boltene i amboltholderen, flyt
amboltholderen og spænd amboltholderens bolte til med et moment på 136 Nm (100 lbf).
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FIGUR 5.0
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Knapfremføring og møtriklåge
• Formålet med en fremføring er at få presmøtrikkerne til at flugte korrekt, så andet værktøj kan levere og
placere dem i pressehoved-/amboltområdet korrekt placeret til indføring. Fremføringer er installeret på den
udvendige/øverste del af den vibrerende skål.
• De anvendte fremføringer har to dele: (1) fremføringens første del kaldes møtriklågeadapteren.
Møtriklågeadapteren er placeret på fremføringsadapteren med to positionsstifter. (2) Det andet stykke
kaldes møtriklågen. Møtriklågen leverer en presmøtrikspecifik, maskinfremstillet kanal, der kun leverer
korrekt flugtede møtrikke til skytten. Møtriklågen er placeret oven på møtriklågeadapteren med de samme
to positionsstifter og er fastgjort med en tommelskrue.
• Fremføringer, der anvendes med knapper, er “knapspecifikke”. Fremføringen monteres oven på
“fremføringsadapteren med møtriklågeadapteren afmonteret.
• Efter at have montereret en fremføring skubbes “pufferens” luftslange ind i fremføringens
luftindsugningskonnektor. Pufferen har to funktioner: (1) at blæse overflødige og forkert flugtende
presmøtrikker ud over toppen af skålens rampe, tilbage i skålen og (2) at skabe et lille vakuum (kun når der
indføres møtrikker), der hjælper med at trække møtrikkerne ind i fremføringskanalen.
• Justér pufferens lufttryk ved at dreje på pufferens flowkontrolhåndtag. Overflødige/forkert flugtende
møtrikker og skruer bør blive blæst tilbage i skålen, hvorimod korrekt flugtende møtrikker bør blive
trukket blidt hen mod kanalen. Dette håndtag sidder under fremføringens monteringsområde.
Skytte og rør
• Formålet med skytten er at bevæge presmøtrikkerne, en af gangen, fra fremføringen til åbningen af dets
tilhørende plastikrør, der så vil transportere presmøtrikkerne til stanser-/amboltområdet.
• For at forhindre at presmøtrikker bliver skæve, er hver skytte og hvert rør designet til at være delspecifik.
Af denne grund efterlades skytterne som regel fastgjort til deres tilhørende rør og behandles som en enhed.
• Ved installering af en skytte: (1) fastgør den på skyttens luftcylinder. Denne luftcylinder er monteret på
samme beslag, som holder skytten, efter den er installeret. Formålet med denne luftcylinder er at skubbe og
trække skyttens glidemekanisme frem og tilbage. For at fastgøre luftcylinderen til skytten skubbes skyttens
gaffelbolt hen over spidsen på enden af cylinderstangen; (2) placér skytten over de to positionsstifter og
fastgør den så med dens ene T-håndtag. Sørg for, at der er et mellemrum på ca. 1 mm (0,040 tommer)
mellem skytten og fremføringen.
Rørforlænger, kæber, stanser
• Skyd stanseren ind i bunden af bøsningen til pressehovedet, og fastgør den ved at stramme de to sætskruer.
• Løsn sætskruerne (9800390077) foran på amboltholderen, og fjern ambolten og amboltadapteren
(8016700). Løsn herefter sætskruen på siden af amboltadapteren (8016700), og fjern den oprindelige
ambolt. Installér den nye ambolt i amboltadapteren og spænd sætskruen, og installér til sidst
amboltadapteren og den nye ambolt i amboltholderen og spænd amboltholderens sætskruer. (Figur 5.0,
side 32)
• Installér kæbesættet på gribesamlingen. Hver kæbe sættes på plads ved hjælp af de to medfølgende
positionsstifter, hvorefter de fastspændes med tommelskruen.
• For indføring af møtrikker drejes røret 180 grader (så møtrikken placeres med halsenden nedad), og enden
af røret føres ind over armaturet på den venstre kæbe.
• For installation af skruer føres røret gennem rørlederen (8017119) bag på pressen til rørhængeren. Indfør
røret i rørforlængeren, og indfør rørforlængeren i rørbøjlen. (Figur 3.2, side 20), Fastgør den anden ende af
røret til skyttemekanismen. BEMÆRK: Hvis den valgbare “Stud-In-Tube”-sensor anvendes, skal det
tilsikres at røret altid er ført igennem “Stud-In-Tube”-sensoren.
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BERØRINGSSKÆRM
BETJENINGSKNAPPER
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1. Titelskærm:

Her finder du adresser og telefonnumre på salgsrepræsentanten og PennEngineering®.
“PLC-version” er versionsnummeret på PLC-softwaren.
“Skærmversion” er versionsnummeret på skærmsoftwaren.
“Hardwareversion” er modelnummeret på pressen.
[FORTSÆT] → til → Adgangskodeskærm
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2. ADGANGSKODE-skærm

Denne skærm vises og begrænser adgang til forskellige funktionsniveauer, afhængigt af de
etablerede adgangskoder. Se 12 SIKKERHEDSKODER Opsætningsskærm
Hvis adgangskoden er indstillet til 0000, vil denne skærm blive forbigået og berøringsskærmmenuen
vil fortsætte til næste funktion. Denne skærm vil dukke op på forskellige steder for Operatøradgang,
Opsætningsadgang og Vedligeholdelsesadgang.
For at fortsætte til næste skærm:
Indtast den korrekte 4-cifrede adgangskode.
[↵
↵] – Fortsætter til den relevante skærm
Hvis på skærmen for Operatøradgang – Fortsætter til Tilstandsvalg
 for at  Se 3 tilstandsvalgskærmen
Hvis på skærmen for Vedligeholdelsesadgang - Fortsætter til Vedligeholdelsesmenuskærmen
 for at  Se 7 Vedligeholdelsesmenuskærm
Hvis du har glemt adgangskoden, skal du ringe til din servicerepræsentant fra PennEngineering®.
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2. TILSTANDSSKÆRM

“VÆRKTØJSOPSÆTNING”
- Går til en opsætningsproces, der lader operatøren vælge installationstilstanden.
“GENKALD SIDSTE OPGAVE”
- Går direkte til sikkerhedsopsætning af pressen med hjælp af værdierne, der blev defineret i seneste
opsætning, også selv om der har været slukket for pressen.
“VEDLIGEHOLDELSE”
- Hvis adgangskoden for vedligeholdelsesadgang er blevet indtastet, går denne knap direkte til
skærmen for vedligeholdelsesadgang.
“ HOVEDLUFTFORSYNING”
- Tænder og slukker for hovedluftforsyningen.
“TILBAGE”:
- Fortsætter til forrige skærm.
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4. Skærmen VÆRKTØJSVALG

“MØTRIK/BØ FØDET OVENFRA” - Tilstandene Topfødet Møtrik fødet ovenfra og Kort afstand er
til automatisk fødning af møtrikker til bøjlesamlingen med fødning ovenfra, hvor stanseren samler op
via hullet i presmøtrikken. (Område: S-256/M2 ～S-M6) Se beskrivelsen af værktøj og drift i afsnittet
Værktøjsmontering.
“KNAPPER/BBØ” - Indstillingen Knap fødet ovenfra og Lukket afstand er til automatisk fødning af
knapper og lukkede afstande til bøjlesamlingen med fødning ovenfra, hvor stanseren samler op med
vakuum. Område FH-M2,5～M6 længde ≤ 30 mm Se beskrivelse af værktøj og funktion i afsnittet
Værktøjsmontering.
“LANGE AFSTANDE” - tilstanden Fødning af lang afstand ovenfra er til automatisk fødning af
længere afstande til bøjlesamling med fødning ovenfra, hvor stanseren samler op via hullet i
presmøtrikken. (Område: SO-M3～M5 længde ≤ 17 mm Se beskrivelse af værktøj og drift i afsnittet
Værktøjsmontering.
“MANUEL” - tilstanden Manuel betyder, at operatøren manuelt skal placere en presmøtrik, og at der
ikke er automatisk fødning. Presmøtrik og arbejdsemne skal placeres manuelt mellem værktøjerne.
“TILBAGE” - Tilbage til forrige skærm.
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5. Skærmen OPSÆTNINGSTILSTAND

“Sikkerhedspunkt” - Opsætning af sikkerhedspunktet er installationsstedet. Operatøren anbringer
emnerne til en installation, men pressen installerer rent faktisk ikke presmøtrikken. Når denne position
er opnået under opsætningsprocessen, trykkes på knappen “√yes”.
“Indstil kraftværdi” - justér trykregulatoren for at indstille installationskraften. Når installationskraften
er bekræftet via opsætningsprocessen, trykkes på knappen “√yes”.
“Blæsertid” - giver mulighed for at justere blæsertiden for automatisk fødningstilstande. Blæsertiden
er den tid, hvor luften vedbliver med at blæse presmøtrikken fra skyttemekanismen gennem føderøret
og frem til isætningsområdet. Tryk på talknappen for at justere blæsertiden. Det anbefales at sætte den
til 1,0 sekund.
“TILBAGE” - fortsætter til forrige skærm.
OPSÆTNINGSPROCEDURE
1. Sæt kraftregulatoren til Nul.
2. Brug en 3/4 skruenøgle til at løsne kontramøtrikken under amboltholderen, og brug 3/32 tomme
unbrakonøglen til at løsne de to skruer på amboltholderens forside.
3. Justér ambolten nedad ved hjælp af bøsningen under amboltholderen med 3/32 unbrakonøgle.
Drej unbrakonøglen 6 omgange, så ambolten er indstillet ca. 6,4 mm (0,25 tomme) under
amboltholderens overflade.
4. Placér arbejdsemnet på ambolten. I automatisk værktøjstilstand anvendes amboltstiften til
flugtning i arbejdsemnets monteringshul. I manuel værktøjstilstand anvendes presmøtrikken til at
oprette arbejdsemnets monteringshul.
5. I automatisk værktøjstilstand trykkes på knappen “FØD”, og maskinen føder én presmøtrik.
(Dette trin er ikke påkrævet i manuel værktøjstilstand).
6. Tryk fodpedalen ned, pressehovedet vil gå nedad og vil forblive nede. (I automatisk
værktøjstilstand vil kæberne åbnes og stanseren vil samle presmøtrikken op, inden den går nedad.)
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7. Justér bøsningen under amboltholderne med 3/32 unbrakonøgle for at justere ambolten opad,
indtil arbejdsemnet eller presmøtrikken rører presmøtrikken eller stanser.
8. Justér bøsningen under amboltholderen, indtil “Sikkerhedspunktsensor Til” vises på
Opsætningsskærmen. Fortsæt med at løfte ambolten, indtil meddelelsen “Sikkerhedspunkt Til”
forsvinder. Drej så bøsningen (1/2) omgang, så beskeden “Sikkerhedspunktsensor Til” vises igen.
9. Justér kraftregulatoren til den ønskede kraftværdi, hvor presmøtrikken trykkes ind i arbejdsemnet.
10. Spænd sætskruerne foran på amboltholderen med 3/32 tomme unbrakonøgle, og spænd
bøsningsmøtrikken under amboltholderen med 3/4 tomme skruenøgle.
11. Tryk på knappen “√yes” på højre side af Sikkerhedspunkt og Indstil kraftværdi for at aktivere
12. Opsætningen er tilendebragt, og følgende skærm vil blive vist.

13. Tryk på fodpedalen for at vende tilbage til Driftstilstand.
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6. Skærmen DRIFTSTILSTAND.

“Blæsertid” - giver mulighed for at justere blæsertiden ved automatisk indfødning. Blæsertiden er den
tid, hvor luften bliver ved med at blæse presmøtrikken fra skyttemekanismen gennem føderøret og
frem til indføringsområdet. Tryk på talknappen for at justere blæsertiden. Det anbefales at sætte den til
1,0 sekund.
“Hvile” høj kraft/stansetid, anbefalet opsætning 0,3～1,0 sek
“Arbejdsemner” - venstre side viser antallet af installerede arbejdsemner. Højre side viser
opsætningsantallet.
“Presmøtrikker” - venstre side viser antallet af installerede presmøtrikker. Højre side viser
opsætningsantallet.
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[AUTO] - skifter skærmen Arbejdsemne færdig, så den automatisk vender tilbage til Driftsskærmen
efter et kort blink.
[MANUEL] - skifter skærmen Arbejdsemne færdig og beder operatøren om at trykke på
nulstillingsknappen på skærmen, når beskeden Arbejdsemne færdig vises på skærmen.
[FRA] - skifter, så skærmen Arbejdsemne færdig ikke vises.
“Lav om” - giver i enhver automatisk værktøjstilstand pressen mulighed for at forsøge en ny indføring
uden at indføde en ny pressemøtrik. Rør ved denne knap, og den blinker. Tryk fodpedalen ned, og
pressehovedet vil gå ned, indføres og vende tilbage igen uden at indføre en ny presmøtrik. Denne
funktion kan bruges til genslag på en delvist installeret presmøtrik eller til manuel indføring i løbet af
automatisk indfødningsdrift uden at forlade driftsskærmen.
“FØD” - ved at trykke på denne knap kan operatøren få systemet til at indføde en presmøtrik til
arbejdsemnets område uden at aktivere pressehovedet. Denne funktion bruges også, hvis en
presmøtrik mistes i løbet af den normale fødningsproces.
”-1” -- Skift nedtællingsknap: Berør denne knap og hold den nede, og berør enten emneknappen eller
fastener-knappen for at tælle den aktuelle tælling 1 ned.
“TILBAGE” - fortsætter til den forrige skærm og gemmer den seneste opgave.
“TILSTAND” - vender tilbage til tilstandsskærmen og gemmer den sidste opgave.
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7 VEDLIGEHOLDELSE-skærmen
På TILSTANDSSKÆRMEN trykkes på knappen “VEDLIGEHOLDELSE”, for at komme ind
på vedligeholdelsesskærmen.

Denne skærm giver operatøren adgang til vedligeholdelsesfunktionerne. Her kan operatøren få adgang
til visse opsætningsskærme, en vedligeholdelseskontrolskærm og tilstande for værktøjstest af
automatisk fødning.
“PLC I/O” - fortsætter til kontrolskærmen med PLC Input/output, der giver vedligeholdelsespersonale
mulighed for selvstændig kontrol af PLC input-/outputsignaler mhp. diagnosticering.
“INDSTILLING” - fortsætter til Indstillingsskærmen, der giver vedligeholdelsespersonale mulighed
for at justere timerindstillingen for glidesynkroniseringen, og tænde/slukke for “Stud-in-tube”sensoren.
“VÆRKTØJSTEST” - fortsætter til skærmen Test værktøj/indstillinger, der giver
vedligeholdelsespersonale mulighed for at teste automatisk værktøj og maskinen.
“SIKKERHEDSKODER” - fortsætter til skærmen for indstilling af sikkerhedskoden. Denne skærm
giver operatøren mulighed for at indtaste og ændre adgangskoderne for operatør- og
vedligeholdelsesadgang.
“KUGLEVENTILKONTROL” - fortsætter til skærmen for Kugleventilkontrol. Denne test er en del af
den daglige vedligeholdelse af pressen og bekræfter, om kugleventilen fungerer korrekt.
“TILBAGE” - fortsætter til den forrige skærm.
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8. Skærmen PLC Input-/outputkontrol

Denne skærm giver operatøren mulighed for at se status for alle indgangssignaler til PLC og
kontrollere alle udgangssignaler fra PLC. Hver udgangsknap giver mulighed for at slå et
udgangskontrolsignal til eller fra. De små tal på hvert display og knap svarer til det kablede sted på
PLC’et.
[00-10 INDGANGSSIGNALER] - Hvert display viser status for et input. Hvis knappen er mørk, er
indgangssignalet slået TIL.
[01-14 UDGANGSSIGNALER] - Hver knap kontrollerer et output. Hvis knappen er mørk, er
udgangssignalet slået TIL. Nogle knapper er indbyrdes forbundne for at kunne fungere sikkert og
korrekt. Tryk på en lys knap for at slå et output TIL. Tryk på en mørk knap for at slå output FRA.
[03 PUFFER] - Den eneste enestående knap. Hvis operatøren trykker på den lyse knap, vil output
blive slået til og fra i en simulation af programcyklus for møtrikfødningsindstillingen. Hvis operatøren
trykker på cyklusknappen, vil output forblive tændt i stabil tilstand, i en simulation af programcyklus
for knapfødningsindstillingen. Hvis operatøren trykker på den mørke knap, bliver output slået FRA.
ADVARSEL: Brug knappen [11 pressehovedboost] med forsigtighed. Pressen vil skifte til
høj kraft på enhver genstand mellem stanseren og ambolten. Af sikkerhedsgrunde kan denne
knap kun aktiveres, når knappen [01 Pressehoved 1] er slået TIL.
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9 Skærmen INDSTILLINGER

“Timing af glidning/tilbagetrækning” - justering af glidetiming med fødning ovenfra, anbefalet
indstilling 0,08-0,12 sekunder.
“AKTIVER “Stud-In-Tube”-sensor” - Skifter mellem tilstandene TIL og FRA for “stud-in-tube”sensoren. Mørk betyder TIL og aktiveret. BEMÆRK: “Stud-In-Tube”-sensoren er ekstraudstyr og
følger ikke med som standard.
“TILBAGE” - fortsætter til den forrige skærm.
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10 Skærmen VÆRKTØJSTEST

Vælg en presmøtriktype, og gå så til TEST-skærmen.
Går du for eksempel til MØTRIK/BØ FØDET OVENFRA, ser du skærmen herunder.
MØTRIK/BØ
FØDET OVENFRA

“Blæsertid” - giver mulighed for at justere blæsertiden ved automatisk indfødning. Blæsertiden er den
tid, hvor luften bliver ved med at blæse presmøtrikken fra skyttemekanismen gennem føderøret og
frem til indføringsområdet. Tryk på talknappen for at justere blæsertiden. Det anbefales at sætte den til
1,0 sekund.
“Forudindstillet cyklusantal” - indtast cyklusantallet til testen. Pressen vil stoppe testningen, når den er
nået op på det indstillede cyklusantal.
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“Nuværende cyklusantal” - det faktisk gennemførte cyklusantal. Maskinen vil stoppe, når Nuværende
cyklusantal er lig med Forudindstillet cyklusantal.
“NUL” - tryk på denne knap, for at nulstille Nuværende cyklusantal.
BEMÆRK: Opsætningen er den samme i “LANGE AFSTANDE”, men i SKRUER/BØ kan
operatøren vælge “Aktivér Vakuumkontrol”.
“AKTIVER VAKUUMKONTROL” - Denne knap slår Vakuumkontrolfunktionen TIL og FRA.
Hvis pressen kører i knaptilstand, vil denne funktion kontrollere, om presmøtrikken befinder sig på
vakuumstanseren.
Tryk på knappen [START], og skærmen herunder vil blive vist.

Tryk på fodpedalen for at starte testen.
BEMÆRK: For at standse kontrollen trykkes på knappen “START” igen.
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11. Opsætningsskærm til SIKKERHEDSKODER

Denne skærm giver operatøren mulighed for adgang til at ændre adgangskoderne for operatør- og
vedligeholdelsesadgang. De første indstillinger er nul, hvilket deaktiverer hver adgangsskærm.
VIGTIGT: Straks ved modtagelsen af Series 4 pressen med automatisk fødning skal der
oprettes en vedligeholdelsesadgangskode. Skærmen for vedligeholdelsesadgang giver mulighed
for drift af pressen uden aktivering af de normale sikkerhedsforanstaltninger. Kun uddannet
personale bør anvende de funktioner, der kan tilgås via vedligeholdelsesmenuskærmen.
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12. Skærmen KUGLEVENTILKONTROL

VIGTIGT: Det er et krav, at der udføres daglig kontrol. Hovedluftforsyningen skal være
forbundet til pressen, inden der foretages sikkerhedskontrol.
Fremgangsmåde:
12.1 Justér kraften til mellem 1.000 og 2.000 pund
12.1 Tryk på knappen “Kugleventilkontrol”
12.3 Hvis kugleventilen godkendes af kontrollen, vises skærmen herunder. Tryk på knappen
TILBAGE for at gå til TILSTANDSSKÆRMEN.

55

12.4 Hvis kugleventilen ikke godkendes, vises skærmen herunder:

Bemærk:
Hvis skærmen “Kugleventil ikke godkendt” vises, bliver skærmen låst, og pressen vil ikke
fungere, heller ikke selvom operatøren trykker på NØDKNAPPEN eller genstarter pressen.
Kugleventilen skal udskiftes, for at pressen kan fungere. Kontakt PennEngineering®
serviceafdeling eller din lokale distributør.
12.5 Hvis kugleventilen er blevet udskiftet, gentages testen.
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14. Skærmen Obs

Knappen NØDSTOP er blevet aktiveret. Hovedluftforsyningen er blevet afbrudt. Tryk på NULSTIL
vil føre til Titelskærmen.

Indgangssignalet til vakuum gik tabt.
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Fejl i løftecylinderens topsensor.

I automatisk eller manuel indstilling gik sikkerhedspunktsensorens signal tabt under det nedadgående
slag.
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Hovedcylinderens bundsensor ikke godkendt, normalt åben eller lukket.

Systemet kunne ikke detektere en presmøtrik efter 5 forsøg.
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Fejl i sikkerhedspunktssensor, normalt åben eller lukket.

Antallet af presmøtrikker pr. arbejdsemne er opnået.
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Arbejdsemneantal opnået.
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PRESSE
BETJENING
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PRESSEBETJENING

Inden pressen betjenes

•

Montér værktøjerne (Se afsnit 5 om Værktøjsmontering)

•

Tjek luftforsyningen - sørg for, at den er forbundet, og at trykket er mellem 6 og 7 BAR (90 til
100 psi)

•

Tjek strømforsyningen - sørg for at tænd/sluk-kontakten på bagsiden står i positionen ON.

•

Brug altid øjenbeskyttelse under betjening af pressen

•

Hold altid alle kropsdele så langt væk fra bevægelige dele som muligt.

•

Test kugleventilen hver dag (se side 55).

•

Test sikkerhedssystemet hver dag (se side 70).

Betjening af pressen:
(De anførte instruktioner er for opsætning af en normal, ny opgave. For de forskellige muligheder
henvises til Afsnit 5 Berøringsskærmens betjeningsknapper).
•

Tænd for pressen - tryk på knappen til strøm.

•

Opsætningsadgang - tryk [FORTSÆT] på Titelskærmen for at gå til Tilstandsskærmen.

Vælg Opsætningstype - tryk på enten
[VÆRKTØJSOPSÆTNING] – for opsætning af en ny opgave job
[GENKALD SIDSTE OPGAVE] – for at vælge den sidste opgave, der blev kørt.

•

•

Vælg Værktøjstype – tryk valg

•

Justér Sikkerhedspunkt og Kraft- Se Opsætningsprocedure i håndbogens afsnit om
Berøringsskærmens betjeningsknapper. Tryk på fodpedalen, og gå så i DRIFTSTILSTAND
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VIGTIGT: Stemplet skal have fuld kontakt med presmøtrikken i arbejdsemnet (men ikke installeret), og
både presmøtrik og arbejdsemne skal være flade i forhold til stanser og ambolt. Mellemrummet mellem stanser
og ambolt må ikke overstige 5,5 mm (7/32”) for at overholde internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder.
Dette betyder at den samlede højde af presmøtrik og arbejdsemne før installation ikke må overstige 5,5 mm
(7/32”).

Se tegningerne på næste side for eksempler på korrekt og inkorrekt opsætning.
•

Montér presmøtrik - Placér arbejdsemnet korrekt, fladt på ambolten eller presmøtrikken. Træd
på fodpedalen. Pressehovedet vil slå ned og montere presmøtrikken. Pressen gør klar til at
installere den næste presmøtrik.
EKSEMPLER:
Møtrikopsætning

Knapopsætning
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Afstandsopsætnin
g

PRESSEVEDLIGEHOLDELSE
OG JUSTERINGER

65

PRESSEVEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: AFBRYD LUFTFORSYNINGEN, INDEN DER UDFØRES
NOGEN FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE.
ADVARSEL: GENNEMFØR FØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE HVER
DAG
1. Inden pressen betjenes kontrolleres sikkerhedstrykmåleren, og der tilsikres at trykket er i
området 0,05~0,10 Mp (se figur 3.3)
2. Udfør stopafstandstesten (blyantstestning). (Side 71)
3. Test nødstopknappen. Tryk på knappen, og strømmen vil blive afbrudt til lynudtømnings/forsyningsventilen, og al pneumatisk bevægelse stopper.
4. Kontroller kugleventilens funktion.

VIGTIGT:

GENNEMFØR FØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE HVER
UGE.

1.

Smør alle drejeled med en smøreolie af god kvalitet, såsom SAE 20-30. (Se figur 7.0).

2.

Sprøjt WD-40, CRC 5-56 eller tilsvarende på pressehovedets øverste og nederste del. Tør efter
med en klud og sprøjt efter med et tyndt lag.

3.
HOVEDLUFTFILTERET er udstyret med et automatisk dræn (figur 7.1, side 68). Hvis der er
en overskydende mængde væske (over 12 mm eller 1/2 tomme) i filterskålen, er det påkrævet med
manuel dræning for at rense filterskålen. Fjern filterskålen, og rens den med en ren klud og sæbe. Tør
skålen, og montér den igen. Rens aldrig filterskålen med opløsningsmidler. Opløsningsmidler kan
svække skålens materiale og medføre forringelse af samme.
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SMØREPUNKTER
FIGUR 7.0
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Tændt/slukket
sikkerhedsventil

Justeringsskrue
Til ventilen til
blød opstart

Ventil til blød
opstart

Luftfilter
Regulatorer
FILTERDRÆN

HOVEDLUFTFILTER
FIGUR 7.1
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VIGTIGT:

•

GENNEMFØR FØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE EN
GANG HVER (1) MÅNED.

Tjek den vibrerende skål

•
•

•

Tjek Værktøjsadapter

•

•

Tjek værktøjets flugtning

•

Tjek aktuatorbevægelse

•
•
•
•
•
•
•

Tjek for snavs, pulver eller ethvert andet materiale
i skålen, rengør efter behov.
Tjek skålens indvendige overflade, den bør have en
jævn, sandblæst finish. Hvis dele af skålen bliver
polerede og skinnende, bør skålens overflade
sandblæses.
Tjek overfladen af værktøjsadapterpladen på
møtriklågen. Den øverste overflade bør have en
jævn, sandblæst finish. Hvis dele af pladen bliver
polerede og skinnende, bør pladens overflade
sandblæses.
Tjek stanserens og amboltens flugtning
Tjek flugtning af kæbe til stanser
Tjek flugtning af skål til skytte
Tjek, at skyttecylinderen kan bevæges uhindret
Tjek, at glidemekanismen kan bevæges uhindret
Tjek, at gribemekanismen kan bevæges uhindret
Tjek, at løftecylinderen kan bevæges uhindret
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ADVARSEL: AFBRYD LUFTFORSYNINGEN, INDEN
DER UDFØRES NOGEN FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE.
VIGTIGT: GENNEMFØR FØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE HVER 6.
MÅNED.
JUSTERING AF FLOWREGULERINGSVENTILER
Alle FLOWREGULERINGSVENTILER er fabriksindstillede til optimal presseydelse. Forkert
ændring af disse indstillinger kan medføre skade på pressen. Men efterhånden som pressens
komponenter slides eller udskiftes, kan der opstå behov for de følgende justeringer.

FUNKTIONER AF FLOWREGULERINGSVENTILER
Løftecylinderens flowreguleringsventil
Løftecylinderens floweguleringsventil kontrollerer den hastighed med hvilken pressehovedet slår ned
og regulerer den mængde luft, der udtømmes fra løftecylinderen, når fodkontakten trykkes ned.
Flowreguleringsventil for glide- og gribemekanisme
Flowreguleringsventilen på glide- og gribemekanismen kontrollerer hastigheden, hvormed den skydes
ud og trækkes tilbage. For at kontrollere bevægelsen skal man på Vedligeholdelsesskærmen vælge
PLC I/O. I PLC I/O-skærmen skal man trykke på “Glide”-knappen, hvor man ved at trykke på
TIL/FRA vil kunne strække (TIL) og returnere (FRA) glidemekanismen. Hvis bevægelsen er
hakkende, tilpasses hastigheden ved at justere på flowreguleringsventilen.

Kontrollér magnetmellemrum på den vibrerende skål
Mellemrummene mellem magnetspolerne og slutblikket skal være 0,9-1,0 mm (0,035”-0,040”) og
parallelt. Justér med skruer hvis nødvendigt. Sørg for at holde fjedre og plader parallelt.

Ventiljustering for blød startopstart
Afbryd hovedluftforsyningen og vælg Vedligeholdelsesskærmen, derefter PLC I/O. I PLC I/Oskærmen trykkes på “HOVEDLUFT”-knappen, og stemplet trækkes tilbage. Hvis
tilbagetrækningshastigheden er for hurtig, bruges en skruetrækker til at dreje justeringsskruen
opad; hvis tilbagetrækningshastigheden er for langsom, drejes justeringsskruen nedad. (Se
figur 7.1)

Luftpudejustering
Med strømmen slået til og hovedluftforsyningen på, vælges PLC I/O-skærmen fra
Vedligeholdelsesskærmen. Skyd pressehovedet ud ved at trykke på 01 “pressehoved”-knappen. Med
pressehovedet udstrakt på knap 11 “Pressehovedboost”, og pressen går i højkrafttilstand. Klik på knap
11 for at skyde hovedcylinderen ud og trække den tilbage. Bemærk bevægelsen og justér luftpuderne
ved hjælp af en unbrakonøgle, indtil bevægelsen i begge ender er glat. (Se figur 3.3)
ADVARSEL: Brug knappen [11 pressehovedboost] med forsigtighed. Pressen vil skifte til
høj kraft på enhver genstand mellem stanseren og ambolten. Af sikkerhedshensyn kan denne
knap kun aktiveres, når knappen [01 pressehoved 1] er slået TIL.
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ENDELIG JUSTERING
Yderligere justering kan være påkrævet, afhængig af pressens aktuelle aktivitet. For eksempel: Hvis,
efter alle justeringer er foretaget, stemplets nedslag er for langsomt, kan løftecylinderens
flowreguleringsventil justeres mod uret for at øge den mængde luft, der udtømmes fra løftecylinderen.

PEMSERTER® Series 4® med automatisk fødning, vedligeholdelsesprocedurer
Testning af sikkerhedsafstanden (“Blyanttest”)
Formål: At kontrollere, at sikkerhedssystemet fungerer korrekt.
Hvorfor: Pressens sikkerhedssystem er det vigtigste system. Det er designet til selvdiagnosticering og
på en sådan måde, at ingen individuel komponentfejl kan kompromittere systemet. Alligevel skal
denne kontrol altid gennemføres som den afsluttende systemkontrol.
Hvor ofte: Udføres dagligt
Nødvendigt værktøj: En træblyant
(Enhver standardblyant kan anvendes, men den mest almindelige er en sekskantet træblyant med et
tværsnit på 6,3-7,6 mm (0,250-0,300 tommer).
•

Montér værktøjet - ethvert stanser- og amboltsæt kan anvendes. Almindelig flad stanser og
ambolt til en Series 4 presse med automatisk fødning er 16 mm (0,625 tomme) i diameter og 102
mm (4,0 tommer) lang og 76 mm (3,0 tommer) lang. (Sørg for, at afstanden er 0,10 mm eller kun
netop berører stanser og ambolt )

•

Tænd for pressen - tryk på knappen til strøm.

•

Vælg Opsætningstype – tryk på [VÆRKTØJSOPSÆTNING]

•

Vælg Værktøjstype – vælg en [Manuel] værktøjstilstand

•

Justér kraft – Justér lufttrykjustering til 12.000 psi. Tryk på knappen til fodpedalen, og gå i
DRIFTSTILSTAND. Start sikkerhedstestningen

•

Test sikkerhedssystem - Test, at sikkerhedssystemet fungerer korrekt. Anvend den følgende
kontrol:
Efter at have gennemført sikkerhedsopsætningstrinene uden noget mellem stanseren og ambolten.
Placér en træblyant på ambolten.
Brug øjenbeskyttelse, hold kropsdele så lang væk fra bevægelige dele som muligt.
Træd på fodpedalen.
Stemplet vil blive skudt ud, stanseren vil få kontakt med blyanten, og pressen vil indikere en
sikkerhedsfejl.
Hvis træet på blyanten er knækket, har pressen ikke bestået sikkerhedstesten.
Sluk for pressen.
Fjern og afbryd strøm og luftforsyning.
Kontakt din servicerepræsentant.

a)
b)
c)
d)
e)
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FEJL
FINDING
VEJLEDNING
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ADVARSEL: AFBRYD LUFTFORSYNINGEN, INDEN DER UDFØRES
NOGET ARBEJDE, DER KRÆVER AFTAGNING ELLER
ÅBNING AF DÆKSLERNE.
FEJLFINDINGSVEJLEDNING
PROBLEM
Pressen vil ikke starte.
(Lyset er ikke tændt)
Stemplet trækkes ikke tilbage

Presmøtrik monteres ikke.

ÅRSAG
El-ledningen er ikke
tilsluttet.
Ingen strøm til pressen.

KORRIGERENDE
HANDLING
Tilslut el-ledningen
Tænd.

Udstødningslyddæmper
tilstoppet på
hovedventilsamlingen.

Udskift
udstødningslyddæmper.

Justering af
flowreguleringsventil
påkrævet.

Luk helt af for
flowreguleringsventilen ved
at dreje den med uret. Åben
derefter ventilen ved at dreje
den mod uret ca. 1/4 omgang.
Sørg for, at pressehovedet
ikke slår, når det trækkes
tilbage.

Ingen luftforsyning til
pressen.

Kontrollér
luftforsyningsforbindelserne
og hovedluftforsyningen.

Bøsning til pressehoved
forkert justeret.
Arbejdsemnets materiale er
for hårdt.

Stanser og amboltlængder er
forkerte.
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Justér bøsning til
pressehoved i henhold til
afsnittet om
Værktøjsopsætning og drift.
Tjek arbejdsemnets hårdhed,
og sammenlign med
specifikationerne i
presmøtrikkataloget fra
PEM®
Kombineret længde af
stanser og ambolt skal være
178 mm (7 tommer) ialt.

FEJLFINDINGSVEJLEDNING
PROBLEM
Presmøtrik monteres ikke.
(Continued)

ÅRSAG
Forkert hulstørrelse til
montering af presmøtrik i
arbejdsemne.

Hovedventil sidder fast.

Stanser går for langsomt ned.

Pressehovedet slår under
tilbagetrækning.

KORRIGERENDE
HANDLING
Mål hulstørrelsen og
sammenlign med
specifikationen i
presmøtrikkataloget fra
PEM®.
Fjern hovedventilsamlingen.
Skil ventilen ad, og rens den
i mineralsk terpentin. Udskift
ventilen, om nødvendigt.
Rens luftfiltre.

Pressehovedets
modulsamling er snavset.

Rens pressehovedets
modulsamling som angivet i
afsnittet Vedligeholdelse.

Pressehovedleje er
beskadiget.

Fjern pressehovedlejet og
udskift det. Saml igen og
sørg for, at sætskruerne er
helt monteret i bøsningen til
pressehovedet.

Fodkontakten virker ikke.

Udskift fodkontakten.

Justering af
flowreguleringsventil
påkrævet.

Luk helt af for
flowreguleringsventilen ved
at dreje den med uret. Åben
derefter ventilen ved at dreje
den mod uret 1/4 omgang.
Kør en cyklus med pressen
og sørg for, at pressehovedet
ikke hopper i bunden af det
nedadgående slag. Genjustér,
om nødvendigt.

Justering af
flowreguleringsventil
påkrævet.

Luk helt for
flowreguleringsventilen ved
at dreje den med uret. Åben
derefter ventilen ved at dreje
den mod uret ca. 1/4 omgang.
Kør en cyklus med pressen
og sørg for, at pressehovedet
ikke slår under
tilbagetrækning. Genjustér,
om nødvendigt.
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FEJLFINDINGSVEJLEDNING
PROBLEM
Værktøjet efterlader mærker
på arbejdsemnet.

ÅRSAG
For stor pressehovedkraft.

Reducér pressehovedkraften.
Se afsnittet om
Værktøjsopsætning og drift.

Skarp kant på stanser eller
ambolt.

Brudkant for stanser eller
ambolt 0,38 mm X 45E
(0,015 tommer X 45E)
maksimum.
Justér pågældende luftpude skyd ud eller træk tilbage.
(Figur 3.3)
Justér bøsningen til
pressehovedet, og sæt
pressehovedet i toppen af
kugleventilen i henhold til
opsætningsinstruktionerne.
Udskift udgangsmodulet,
hvis det ikke leverer 24 V
eller udskift magnetventilen,
hvis det leverer 24 V.

Hovedcylinder slår i
slutningen af slaget.

Hovedcylinders luftpude er
fejljusteret.

Håndtagssamling slår hårdt
på det opadgående slag.

Bøsningen til pressehovedet
er sat for lavt. Ledhåndtag
rammer pressehovedmodulet,
før håndtagsrullen berører
pressehovedets kappe.
Tjek, udgangsmodulet og se,
om de respektive LEDlamper lyser, og at modulet
leverer 24 V til
magnetventilen.

Hvis:
• Pufferen ikke fungerer
korrekt.
• Blæser 1 ikke fungerer
korrekt.
• Blæser 2 ikke fungerer
korrekt.
• Skytten ikke glider frem
og tilbage.
• Den øverste, forreste
værktøjsglider ikke
skyder ud.
• Gribesamlingen ikke
fungerer.
Skytten sidder fast.
Møtrikker eller knapper
bliver ikke trukket korrekt
gennem fremføringen.

KORRIGERENDE
HANDLING

Der sidder en presmøtrik
fastklemt.
Fremføringen er skæv.
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Fjern presmøtrikken.
Få fremføringen til at flugte
igen.

PROBLEM

FEJLFINDINGSVEJLEDNING
ÅRSAG

De lange dele af knapper sidder
fast i røret.

Buk i røret er for tætte.

Skytten vibrerer sammen med
skålen.

Skytten sidder for tæt på
fremføringen.

Skålen vibrerer ikke.

a. Tjek sikringen til
skålens driver controller.
b. Tjek, at PLC’ets
udgangslampe 5 lyser.
c. Tjek skålens driver
controllers interne
kredsløb.
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KORRIGERENDE
HANDLING
Genbuk røret, så det bukker
fremad mod stellet og derefter
igennem rørclipsene på stellet.
Sørg for et mellemrum på ca. 1
mm (0,040 tommer) mellem
skytte og fremføring.
a. Tjek, om der er en kortsluttet
spole på begge magneter.
Reparér kortslutning, og
udskift så sikringen til skålens
driver controller.
b. Udskift og omprogrammér
PLC’et, hvis den er
fejlbehæftet.
c. Udskift dele, eller
kontrolenheden, efter behov

ANBEFALEDE
RESERVEDELE
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ANBEFALEDE RESERVEDELE
TIL PEMSERTER® SERIES 4® PRESSE MED AUTOMATISK FØDNING

ANTAL

RESERVEDELSNUMMER

BESKRIVELSE

1 stk.

980335097

1 stk.

980335098

1 stk.

980420081

Tværstiftsplade (Figur 3.2)

2 stk.

980039077

Topnøglesætskruer Nr. 10-32
X 1/4 Lg. (Figur 6.0)

1 stk.

8017472

Filterelement-SMC (Figur 7.1)

1 stk.

980445025

1 stk.

8016143

Stift, Presshovedkryds, PS4AF

1 stk.

8016680

Sikkerhedspunktssensor

1 stk.

8016734

Konnektor

1 stk.

8017767

Hovedcylindersensor

1 stk.

8017785

Sensorkabel til hovedcylinder

1 stk.

8017473

Løftecylindersensor

1 stk.

9800391619

Bøsning til pressehoved
(Figur 6.0)
Kontramøtrik til pressehoved
(Figur 6.0)

Kugleakuator/Ventilsæt

Vakuumkontakt

Medfølger ikke i reservedelssættet:
1 stk.

8002946

Trykdiagnosemåler
(ekstraudstyr)
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PNEUMATISK
DIAGRAM
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PART NUMBER
8017472
8006257
8017875
8005969
980445024
8002804
980039005
8016715
9800393037
8017765
9800393029
8000680
8017866
8001400
9800391619
8016653
8017470
8017467
8017469

DESCRIPTION
FILTER/REGULATOR
GRIBER CYLINDER
5 PORT MAGNETVENTILEN
VENTIL LUFTMÆNGDE KONTROLLERE
CYLINDERK (9/16*3)
VENTIL LUFTMÆNGDE KONTROLLERE
VENTIL N/C POPPET
LYDDÆMPER 1/4"
PILOTFORSØG VENTIL
CYLINDERK(3 1/4*10)
REGULERINGSVENTIL -3/8 NPT
SYTTE CYLINDERK
AMBOLT VENTIL
VAKUUM GENERATOR
SWITCH VAKUUM
SKYDE CYLINDER
SIKKERHEDS VENTIL
TRYK REDUKTIONS VENTIL
3 PORT MAGNETVENTILEN
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QTY
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ELEKTRISK
DIAGRAM
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