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Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt a prést üzembe helyezné
1. FEJEZET
BEVEZETÉS
A PEMSERTER Series 2000 présgépet három változatban készítik: kézi, automata, és TRUMotion rendszerként. Ezútobbi szállítószalaggal, X-Y pozicionáló asztallal és robotkarokkal
van kiegészítve. Ez a kézikönyv a Series 2000 típusú automata présgép standard verziójának
működését írja le. A Series 2000-es présgép kézi verziója ugyanúgy működik, mint az automata
verzió, ugyanazzal a vezérlőszoftverrel látták el, csak nem rendelkezik automata
adagolórendszerrel. A Series 2000 présgép kézi verziója automatikussá fejleszthető az automata
adagolórendszer egységeinek hozzáadásával.
Működési jellemzők:
• Biztonsági és védelmi rendszer egészen 0,4 mm érzékenységig.
• Egyedi nagy sebességű nyomószár mozgatás, nagy hatásfokú nyomólökettel.
• Számítógépes vezérlőrendszer érintőképernyős irányítással. A kezelőnek egyszerű és pontos
vezérlést tesz lehetővé. Könnyű beállításra, működtetésre, karbantartásra és hibakeresésre
tervezték.
• Könnyű beállítású és cserélhetőségű automatikus adagolású szerszámrendszer. Többféle
szerszám alkalmazását teszi lehetővé, különböző rögzítőelemtípusokhoz, azonos adagolóval.
Gép tulajdonságai:

Nyomóerő
Présrendszer típusa
Levegő szükséglet
Benyúlási mélység
Magasság
Szélesség
Hosszúság
Súly
Elektromos hálózat (Észak-amerikai szabvány)

1,8-71,2 kN
levegő-olaj
6-7,5 bar
610 mm
1930 mm
920 mm
1260 mm
1180 kg
115 VAC (váltakozó áram), 60 Hz, 4 A, 1 Ø
230 VAC (váltakozó áram), 50 Hz, 4 A, 1 Ø

•

Elektromos hálózat
(Európa és Csendes Óceánia térség)
Levegő felhasználás

•

Elektromos áramfogyasztás

●
●

Környezeti hőmérséklet
Környezeti páratartalom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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kb. 7 liter/mp 1 atm. légnyomás mellett és
20 kN-al történő percenkénti 30 besajtolásnál
kb. 250 Watt ha az adagolódob is működik

0-40°C (32-104°F)
0-100% (nem a sűrített levegőre vonatkozik)
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BIZTONSÁG
A Series 2000-es sajtológépet úgy készítették, hogy megfeleljen az ISO, ANSI, OSHA, CEN és
CSA biztonsági előírásainak.
A Series 2000 típusú présgép ugyancsak megfelel az Európai Unió előírásainak és CE
megfelelőségi jellel is rendelkezik.
A Series 2000-es gép megfelel a következő előírások legfontosabb követelményeinek:
EN 2006/42/EC Gépészeti Előírás
EN 50082-1 Elektromágneses Kompatibilitási (EMC) Előírás
EN 2006/95/EC Alacsony Feszültség Előírás
Kérjük olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mindig használjon védőszemüveget a gép működtetése és karbantartása közben.
Fülvédő használata javasolt.
A gép szervizelése előtt mindig áramtalanítsa a prést és húzza ki az elektromos kábelt a
csatlakozóból.
Mielőtt használná a prést, győződjön meg róla, hogy a levegőellátás vezetékére egy
lekapcsoló szerkezetet illesztettek és ez könnyen elérhető, hogy vészhelyzet esetén le
lehessen kapcsolni a levegőt a gépről.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a levegőtömlők és csatlakozások nem használódtak el.
Csak jóváhagyott alkatrészeket használjon a karbantartáshoz és javításhoz.
Ne használjon csorba, repedt vagy sérült tartozékokat és szerszámokat.
Szilárdan csatlakoztassa a légvezetéket. (Biztosan csatlakoztassa a légvezetéket)
Tartsa távol testrészeit a gép mozgó részeitől
Ne viseljen ékszereket, laza öltözéket vagy bármi mást, amit a mozgó részek
elkaphatnak.
Ha egy új felhasználó működtetné a présgépet, győződjön meg róla, hogy ezek az
utasítások könnyen hozzáférhetők.
A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja.
Semmi más módon ne változtassa meg a gép felépítését.

FIGYELEM: Közvetlenül a présgép átvétele után, amint lehetséges, hozzon létre egy
Karbantartási Kódot a felügyelő/karbantartó személyzet részére, hogy Karbantartás
Üzemmódban helyesen működtessék a gépet normál védőeszközök nélkül.
Karbantartás Üzemmódban csak szakképzett személyzet üzemeltetheti a berendezést.
A Penn Engineering nem vállal semmilyen felelősséget a hibás karbantartásból eredő
meghibásodásért vagy személyes sérülésekért.
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Cimke

Meghatározás
Általános Figyelmeztető Jel Néhány egység különleges
figyelmet igényel. Ezek a részek a gépkönyben részletesen ki
vannak fejtve.
FIGYELMEZTETÉS: Lézersugárzás. Ne nézzen a
fénysugárba.
2-es osztályba sorolt lézert kibocsátó termék.
EN 60825 és ANSI Z136.1 szerint: a 2-es osztályba sorolt
lézerek kis teljesítményű készülékek, melyek 400 és 700 mm
közötti hullámhosszúságú látható sugarat bocsátanak ki. Rövid
idejű belenézés nem okoz károsodást, mert az ilyen
teljesítményű lézersugár nem éri el a maximálisan megengedhető
sugárzás értéket 0.25 mp időtartam alatt. Hosszabb idejű
szándékos belenézés azonban veszélyes lehet.
Soha ne irányítsa a sugarat a munkadarabtól eltérő célra.
Védőszemüveg Viselésére figyelmeztető felirat – Védőszemüveg
viselése kötelező a prés üzemeltetésekor.
Forró Felületre figyelmeztető felirat – Forró felület. Ne érintse
meg.
Becsípődésre figyelmeztető felirat – Kézzel ne közelítsen ehhez
a területhez.
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JÓTÁLLÁS
A PEMSERTER Termékrészleg garantálja, hogy a vásárlástól számított két (2) éven belül,
ennél a terméknél, megfelelő üzemelési körülmények és működtetés mellett, anyagból és
összeszerelésből adódó hibák nem fordulnak elő.
Ez a garancia nem vonatkozik egy olyan termékre sem, amelyet bármely módon megváltoztattak,
cseréltek vagy javítottak, kivéve a normál karbantartást vagy ha az a PEMSERTER
Termékrészleg jóváhagyásával történt. Ez a jótállás nem vonatkozik egy olyan termékre sem,
amely helytelen és gondatlan használatnak vagy balesetnek lett kitéve.
A vásárló egyetlen és kizárólagos lehetősége a PEMSERTER Termékrészleg által jóváhagyása
melletti javítás, módosítás illetve csere. A PEMSERTER Termékrészleg nem vállal semmilyen
közvetett vagy közvetlen kártérítési felelősséget. A PEMSERTER Termékrészleg felelőssége
csak a termék vételi áráig terjedhet.
Ez a jótállás kizárólagos és minden más jótállás helyett érvényes. Semmilyen más szóbeli vagy
írásos információ, ami a PEMSERTER Termékrészlegtől, annak dolgozóitól, képviselőitől,
disztribútoraitól vagy ügynökeitől származik, nem bővítheti a jelen garancia felelősségi körét,
vagy hozhat létre új garanciát.
Ha bármilyen kérdés vagy probléma vetődne fel az Ön Series 2000 típusú présgépével
kapcsolatban, keresse fel a PennEngineeringnél a PEMSERTER Termékrészleg
Vevőszolgálatát. Díjmentesen hívható az 1-800-523-5312 (Észak-Amerikában) illetve a 215766-3801 telefonszámon.
A beállításra, kiképzésre és javításra vonatkozó szolgáltatásokra egészen addig igényt tarthat,
amíg a présgép az Ön tulajdonában van. Ingyenes telefonhíváson keresztül utasításokat és
szolgáltatásokat vehet igénybe a présgép teljes élettartama során, ha felhívja a PEMSERTER
Termékrészleg Vevőszolgálatát.
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2. FEJEZET
A PRÉSGÉP FŐBB ALKATRÉSZEINEK BEAZONOSÍTÁSA ÉS HELYMEGHATÁROZÁSA

A prés főbb alkatrészeinek beazonosítása
Ebben a fejezetben a felhasználó megismerkedhet a prés főbb alkatrészeivel.
Keret (Váz)
A keret képezi a prés tartószerkezetét. A fő rész erős acélból készült, hegesztett elemekkel,
amelyek a fővázat és az egyéb tartó elemeket képezi. A prés összes része közvetve vagy
közvetlenül a keretre van szerelve.
Főhenger/Nyomószár
A présgép nyomóerejét egy hidraulikus henger, a főhenger adja. Utóbbi közvetlenül a keretre
van szerelve, és a homloklap-fedelek veszik körül. A főhenger végéhez egy Lineáris Jelátalakító
csatlakozik, amely leolvassa a főhenger dugattyújának mindenkori pozícióját. A főhenger
karjának végéhez kapcsolódik a biztonsági szerkezet, amely leírása a 3. Fejezetben található. A
főhenger karját Nyomószárnak hívják.
A kezelő vezérlőeszközei
A kezelő összes vezérlőeszköze az elöl lévő burkolat ajtaján található, a lábpedált kivéve.
A vezérlőeszközök közé sorolható az érintős vezérlőképernyő, a vészleállító gomb, a bekapcsoló
gomb, a kikapcsoló gomb, a hangjelző, és a bemérő fények gombja.

• Érintős vezérlőképernyő - A prés vezérlőrendszerének (PLC) ez az első csatlakozási
felülete. Az üzembe helyezéshez, az automatikus adagoláshoz és besajtoláshoz, beállítások
konfiguráláshoz, a felhasználónak való visszajelzéshez és hibakereséshez használják. A
képernyőn szövegek és grafikai információk jelennek meg, ami lehetőséget nyújt a
kezelőnek, hogy a képernyő különböző pontjának érintésével információkat válasszon ki a
képernyőn megjelentek szerint. Az érintőképernyő ún. képernyőkímélővel van ellátva, amely
10 perc használaton kívüli idő elteltével kikapcsolja a képernyőt. A képernyőt bármely
ponton érintse meg az újraaktiváláshoz. Minden üzenet részletes leírásával a könyv 6.
Fejezetében foglalkozunk.
• Vészleállító (E-Stop) - Ennek a gombnak a lenyomásával megszűnik a gyors kiürítő/feltöltő
szelep áramellátása (lásd 6. oldalon – levegő utánpótlást biztosító rendszer leírása). Amikor a
nyomás megszűnik, az összes pneumatikus mozgórész leáll. Az E-Stop helyzetben a gép
leáll. A vezérlő rendszer készenlétben marad és érzékeli a vészleállítást.
• Bekapcsoló gomb - Amennyiben a prés működik, ez a gomb zölden ég. Amikor a prés
üzemen kívül van, ennek a gombnak a megnyomásával a prés vezérlőrendszere áram alá
kerül, a prést induló helyzetbe hozza, nyomás alá helyezi, és alaphelyzetbe húzza a
nyomószárt.
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• Kikapcsoló gomb - Ha a prés nem üzemel, vörösen világít. Amikor megnyomják,
megszakítja a prés vezérlő rendszerének áramellátását, beleértve a mozgó részeket és a gyors
levegő leeresztő/feltöltő szelepet is.
• Hangjelző - A hangjelzőt is a prés vezérlőrendszere (PLC) irányítja, ennek segítségével a
rendszer figyelmezteti a kezelőt azokra a műveletekre, amelyek különös figyelmet
igényelnek. A hangerőt a külső gyűrű elforgatásával és a hangjelző nyílásainak beállításával
lehet szabályozni.
• Bemérő fényeket (lézer) bekapcsoló gomb - Ennek a gombnak a segítségével lehet kibekapcsolni a bemérő fényeket. A gomb világít, amikor a bemérő fény be van kapcsolva.
Soha ne irányítsa a lézer nyalábot más irányba a munkafelületen kívül, és sose nézzen bele.
• Lábpedál - A kezelő a lábpedál segítségével indíthatja el a préselési ciklust. A lábpedál
felszabadítja a működtető személy kezeit, így jobban kezelheti a munkadarabot.
Hidraulikus/Pneumatikus szekrény
A prés jobb oldalán található hidraulikus/pneumatikus szekrényben vannak annak a levegő-olaj
rendszernek a főbb elemei, amelyek a főhengert vezérlik. Ezen alkatrészek közé sorolható a
komputer által vezérelt nyomásszabályzó rendszer, a nyomószár-szelep szerkezet, ami magában
foglalja a nyomószár szelepét és a nyomásfokozó szelepét, a levegő/olaj tartályokat, a
levegő/olaj nyomásfokozót és a hidraulikus biztonsági szelepeket.
Elektromos kapcsolószekrény
Az elektromos kapcsolódoboz, amely a hidraulikus/pneumatikus szekrény alatt található, a
számítógépes vezérlőrendszert (PLC), illetve különböző elektromos alkatrészeket és elosztókat
tartalmaz. A feszültségkábel (táp) és a lábpedál csatlakozik ehhez a dobozhoz. Az ajtó kulccsal
záródik, hátulján található az áramtalanító-kapcsoló. A prés bekapcsolásához ennek a gombnak
is bekapcsolva kell lennie. A gomb kikapcsolása áramtalanítja az egész prést. A feszültségkábel
közvetlenül a kapcsológomb mellett található. A kábel kihúzásával áramtalanítani lehet az egész
berendezést, karbantartási munkálatok céljából.
Vibrációs adagolódob (automatikus rögzítőelem-adagoló egység)
A vibrációs adagolódob, amely a prés baloldalán található, a rögzítőelemek automatikus
adagolását szolgálja. Ez egy elektromosan vezérelt szerkezet, amely tartja, illetve továbbítja a
különböző típusú rögzítőelemeket. Különböző célszerszámokat lehet csatlakoztatni az
adagolódobhoz, hogy kellőképpen ki tudja vezetni a rögzítőelemeket az adagolóból. A vibrációs
adagolódobot egy „univerzális gátszerkezet” adapterrel látják el, amit az összes anya-típusú és
néhány csap-típusú szerszámhoz használnak. A vibrációs adagolódobot egy tárcsa és egy
kapcsoló vezérli, amely az adagolódobot vezérlő egységen található, az adagoló fölött.

• Adagolódob Rezgését Beállító Tárcsa - Az adagoló rezgésének mértékét és erejét egy
tárcsa szabályozza. A rezgés mértékének beállításával lehet szabályozni az automatikus
adagolási folyamat mértékét és teljesítményét.
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• Adagolódob Üzemmód Kapcsoló – Ez egy 3 állású kapcsoló, amely segítségével ki lehet
választani, hogy az adagoló állandóan be vagy ki legyen kapcsolva, illetve az érintőképernyő
(PLC) vezérelje automatikusan. Amikor a gomb automatikus módra van állítva, a PLC
működési és hibakeresési üzemmód közben bekapcsolja az adagolót. Üzemelés módban a
PLC kikapcsolja az adagolót, ha a berendezés bizonyos ideig nem üzemel. A PLC
automatikusan beindítja az adagolót, amikor a következő rögzítőelemsort adagolják. A
rögzítőelemek beadagolásánál/kiürítésénél kívánság szerint ki-bekapcsolhatja az adagolót.
Amikor befejezte, állítsa vissza a kapcsolót AUTO állásba.
A zsilip tartószerkezete (automatikus rögzítőelem-adagoló egység)
A zsilip tartószerkezete a vibrációs adagolódob mellett található és az a szerepe, hogy tartsa és
működésbe hozza a zsilip alkatrészeit, a levegőt biztosító szerkezetet, rögzítse a Csap-a-csőben
érzékelőt és a nyomásfokozó átfolyást vezérlő szelepét. A levegőhenger, amely a zsilip
tartószerkezetén található, hozza működésbe a zsilipet. A zsilip fogadja a darabokat a vibrációs
adagoló felől, leválasztja őket és továbbítja a bélyeghez/üllőhöz. A zsilip tartószerkezete egy
síkban van a vibrációs adagolóval. Megfelelő szintezés szükséges a zsilip szerszámozásának
megfelelő működéséhez.
Csap-a-csőben érzékelő – A PLC ennek a gyűrűs érzékelőnek a segítségével figyeli és ellenőrzi
a csap-típusú szerszámozás adagolását.
Nyomásfokozó áramlásvezérlő szelep – Ez a szelep ellenőrzi a levegőáramlást a vibrációs
adagolódob szerszámozásának csatlakozásaihoz, illetve szabályozza a rögzítőelemek
besorolójának teljesítményét.
Kitoló- és befogószerkezet (automatikus rögzítőelem-adagoló egység)
A kitoló- és befogószerkezet a keret torkának felső részén található, a felső adagolású
szerszámozást tartja és két pneumatikus indítóval rendelkezik. A két indítószerkezet egy lineáris
kitoló henger és egy párhuzamos befogó. A befogószerkezet szerepe, hogy működésbe hozza a
rögzítőelemeket tartó szorítópofákat. A befogószerkezet kinyílik és bezárul, hogy befogja és
elengedje a rögzítőelemeket. A befogószerkezet a kitolószerkezet végéhez van csatlakoztatva. A
kitolószerkezet szerepe, hogy elmozdítsa a befogót és szorítópofáit visszahúzott pozícióból
besajtolási pozícióba. Ez a rendszer a rögzítőelemek továbbítását végzi a bélyeghez. A kitoló- és
befogószerkezetet arra is használják, hogy rögzítse azt a csővezetéket, amely a csap-típusú
szerszámozáshoz kell. Annak érdekében, hogy a különleges munkadarabok hozzáférhetővé
váljanak a kitoló- és befogószerkezetet le lehet szerelni.
Üllőtartó szerkezet
Az üllőtartó szerkezet a torok alsó részére van szerelve, és az a szerepe, hogy tartsa az üllő
szerszámozását. Egy darab levegőhengerrel látták el. Az alsó adagolású henger hozza
működésbe az alsó adagolású anyákat besajtoló egységet.
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Megmunkálószelep/Tároló szekrény
A megmunkálószelep/tároló szekrény a vibrációs adagolódob alatt található. Az ajtó mögött egy
másik szekrény van, amelyben azok a pneumatikus szelepek vannak, amelyek a különböző
szerszámvezérlők és befúvószerkezetek működését ellenőrzik. Ezen szekrény alatt található az
üzemlevegő gyűjtőtartály. A tartály biztosítja a kellő mennyiségű sűrített levegőt a
megmunkálószelepekhez, ezáltal biztosítja az egyenletes adagolást.
Levegőellátó rendszer
A sűrített levegő a prés hátsó részén található rendszeren keresztül érkezik a présbe, ez a
rendszer egy szűrő/szabályzóból és egy elektromosan vezérelt gyors kiürítő/feltöltő szelepből áll.
A szabályzóval manuálisan lehet beállítani a levegőt biztosító vezetékben a légnyomást. A gyors
kiürítő/feltöltő szelep működésbe lépése levegőt biztosít a prés részére. Amikor ezt a szelepet
kikapcsolják, a szelep lezárja és gyorsan kiüríti a felgyülemlett levegőt a présből.
Szerszámtartó doboz (opcionális)
A szerszámtartó doboz a prés baloldalán található.
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1
2
3
4

VIBRÁCIÓS ADAGOLÓDOB
ZSILIP TARTÓSZERKEZETE
MEGMUNKÁLÓSZELEP/TÁROLÓ SZEKRÉNY
FŐHENGER SZEKRÉNYE
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HIDROPNEUMATIKUS SZEKRÉNY
ELEKTROMOS-SZEKRÉNY
KITOLÓ- ÉS BEFOGÓSZERKEZET
ÜLLŐTARTÓ SZERKEZET
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1
2
3
4
5
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7

HANGJELZŐŐ
PLC ÉRINTŐS VEZÉRLŐKÉPERNYŐ
VÁKUUM CSATLAKOZÓ
KIKAPCSOLÓ GOMB
BEKAPCSOLÓ GOMB
VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB
SPOTLÁMPA KI/BE KAPCSOLÓ GOMBJA
2-2 ÁBRA
A KEZELŐ VEZÉRLŐEGYSÉGEI
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LINEÁRIS JELÁTALAKÍTÓ
FŐHENGER
VÁKUUM CSATLAKOZÓ
OPTIKAI ÉRZÉKELŐK (FOTOCELLA)
BIZTONSÁGI SZERKEZET HÁZA
OLAJNYOMÁS JELÁTALAKÍTÓ
VÁKUUM KAPCSOLÓ
VÁKUUM GENERÁTOR
LÉZER SPOTLÁMPA
TÜKÖRGYŰRŰ
2-3 ÁBRA
FŐHENGER SZEKRÉNYE
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1
2

KITOLÓ- ÉS BEFOGÓSZERKEZET
ÜLLŐTARTÓ SZERKEZET
2-4 ÁBRA
BÉLYEG ÉS ÜLLŐ KÖRNYEZETÉNEK ÁBRÁZOLÁSA
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1
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LEVEGŐ/OLAJ TARTÁLY-EGYÜTTES
NYOMÓSZÁR SZELEPVEZÉRLÉSÉT SZABÁLYZÓ SZERKEZET
ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSSZABÁLYZÓ
BIZTONSÁGI SZELEP SZERKEZETE
KIEGYENLÍTŐ SZELEPEK
GYORS LEFÚVÓ SZELEP
NYOMÁSFOKOZÓ SZERKEZETE
2-5 ÁBRA
HIDROPNEUMATIKUS SZEKRÉNY
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3. FEJEZET
A BIZTONSÁGI RENDSZER ÜZEMELTETÉSE
FIGYELEM – A sérülések elkerülése végett:
1. Mindig áramtalanítsa a prést, és húzza ki a konnektorból az elektromos kábelt, mielőtt
megkezdik a gépen a karbantartási munkálatokat.
2. Kizárólag szakképzettséggel és engedéllyel rendelkező személyzet végezhet el a gépen
javítási, karbantartási, beállítási műveleteket, továbbá csak szakképzett személy
üzemeltetheti azt.
3. Mindig használjon védőszemüveget a présgép működtetése, illetve karbantartása során.
A BIZTONSÁGI RENDSZER TULAJDONSÁGAI
1. Ha a prést, akár az OFF (KI) nyomógomb, akár az ON/OFF kapcsoló segítségével, vagy a
vészleállító-gomb megnyomásával áramtalanítják, a gyors lefúvó/feltöltő elektromos szelep
kiengedi a teljes légnyomást a présből. TARTÓS NYOMÁS HIÁNYÁBAN AZ ÖSSZES
PNEUMATIKUS (LEVEGŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT) MŰVELET LEÁLL.
2. Az elektromos szekrény kulcsra van zárva, így illetéktelen személy nem férhet hozzá.
3. A szabadalmaztatott biztonsági rendszer meg tudja különböztetni, hogy a munkadarab
helyesen van-e elhelyezve a nyomószár és üllő között, illetve, ha egy idegen tárgy van
ugyanott. A biztonsági rendszer a következők szerint működik:
• Egy lineáris jelátalakítónak nevezett érzékelőt szereltek a főhenger felső részére. A lineáris
jelátalakító érzékeli a főhenger dugattyújának helyzetét és visszaküldi az információt a PLChez.
• A „biztonsági szerkezetnek” nevezett egységet a nyomószár aljára szerelték. A szerkezet egy
fix részből, amit háznak nevezünk és egy rugós adapterből áll. Az adapter tartja a bélyegszerszámot. Amikor a nyomószár kitolódik és az adapter vagy a bélyeg-szerszám
érintkezésbe kerül egy tárggyal, a biztonsági szerkezet összezár.
• Két pár optikai érzékelő (fotocella) található a homlokszekrényben, a főhenger alatt.
Mindegyik fotocella követ egyenként egy fénynyalábot, amit a nyomószáron lévő „fénytörő
gyűrűn” található két nyíláson keresztül megy át. Amikor a biztonsági szerkezet összezár, a
szerkezet belsejének egy része eltakarja mindkét fénynyalábot és az érzékelő kiold.
• Az érzékelő kiold, vagy azért mert 1.) a biztonsági szerkezet összezáródott, 2.) A fénytörő
gyűrű elmozdult, vagy 3.) a fénynyalábot valami megszakítja, ekkor a PLC azonnal érzékeli
a változást.
• A Beállítási Ciklus alatt, a PLC ezt a rendszert használja, hogy meghatározhassa, hol van
pillanatnyilag a rögzítőelem és munkadarab miközben a nyomószár leereszkedik, összezárva
a biztonsági szerkezetet, érzékelve az érintkezést és a lineáris jelátalakítót. Az érintkezés
helyére vonatkozó adatokat a gép elmenti a memóriába és összehasonlításra használja
minden préselés/üzemelés ciklusnál.
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• Préselési ciklus közben, a PLC képes meghatározni, hogy a biztonsági szerkezet/bélyeg
„megfelelő” vagy nem „megfelelő” tárggyal érintkezik-e. Egy „biztonsági zóna” segítségével
kisebb változtatásokat lehet elvégezni a munkadarabbal illetve a kezelő precíziós
munkájával.
• Csak amikor MINDKÉT redundáns jel egyezik és az utolsó érintkezési pont a „biztonsági
zónán” belül esik, akkor engedélyezi a PLC a biztonsági szerkezetnek, hogy teljesen
összezárjon és a levegő-olaj rendszernek, hogy alkalmazza az előre meghatározott nagy
nyomóerőt a rögzítőelemek besajtolásához.
4. Három különböző biztonsági szint érvényes, mindegyikhez egy-egy négyjegyű belépési kód
tartozik.
FIGYELEM: Közvetlenül a présgép átvétele után, amint lehetséges, hozzon létre egy
Karbantartási Kódot a felügyelő/karbantartó személyzet részére, hogy Karbantartási
Üzemmódban helyesen működtessék a gépet normál védőeszközök nélkül.
Karbantartási Üzemmódban csak szakképzett személyzet üzemeltetheti a
berendezést. A Penn Engineering®. nem vállal semmilyen felelősséget a hibás
karbantartásból eredő meghibásodásért vagy személyes sérülésekért.
5. Amennyiben a lineáris jelátalakító vagy a nyomószár bármely biztonsági érzékelője hibát
észlel, az egész rendszer, beleértve a nyomószárat is, azonnal leáll, és nem indul be újra a hiba
kiküszöböléséig.
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4. FEJEZET
A PRÉSGÉP TELEPÍTÉSE
A prés mozgatása

• Ha villástargoncát vagy hidraulikus kéziemelőt használ, győződjön meg róla, hogy a villák
megfelelően helyezkedtek el a prés alján található vezetőfülek között. Ha a gépet felülről
emelik, kellőképpen egyensúlyozza ki a láncot vagy szíjat, a két szemescsavar között, hogy a
lógó gép lehetőleg ne lengjen ki. FIGYELEM, a présgép kiegyensúlyozatlanul történő
felemelése vagy a hirtelen megállások a gép felborulását eredményezhetik.
A prés helye

• Válasszon ki egy világos és tiszta helységet, (viszonylag) sík padlózattal. A padlónak bírnia
kell a prés súlyát.
A prés szintezése

• Miután a helyére került, a prést vízszintbe kell állítani. Ez a négy géptalp segítségével
lehetséges, és miután a gép vízszintbe került, az ellenanyákkal rögzíteni lehet a géptalpak
pozícióját. Ez a feladat két db. ¾-es villáskulcsot igényel (lásd a 4-1 ábrát). Franciakulcsot is
lehet alkalmazni. Igazítsa a géptalpakat, közben figyelje a besoroló szerkezet adaptere
melletti szintjelzőt. Az univerzális besoroló adapterének teljesen vízszintben kell lennie,
hogy az adagoló rendszer megfelelően működjön.
A prés körüli helyigény

• A PEMSERTER csoport nem ír elő semmilyen követelményt, a gép körüli minimális helyet
illetően. Ugyanakkor győződjön meg róla, hogy nincs olyan egyéb nemzeti vagy helyi
biztonsági előírás, amely másképp rendelkezik a dologról. Például, az USA-ban az
elektromosságra vonatkozó előírások azt írják elő, hogy az elektromos-szekrény előtt
legalább 36 collos biztonsági távolságnak kell lennie. Mi azt javasoljuk, hogy úgy képezze ki
a prés körüli teret, hogy a különböző tároló- és üzemszekrényeket teljesen ki lehessen nyitni,
és hogy a legnagyobb méretű munkadarab is elférjen.
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Javasolt levegőcsatlakozások elrendezése
A megfelelő levegőellátás nagyon fontos a gép működése és karbantartása szempontjából. Az
alábbi irányelvek betartása biztosítja a présgép jó teljesítményét.

• Levegő minősége - A levegőellátás minősége nagyon fontos. A levegőnek tisztának és
•
•

•
•
•
•
•
•

száraznak kell lennie. A nedvesség és törmelékek beszennyezik az olajat és a szeleprendszert,
ami a gép teljesítményének és karbantartásának problémáihoz vezet.
Levegőellátás átfolyása – használjon minimum 12 mm belső átmérőjű csöveket és
szerelvényeket a sűrített levegő forrásától a présgépig. A levegőellátás nyomásának 6 és 7,5
bar között kell lenni. A nem megfelelő levegőáramlás befolyásolja a gép teljesítményét.
Levegőfogyasztás – Automatikus üzemmódban a levegőfogyasztás 4,5 liter sűrített levegő
ciklusonként. Az átlagos levegőfogyasztás 20 kN nyomóerő és 30 besajtolás/perc mellett
körülbelül 7 liter/másodperc, 1 atmoszféra légnyomás mellett. A levegőellátás átfolyásának
feltételei magasabbak, mint ezek az értékek, mivel a levegő csak minden ciklus idejének
felénél fogy.
Csővezeték felszerelése – A megfelelő vezeték összeköttetés segít megvalósítani a fenti
követelményeket. Lásd a 4-2 ábrát a következő oldalon.
Csatlakozzon az ellátó vezetékre egy csővel, ami előbb felfelé vezet, meghajlik, majd lefelé
tart. Ez az elrendezés segít megelőzni, hogy a víz és a kompresszor olaja a présgépbe jusson.
Erre a függőleges ágra csatlakozzon egy szerelvénnyel, ami 12 mm átmérőjű vagy nagyobb
tömlőhöz való. Ez a vezeték fut a préshez.
A függőleges ágnak a végére szereljen egy leeresztő-szelepet. Ez segít összegyűjteni a még a
vezetékben lévő vizet és olajat, így a rendszer tisztítását eredményezi.
Ha az Ön gyári levegőellátása nem felel meg a fenti követelményeknek, akkor ajánlatos
lenne egy megfelelő méretű levegőtartály beszerzése.
Javasoljuk egy kiegészítő szűrő/vízkiválasztó telepítését közvetlenül a gépen kívülre.

Megfelelő hálózati csatlakozókábel felhelyezése

• A prést „apa” típusú, IEEC 320/CEE22 jelzésű univerzális konnektorral látták el. ÉszakAmerikán kívül, amennyiben nincsenek egyéb rendelkezések, a vevő által szállított
csatlakozókábellel szerelik fel a berendezést. Semmilyen más elektromossági módosítás nem
szükséges. A csatlakozást az Ön helyi előírásai szerint kell elvégezni.
A lábpedál felhelyezése
Helyezze be a lábkapcsolót az elektromos szekrény bal alsó sarkában kiképzett csatlakozóba.
Ellenőrizze a hidraulikus folyadékszintet a levegő- és az olajtartályban.
Győződjön meg róla, hogy a hidraulikus folyadék a levegő-olaj tartályban a feltöltési szinten
van. Amennyiben a folyadék szintje túl magas vagy túl alacsony, kiküszöbölheti a problémát a
11. fejezetben leírtak szerint.
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LEVEGŐELLÁTÁS

½”-OS (12 MM-ES) BELSŐ
ÁTMÉRŐJŰ CSŐ A PRÉSHEZ
LEERESZTŐ CSONK

LEERESZTŐ SZELEP

4-2 ÁBRA
LEVEGŐELLÁTÁS

Copyright 2013 by PennEngineering®

20 of 111

4,25”
(1089 mm)

FELTÖLTÉSI
SZINT

SZINTKIEGYENLÍTŐ SZELEPEK

4-3 ÁBRA
FELTÖLTÉSI SZINT A LEVEGŐ/OLAJ TARTÁLYBAN
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5. FEJEZET
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI LEÍRÁSOK
A rendszer működése:
A PEMSERTER SERIES 2000 típusú présgép funkciója, hogy gyorsan, biztonságosan és
egyenletesen sajtoljon be PEM márkájú rögzítőelemeket különböző típusú lemezanyagokba.
Ennek érdekében a prés igénybe vesz:

• Egy szabadalmaztatott, munkaponton lévő biztonsági rendszert, amely ellenőrzi a nyomószár
lefelé mozdulását, illetve megakadályozza a nyomószárat, hogy lesüllyedjen, ha más anyagot
érzékel, mint a besajtolandó rögzítőelemet vagy a munkadarabot.
• Egy automata rögzítőelem-adagoló rendszert, amely odaszállítja a rögzítőelemet a
munkadarabon lévő besajtolási ponthoz, ily módon a kezelőnek csak a munkadarabot kell
fognia.
• Levegő/olaj nyomásfokozó rendszert, amely gyors nyomószár-löketet biztosít, illetve magas
nyomóerőt a besajtolási ponton.
• Pontos besajtoló-szerszámokat és komputer által vezérelt nyomóerőt.
Rögzítőelemek besajtolása:
A PEM típusú rögzítőelemeket megmunkálható lemezanyagokon kialakított lyukasztott vagy
fúrt lyukakba sajtolja be a gép. A PEM típusú rögzítőelemek besajtolásához:

• A rögzítőelemet a gép az előfuratba helyezi, míg a rögzítőelem azon része, mely nagyobb,
mint a furat (anyák esetében a rovátkák, távtartóknál a fej), a furat peremére fekszik.
• Egy párhuzamos préselőerő alkalmazásával a rögzítőelem kiálló részét a lemezbe préselik.
• A nyomóerő hatására a lemez ún. hidegfolyásra kényszerül, a rugalmas hordozóanyag
körülöleli a rögzítőelem speciálisan kialakított gallérját. Ezáltal a rögzítőelem a lemezbe
sajtolódik és terhelhetően rögzül.
A présgép beállítása
1. lépés - Szerszámozás beállítása
Szerszámozás beállítása címszó alatt olyan műveleteket értünk, mint a rögzítőelem és a
munkadarab megmunkálásához szükséges megfelelő szerszám kiválasztása, a szerszámok
behelyezése-felszerelése, és az adagoló szerszámok szabályozása.
Különböző szerszámok szükségesek azonos típusú rögzítőelemek esetében, de eltérő vastagságú
és méretű munkadarabokhoz.
Nézze meg a kézikönyv Szerszámozás fejezetét a megfelelő szerszámozás kiválasztásához.
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Mindig győződjön meg róla, hogy a szerszámozás teljesen a helyén van és megfelelően
rögzítették, mielőtt a gépet működtetné.
2. lépés - Válassza ki a szerszámozásra és a rögzítőelemre vonatkozó beállításokat az
érintőképernyőn
Miután a szerszámozást felhelyezték, a következő lépés a présgép beállítása az érintőképernyőn.
A képernyős beállítás egyszerű és háromféle módon vihető végbe.

• Új szerszám beállítása – Válassza ki a szerszámozást, rögzítőelem méretet és a munkadarab
anyagát.
• Munka visszahívása – Egy előzőleg a gépben eltárolt munkát kell visszahívni.
• Utolsó munka visszahívása – Azt a munkát futtatja, amit legutoljára használtak. Erre a gép
akkor is emlékezik, ha azóta ki is kapcsolták.
Nézze meg a kézikönyv Érintőképernyő vezérlőparancsai fejezetét, hogy a beállítás megfelelő
módjának megfelelő kiválasztásához.
Mindig győződjön meg róla, hogy az a szerszámozás, amit a képernyőn választott ki, megfelel a
gépre felszerelt szerszámozásnak.
Ha a kiválasztást elvégezte, a présgép automatikusan beállítja az értékeket és továbblép a
biztonsági beállításhoz.
3. lépés - Biztonsági beállítás
A következő lépés nagyon gyors és egyszerű, de nagyon fontos.
A Biztonsági beállítás az a lépés, ahol a gép meghatározza a besajtolás pozícióját, amit
Biztonsági értéknek hívnak. A kezelő elhelyezi a munkadarabot a besajtoláshoz, de a gép nem
végez tényleges besajtolást. A nyomószár kitolódik, megérinti a rögzítőelemet és a
munkadarabot. Ezzel az érintési ponttal határozza meg a gép, hogy hol van a megfelelő
besajtolási pont. A gép ezzel kész a rögzítőelemek besajtolására.
Automatikus rögzítőelem-adagolás működése
Az automatikus rögzítőelem-adagolás a vibrációs adagolódobtól a munkadarabon található
besajtolási pontig tart. Ez a művelet a következő lépésekből áll:

• A vibrációs adagolódob körbe mozgatja a rögzítőelemeket a dobban, amelyek egy szerszám
felé haladnak, amit besorolónak nevezünk.
• A rögzítőelemeket a gép a szerszámmal szembe irányítja és beadagolja a zsilipbe. A zsilip
elválasztja az első rögzítőelemet a sorból. A rögzítőelemet a gép sűrített levegő segítségével
kifújja a zsilipből és egy műanyagvezetéken keresztül a bélyeg-üllő szerkezethez továbbítja.
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• A szerszámozás típusától függően a rögzítőelemeket a gép közvetlenül egy
szerszámegységbe adagolja, amely úgy néz ki, mint egy csapszeg-injektor, vagy az alsó
adagolású anya típusú egységbe vagy egy befogó-párba, ami a kitoló/befogó rendszeren van.
• A felső adagolású besajtolás esetében vagy a vákuumos bélyeg vagy a bélyegtüske veszi ki a
rögzítőelemet a szorítópofák közül, amelyek, miután elengedték a rögzítőelemet, újra
visszazárnak.
• A munkadarabot úgy helyezik el, hogy a besajtoláshoz előkészített furat a rögzítőelem fölé
vagy a szerszámot rávezető tüske fölé kerüljön. Miután a kezelő elhelyezte a munkadarabot,
megnyomhatja a lábpedált, és elkezdődhet a besajtolás.
Besajtolási folyamat:

• Mikor megnyomják a lábpedált, a nyomószár gyorsan kitolódik, ezzel a bélyeget a
munkadarabhoz viszi.
• Amikor a rögzítőelem megérinti a munkadarabot, a biztonsági érzékelők bekapcsolnak. A
présgépet vezérlő rendszer ellenőrzi, hogy a Pozíció, ahol a besajtolási pont van, ugyanaz-e,
amit a gép a beállítás során biztonsági értékként megjegyzett. Csak akkor történik tényleges
besajtolás, ha a besajtolási pont a biztonsági érték egy bizonyos tartományán belül van.
• Ha a besajtolási pont jó helyen van, akkor nagy sajtolóerő kifejtésével a nyomószár besajtolja
a rögzítőelemet, majd visszahúzódik.
Különleges tulajdonságok és körülmények:
Tartózkodási idő/Erő visszajelzés (Minőségbiztosítási rendszer) – A tartózkodási idő az az
időtartam, ami a présgép vezérlő rendszer által irányított nagynyomású ciklus kezdetétől a
végéig tart.Az Intelligens tartózkodási szoftver rendszer az egész ciklus alatt követi a nyomás
értékéről visszatérő jeleket, ezzel biztosítva a minőségi besajtolást.
Soft Touch üzemmód – Soft Touch üzemmódban a gép lelassul, éppen mielőtt a nyomószár
elérné a munkadarabot és a rögzítőelemet. Ez az üzemmód lassabb, de biztosítja, hogy a lágy és
törékeny munkadarabok ne sérüljenek meg.
Megszakított ciklus üzemmód – Megszakított üzemmódban a gép lelassul és megáll, mikor a
nyomószár hozzáér a munkadarabhoz és rögzítőelemhez. Ebben az üzemmódban van végső
lehetőség arra, hogy közvetlenül a besajtolás előtt a munkadarabot illetve annak pozícióját a
megfelelő helyzetben biztosítsa.
Biztonsági zóna – Szűk biztonsági zóna üzemmód: lecsökkenti azt a tartományt, ami a
besajtolási pont és a biztonsági érték között van. Ha a két pont ezen a tartományon kívül van,
Biztonsági leállás történik (lásd alább). Ez az üzemmód sokkal érzékenyebb arra, ha a
munkadarabot nem tartják szintben és az előfuratok minősége rossz vagy túl sok sorja van rajta;
de növeli annak a biztonságát, hogy a legkisebb rögzítőelemek is tökéletesen helyezkednek el a
munkadarab furatában besajtoláskor.
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Indítás minimumról – Ez az üzemmód megváltoztatja a beállítás folyamatát. Ahelyett, hogy a
beállításkor előre ki kellene választani az erő nagyságát, a présgép megszakítja a tartózkodási
időt az első besajtoláskor és megengedi, hogy a kezelő állítsa be az erőt azalatt, míg a
rögzítőelem éppen besajtolás alatt van. Ez a funkció teszi lehetővé a besajtolási erő legfinomabb
beállítását.
Rögzítőelem hosszúság érzékelő – Ennek az üzemmódnak a használatához kiegészítő
berendezés felszerelésére van szükség. Az automatikus rögzítőelem adagolás közben a hosszú
rögzítőelemek, mint például csapok, távtartók, hosszúságát ellenőrzik, hogy biztosítsák, a
megfelelő hosszúságot. Ha egy rögzítőelem túl rövid vagy hosszú, azt a gép nem sajtolja be.
Üzemi működés alatt a különböző hosszúságú rögzítőelemek keveredhetnek. A hosszú
rögzítőelemekhez való szerszámozást úgy tervezték, hogy különböző hosszúságú
rögzítőelemeket tudjanak befogadni, ezzel növelve a szerszámozás értékét és csökkentve a
különböző hosszúságú rögzítőelemek besajtolásának költségeit.
Biztonsági leállás – Ha a besajtolási pont és a biztonsági érték közötti különbség értéke a
biztonsági zónán kívülre esik, akkor biztonsági leállás történik. Ha biztonsági leállás történik, a
redundáns biztonsági szelepek zárnak és a lefelé tartó nyomószárat azonnal megállítják. A
nyomószár mozgása irányt vált és a bélyeget visszahúzza. A nyomószár végén lévő biztonsági
szerkezet nem nyomódik össze és a nyomásfokozás ciklusa nem kezdődik el.
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6. FEJEZET
AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ VEZÉRLŐPARANCSAI
A programozható logikai vezérlő (Programmable Logic Controller = PLC) a 2000-es sorozatú
gép funkcióit ellenőrzi. A kezelő a PLC-vel egy menü- és információrendszeren keresztül
érintkezik, ami az érintőképernyőn jelenik meg. A kezelőnek csak a képernyőn látható gomb
képét kell megnyomni a kiválasztáshoz.
Az érintőképernyő vezérlőinek segítségével a kezelő beállíthatja a présgép működését, bizonyos
funkciókat tud aktivizálni, továbbá karbantartást és hibaelhárítást végezni.
A következő fejezetekben található minden egyes ablakhoz társított parancs vagy információ
leírása. Minden ablak alatt van egy leírás vagy információ az éppen látható ablakról. Minden
gomb, amely egy különböző párbeszédablakhoz vezet, fel van sorolva a jelen dokumentum azon
fejezetében, amely a párbeszédablakokkal foglalkozik.
Számok bevitele
Bizonyos típusú képernyőknél, ahol számot kell bevinni, egy speciális módszert alkalmaznak, az
ún. lapozgatóst. Minden egyes külön számjegyet a (+) jellel növelhetünk vagy a (-) jellel
csökkenthetünk. A számok bevitelét a rendszer nem fogadja el, amíg le nem nyomjuk az Enter
gombot. Ahol tizedesek szerepelnek a számban, a kerekítés előre meg van határozva.
SÚGÓ ablakok
A SÚGÓ ablak a menürendszeren keresztül érhető el. Ez azonnali magyarázattal szolgál az
ebben a dokumentumban leírt funkciókról. A SÚGÓ önmaga gyakorlatilag az elektronikus
kézikönyv. A Súgó párbeszédablak tényleges képei nem szerepelnek ebben a leírásban. A Súgó
párbeszédablakon található gombok azonos módon jelenítenek meg minden funkciót.
VISSZA – Visszatér ahhoz az ablakhoz, ahonnan eredetileg behívták a SÚGÓ-t.
KÖVETKEZŐ – Azonos témánál behívja a következő Súgó ablakot. Egyes súgó ablakok
többoldalnyi információval rendelkeznek.
ELŐZŐ – Visszatér az előző ablakhoz.
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6.1 Főképernyő

Amikor a rendszer áram alá kerül, a „PEMSERTER” címoldalának megjelenése előtt egy
másodpercre megjelenik a „Connecting to Host” (csatlakozás a gazdához) üzenet. Az
érintőképernyő „gazdája” a PLC. Itt találhatja meg a PEMSERTER cég és kereskedelmi
képviselőinek címeit és telefonszámait.
A ”PLC. Version” a PLC szoftver verziójának száma.
A ”Screen Version” a képernyőt vezérlő szoftver verziószáma.
A ”Hardware Version” a présgép modellszáma.
MAGYAR  6.2 Hozzáférés a Belépési kód ablakhoz
Kétnyelvű opció: A PEMSERTER présgépeket világszerte árusítják. Az érintőképernyő menüi
különböző nyelveken megrendelhetők. Egy présgép felszerelhető olyan képernyő-szoftverrel is,
amely a szöveget két nyelv közül az egyiken jeleníti meg, miután az egyiket kiválasztották a
képernyőn. Amennyiben a prést felszerelték kétnyelvű opcióval, a két nyelv gombja fog
megjelenni, nyelvenként egy-egy gomb. A prés ugyanúgy fog működni, attól függetlenül, hogy
milyen nyelven jelennek meg az információk a képernyőn.
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6.2 Belépési kód párbeszédablak

Ez az ablak a különböző funkciók elérését korlátozza attól függően, hogy mely belépési kódokat
állították be. Lásd a 6.16 sz. Belépési kódok beállítása párbeszédablakot. Ha a belépési kódot
0000-ra állították, ezt az ablakot a gép átugorja és a képernyő a következő funkciót jeleníti meg.
Ez a párbeszédablak különböző helyeken tűnik fel attól függően, hogy a Működtetéshez, a
Beállításhoz vagy a Karbantartáshoz történik a belépés.
A következő párbeszédablak eléréséhez:
Üsse be a helyes, négy számjegyű belépési kódot.
(↵) – A megfelelő párbeszédablak megjelenik.
A Belépés Működtetéshez párbeszédablakban – Üzemmód kiválasztását jeleníti meg
 6.3 Üzemmód kiválasztása párbeszédablak
A Belépés Beállításhoz párbeszédablakban – Működési értékek változtatásának ablakait jeleníti
meg
 6.x Erő, Tartózkodás, Fúvás vagy Működési paraméterek párbeszédablak
A Belépés Karbantartáshoz párbeszédablakban – Karbantartási menüt jeleníti meg
 6.16 Karbantartási menü párbeszédablak
Ha egy kódot tévesen ütöttek be, hangjelzés hallható.
Ha elfelejtette belépési kódját, hívja fel az Önhöz legközelebb fekvő PEMSERTER
szervizképviseletet.
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6.3 Üzemmód kiválasztása párbeszédablak

Ezzel a párbeszédablakkal beléphet egy kiválasztott besajtolási vagy karbantartási üzemmódba
és átválthat az egyes üzemmódok között.
SZERSZÁMOK BEÁLLÍTÁSA - Ezzel a paranccsal lehet kijelölni az egész szerszámozás
kiválasztási folyamatának beállításait, amely meghatározza a besajtolás üzemmódját és az összes
értéket.
 6.4-hez Szerszámozás kiválasztásának párbeszédablaka
ELMENTETT MUNKÁK - Korábban elmentett besajtolási üzemmódot, beállításokat és
értékeket hív vissza.
 6.14-hez Munka visszahívása párbeszédablak
UTOLSÓ MUNKA VISSZAHÍVÁSA - Visszahívja a gépen legutoljára elvégzett beállításokat
és értékeket.
 6.8-hoz Biztonsági eljárás beállításának párbeszédablaka
KARBANTARTÁS Amennyiben ehhez a gombhoz belépési kódot társítottak, ezzel a gombbal
a Belépés karbantartáshoz párbeszédablakra léphet.
 6.2-höz Belépési kód párbeszédablak
Amennyiben a belépési kódot a Karbantartáshoz 0000-ra állították, ezzel a gombbal közvetlenül
a Karbantartási menü párbeszédablakba léphet.
 6.16-hoz Karbantartási menü párbeszédablak
LEVEGŐELLÁTÁS – Ki- és bekapcsolja a fő levegőt.
INDÍTÓKÉPERNYŐ – Visszatér a főképernyőhöz
 6.1 Főképernyő
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6.4 Szerszámozás kiválasztása 1. párbeszédablak

Két párbeszédablak létezik, ahonnan a kívánt szerszámozási típus kiválasztható. A fenti ábra az
első ablakot mutatja. Nagyon fontos, hogy a besajtolási szerszámnak és a besajtolandó
rögzítőelemnek megfelelő szerszámozási mód legyen kiválasztva. Eltérő szerszámozási mód
kiválasztásakor a gép másképp működik. Egy szerszámozási mód kiválasztása után a képernyő a
megfelelő beállítási párbeszédablakra vált.
ANYA KÉZI/CSAP KÉZI – A Kézi üzemmódnál a kezelő személynek kell a rögzítőelemet
elhelyezni, tehát automatikus adagolási mód nem lehetséges. A rögzítőelemet és munkadarabot
kézzel kell behelyezni a szerszámok közé. Az Anya és Csap üzemmód kiválasztása
megváltoztatja a javasolt besajtolási erőket és a biztonsági zónákat.
 6.6-hoz Méret és anyag kiválasztása párbeszédablak
FELSŐ ADAGOLÁSÚ ANYA/TÁVTARTÓ - A felső adagolású üzemmódban a gép
automatikusan adagolja az anyákat/rövid távtartókat a felső adagolású tartószerkezetbe, hogy a
bélyeg a furatukon keresztül felemelje a rögzítőelemeket. Lásd Szerszámozásra vonatkozó
fejezetben a szerszámok és műveletek leírását.
 6.6-hoz Méret és anyag kiválasztása párbeszédablak
ALSÓ ADAGOLÁSÚ ANYÁK - Az Alsó adagolású anyák üzemmódban a gép automatikusan
adagolja az anyákat az üllőtartóra szerelt alsó adagolású szerelvényegységhez. Lásd a
szerszámok előkészítése fejezetben a szerszámok és műveletek leírását.
 6.6-hoz Méret és anyag kiválasztása párbeszédablak
CSAPOK/ZSÁKFURATOS TÁVTARTÓK - A felső adagolású csapok és zsákfuratos
távtartók üzemmódban a gép automatikusan adagolja a csapokat és távtartókat a felső adagolású
tartószerkezetbe, ahol vákuum segítségével a bélyeg felszedi őket. Lásd a szerszámok
előkészítése fejezetben a szerszámok és műveletek leírását.
 6.6-hoz Méret és anyag párbeszédablak
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HOSSZÚ TÁVTARTÓK - A felső adagolású, hosszú távtartók üzemmódban a gép
automatikusan adagolja a távtartókat a felső adagolású tartószerkezetbe, ahol a rögzítőelem belső
furatán keresztül a bélyeg felszedi őket. Lásd a Szerszámozás fejezetben a szerszámok és
megmunkálás leírását.
 6.6-hoz Méret és anyag párbeszédablak
ÜZEMMÓD - Visszatér az üzemmód kiválasztó párbeszédablakhoz.
 6.3-hoz Üzemmód kiválasztása párbeszédablak
TOVÁBBI SZERSZÁMOK – A következő szerszámozást kiválasztó párbeszédablakot jeleníti
meg.
 6.5-höz Szerszámozás kiválasztása 2. párbeszédablak
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6.5 Szerszámozás kiválasztása 2. párbeszédablak

Két párbeszédablak létezik, ahonnan a kívánt szerszámozási típus kiválasztható. A fenti ábra a
második ablakot mutatja. Nagyon fontos, hogy a besajtolási szerszámnak és a besajtolandó
rögzítőelemnek megfelelő szerszámozási mód legyen kiválasztva. Eltérő szerszámozási mód
kiválasztásakor a gép másképp működik. Egy szerszámozási mód kiválasztása után a képernyő a
megfelelő beállítási párbeszédablakra vált.
ANYÁK BESAJTOLÁSA KÉT ÜTEMBEN - A Felső adagolású/alsó besajtolású két
lépcsőben besajtolt anyák üzemmódban a gép automatikusan adagolja az anyákat a felső
adagolású tartószerkezetbe, ahol a bélyeg a rögzítőelem belső furatán keresztül felszedi őket és
elhelyezi egy alsó besajtolású üllőre. Lásd a Szerszámozás fejezetben a szerszámok és műveletek
leírását.
 6.6-hoz Méret és anyag párbeszédablak
ANYA VAGY CSAP FELSŐ SZERELÉSŰ ÜLLŐNÉL - A Felső szerelésű üllő üzemmód
egy manuális besajtolási mód, ahol az üllőtartó felső szerelésű. Lásd a szerszámok előkészítése
fejezetben a szerszámok és műveletek leírását. Attól függően, hogy Anya vagy Csap üzemmód
kerül kiválasztásra, a javasolt besajtolási erők és a biztonsági zónák is megváltoznak.
 6.6-hoz Méret és anyag párbeszédablak
INJEKTOROS ADAGOLÁSÚ CSAPOK- Ebben az üzemmódban a gép automatikusan
adagolja a rögzítőelemeket egy injektoros szerszámegységhez, ami a nyomószárra van szerelve.
Lásd a szerszámok előkészítése fejezetben a szerszámok és műveletek leírását.
 6.6-hoz Méret és anyag párbeszédablak
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ELVESZÍTHETETLEN CSAVAROK – Az elveszíthetetlen csavarok üzemmódban a gép
automatikusan adagolja a nagy-fejes elveszíthetetlen csavarokat a felső adagolású
tartószerkezetbe, ahol a bélyeg vákuum segítségével felszedi őket. Lásd a Szerszámozás
fejezetben a szerszámok és megmunkálás leírását.
 6.6-hoz Méret és anyag párbeszédablak
EGYEDI RÖGZÍTŐELEMEK – Az egyedi beállítást speciális üzemmódokra dolgozták ki,
speciális rögzítőelemekre és alkalmazásokra. Lásd a Szerszámozás fejezetben a szerszámok és
megmunkálás leírását.
 6.6-hoz Méret és anyag párbeszédablak
ÜZEMMÓD – Visszatér az üzemmódokat kiválasztó párbeszédablakhoz
 6.3-hoz Üzemmód kiválasztása párbeszédablak
ELŐZŐ SZERSZÁMOK – Visszatér az előző szerszámozást kiválasztó párbeszédablakhoz
 6.4-hez Szerszámozás kiválasztása 1. párbeszédablak-hoz
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6.6. Méret és anyag kiválasztása párbeszédablak

Ez a képernyő lehetőséget nyújt a kezelőnek, hogy kiválassza a rögzítőelem méretét és a
munkadarab anyagát, amelybe a rögzítőelemet sajtolják. A kezelő által végzett műveletek
szempontjából a 2000-es sorozatú gép:
1) Korlátozza a maximum besajtolási erőt, a kezelő biztonságának érdekében.
2) Kiválasztja az automatikus adagolási funkciók beállításait.
3) Előre beállítja a javasolt besajtolási erőt (ha a PRESET FORCE üzemmód van kiválasztva).
BÁRMELY MÉRET + BÁRMILYEN ANYAG – Miután kiválasztott egy méretet vagy
anyagot, a kezelő megváltoztathatja a kijelölést, ha egyszerűen megnyom egy másik kiválasztást.
Amikor MINDKETTŐ – méret és anyag – kiválasztásra került, a beállító folyamat átvált a
következő párbeszédablakra.
 6.7-hez Nyomószár erejének beállítása párbeszédablak
VISSZA A SZERSZÁMOZÁS KIVÁLASZTÁSÁHOZ – Visszatérés a Szerszámozás
kiválasztása párbeszédablakhoz
 6.4-hez Szerszámozás kiválasztása 1. párbeszédablak
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6.7 Nyomószár erejének beállítása párbeszédablak

Mikor ez a képernyő megjelenik, a gép az ajánlott besajtolási erőt is feltünteti. A kezelő vagy az
ajánlott beállítással folytatja a munkát, vagy beállítja az értéket és aztán folytatja, vagy pedig a
Start a minimumról üzemmódot választja.
 - Növeli az erő beállítását a rögzítőelem mérete és a munkadarab anyagának beállításai által
meghatározott felső értékig.
 - Az erő mértékét a minimumra csökkenti.
ÜZEMMÓD - Visszatér az üzemmódot kiválasztó párbeszédablakhoz.
 6.3-hoz Üzemmód kiválasztása párbeszédablak
Start + Minimum erő – A Start a Minimumról üzemmódban a gép a Biztonsági beállítások
párbeszédablakot jeleníti meg. Ebben az üzemmódban CSAK az első besajtolási löketnél marad
lent a nyomószár. A gép újra megjeleníti ezt az Erő beállítása képernyőt a minimum erővel. A
nyilak segítségével a kezelő fokozatosan állíthatja be az aktuális nyomóerőt. A kezelő
figyelemmel kísérheti a besajtolás folyamatát és a finom műveletekhez megállhat a minimum
erőnél, ha szükséges. Miután az erőt beállították, a következő besajtolás már a szokásos módon
történik. A kezelő ezután az Üzemelés mód képernyőjéről még mindig újraállíthatja az erő
értékét.
 6.8-hoz Biztonsági beállítások párbeszédablak
FOLYTATÁS – Ha a Start + Minimum erő üzemmódban az erőt beállították, a gép folytatja a
Beállítás folyamatát vagy visszatér Üzemelés módba.
A Beállítások folytatásakor a következő ablak a biztonsági beállítások megjelenítése lesz
 6.8-hoz Biztonsági beállítások párbeszédablak
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Ha a Üzemelés módban vagy Start + Minimum erő üzemmódban történt az erő beállítása, a
képernyő visszatér Üzemelés módba.
 6.9-hez Üzemelés mód párbeszédablak
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6.8 Biztonsági beállítások párbeszédablak

Amennyiben a gépet felszerelték rögzítőelem-adagoló üzemmóddal, a rendszer automatikusan
helyezi be a rögzítőelemet a besajtolási helyre.
Ez a párbeszédablak utasítja a kezelőt, hogy ellenőrizze, a rögzítőelem és a munkadarab helyesen
van-e beállítva a biztonsági folyamatnak megfelelően, és utasítja őt, hogy indítsa el a folyamatot.
Az utasító szövegek a szerszámozás módjától függően eltérhetnek egymástól.
Nagyon fontos, hogy a rögzítőelem és a munkadarab síkban párhuzamosan legyen az
üllőre helyezve.
A különböző folyamatok végén, a gép utasítja a kezelőt, hogy nyomja le a lábpedált. A
nyomószár lefelé mozdul, amíg megérinti a rögzítőelemet és a munkadarabot, majd
visszahúzódik anélkül, hogy a besajtolás megtörténne. A PLC ezzel meghatározza azt az értéket,
aminél a besajtolás biztonságos. Ezt Biztonsági pontnak nevezzük.
Nagyon fontos, hogy a nyomószár mozgásának legalsó pontján, mikor a nyomószár
érinti a rögzítőelemet és a munkadarabot, a rögzítőelemnek teljesen a
munkadarabba előkészített furatban kell lennie és mindkettőnek párhuzamosnak
kell lenni az üllő síkjával. Ha ez nem történt meg, használja az Újraállítás funkciót a
Működés ablakban, hogy a folyamatot megismételje. Lásd a 6.9 Üzemelés mód
párbeszédablakot az Újraállítás részleteihez.
ÜZEMMÓD - Visszatér az üzemmódot kiválasztó párbeszédablakhoz.
 6.3-hoz Üzemmód kiválasztása párbeszédablak
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KÉZI ADAGOLÁS - Adagolási folyamatot kezdeményez, hogy biztonságos, az előre rögzített
helyzetbe hozzon egy rögzítőelemet, ha az első rögzítőelem elveszett.
(Sikeres beállítási folyamat) – Miután a kezelő sikeresen elvégezte a biztonsági beállítást, a
képernyő automatikusan Üzemelés módba lép és kész a besajtolásra.
 6.9-hez Üzemelés mód párbeszédablak
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6.9 Üzemelés mód párbeszédablak

Ezt a párbeszédablakot úgy lehet tekinteni, mint az üzemelő présgép fő vezérlőképernyője
besajtolás közben. A különböző gombok és párbeszédablakok a következő funkciókat látják el:
BIZTONSÁGI ÉRTÉK – Megjeleníti a biztonságos besajtoláshoz meghatározott mindenkori
értékeket.
BESAJTOLÁSI TÁVOLSÁG – Megjeleníti a legutóbbi besajtolási kísérlet érintkezési
pozíciójának értékét, akár sikeres volt a besajtolás, akár nem.
LÖKET/ÓRA - Gomb/megjelenítés, számláló, amely megjeleníti a sikeres besajtolások átlagát.
Minden egyes beállításnál visszaáll zéró értékre. A megjelenítő gomb segítségével ez a funkció
ki- és bekapcsolható. Ha ki van kapcsolva, a megjelenített érték mindig 0 lesz.
BIZTONSÁGI ÉRTÉK ÚJRAÁLLÍTÁSA - Engedélyezi a présgépnek, hogy újabb biztonsági
pontot határozzon meg, anélkül, hogy kilépne a Üzemelés módból. Ha megnyomja a gombot,
villogni fog. Nyomja meg a lábpedált és a prés végrehajt egy meghatározási folyamatot, ezzel
átállítja a biztonsági pontot az új pozícióba. A présgép ilyenkor NEM VÉGEZ besajtolást. (Lásd
a 6.8 pontot- Biztonsági beállítás párbeszédablak).
CIKLUS TÖRLÉSE – Töröl egy megszakított ciklust, és lehetőséget nyújt a kezelőnek, hogy
újrakezdje az egész ciklust.
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Nyomószár pozícióját megjelenítő útjelzők
A baloldali útjelző mutatja a nyomószár beállított visszatérési pozícióját. A sötétszínű útjelző a
nyomószár kitolódásának mértékét mutatja. A világos színű mérőléc azt jelenti, hogy a
nyomószár teljesen visszahúzódott. A fele sötét-fele világos színű mérőléc jelzi, hogy a
nyomószár félútra húzódik vissza. A visszatérő állás legkisebb pozíciója kb. 25 mm a biztonsági
érték fölött. A mérőlécek mindkét végéin látható nyíl alakú gombok segítségével lehet
megváltoztatni a nyomószár visszatérésének pozícióját. Ezt a funkciót arra lehet használni, hogy
bizonyos esetekben csökkentsék a lökethosszt és növeljék a ciklus sebességét. Ez a funkció nem
használható azoknál a szerszámozási módoknál, amelyek felső adagolású rendszert igényelnek.
A két nyíl alakú gomb sötétszínű, amikor aktív, és világos, amikor használaton kívül van.
 - Növeli a nyomószár visszatérési pozícióját.
 - Csökkenti a nyomószár visszatérési pozícióját
A jobboldali útjelző – a nyomószár valósidejű pozícióját jelzi. Tesztelési célokra használják.
NYOMÓERŐ VISSZAJELZÉS – Gomb/megjelenítés; A nyomószár hidraulikus nyomásából
számított aktuális sajtolóerőt jeleníti meg. Ez az érték zéróra áll vissza a besajtolás kezdeténél és
megjeleníti a besajtolás erejét a folyamat alatt. A besajtolás végén elért értéket a gép zárolja a
következő besajtolásig. Ha megnyomja ezt a gombot, átválthat az előre beállított erőt szabályozó
párbeszédablakra.
Ennek a funkciónak az elérését a Beállításokhoz rendelt belépési kód korlátozza. Lásd a 6.2
Belépési kód párbeszédablakot és a 6.17 Belépési kód beállítása párbeszédablakot.
 6.7-hez Nyomószár erejének szabályozása párbeszédablak
TARTÓZKODÁS - Gomb/megjelenítés; Azt mutatja, AUTOMATIKUS Tartózkodási
módban: a teljes sajtolás beállított tartózkodási idejét mutatja.
Ennek a funkciónak az elérését a Beállításokhoz rendelt belépési kód korlátozza. Lásd a 6.2
Belépési kód párbeszédablakot és a 6.17 Belépési kód beállítása párbeszédablakot.
 6.10-hez Tartózkodási idő beállítása párbeszédablak
FÚVÁSI IDŐ – Automatikus adagolási módban a fúvási idő beállítását engedélyezi. A fúvási
idő az az idő, ameddig a levegőáramlás tart, hogy a zsilipben lévő rögzítőelemet az adagoló
csővezetéken keresztül a besajtolási ponthoz fújja. Ennek a gombnak a megnyomásával átválthat
arra a párbeszédablakra, ahol beállíthatja a fúvási időt.
Ennek a funkciónak az elérését a Beállításokhoz rendelt belépési kód korlátozza. Lásd a 6.2
Belépési kód párbeszédablakot és a 6.17 Belépési kód beállítása párbeszédablakot.
 6.11-hez Fúvási idő beállítása párbeszédablak
JELSZÓ TÖRLÉSE – Ez a gomb villog, miután egy korlátozható funkciókhoz bevitték
Beállításhoz szükséges belépési kódot. Míg a gomb villog, a kezelő bármely korlátozott
funkcióba beléphet anélkül, hogy újra be kellene írni a belépési kódot. Ha a gombot megérintjük,
a Beállításhoz belépési kód törlődik, a gomb villogása megszűnik. Legközelebb, ha egy
korlátozott funkcióhoz lépnének be, a Belépési kód párbeszédablak (lásd 6.2) újra megjelenik.
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ÜZEMELÉS MÓD PARAMÉTEREI – Gomb/megjelenítés; Az üzemmód beállításának
paramétereit mutatja, az üzemmód kiválasztásait is beleértve. A sötéttel kitöltött körök jelzik,
hogy a funkció aktív. Érintse meg a gombot az Üzemelés mód paramétereinek ablakába való
lépéshez.
 6.12-höz Üzemelés mód paraméterei párbeszédablak
MUNKA MENTÉSE – Lehetőséget ad a kezelőnek, hogy elmentse az Üzemelés mód jelenlegi
beállításait egy előre előkészített memóriába, amit vissza lehet hívni a Munka visszahívása
funkcióval. A Munka mentése funkcióval a következő beállításokat lehet elmenteni:
Szerszámozás módja
Rögzítőelem méretének kiválasztása
Munkadarab anyagának kiválasztása
Előre beállított erő
Fúvási idő
Tartózkodási idő
Rögzítőelem/munkadarab darabszámláló
Néhány információról ezek közül rövid ismertetést talál a Főbb adatok ablakban.
A jelenlegi munkadarab és rögzítőelemek száma, illetve munkadarab/sorozat NEM lesz
elmentve.
Minden, az ajánlott értékeken végzett igazítást a gép elment a munkával együtt. Amennyiben a
rögzítőelem/munkadarab számláló be van állítva, amikor visszahívja a munkát, a számláló
lenullázódik, de aktív marad és elkezdi a számlálást. Ha nem szeretné a számlálót minden
munkájánál használni, állítsa zéróra.
 6.14-hez Munka elmentése párbeszédablak
RÖGZÍTŐELEMEK – Megjelenítő/Gomb. Az első nagy számjegy jelzi az aktuális
munkadarabba sajtolt rögzítőelemek számát. Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot, hogy
lenullázza a számlálót, a kisebbik számjegy a rögzítőelemek számát jelzi munkadarabonként,
amit a számláló párbeszédablakban lehet beállítani, lásd lejjebb. Amikor az első szám eléri
másodikat, a munkadarab kész és a rögzítőelem-számláló automatikusan zéróra áll. A második
szám nem változik üzemelés közben.
MUNKADARABOK – Megjelenítő/Gomb; A nagyobb számjegy a munkadarabok jelenlegi
száma, amit a gép befejezett a számláló utolsó lenullázása óta. Érintse meg és tartsa lenyomva
ezt a gombot, hogy lenullázza a számlálót. A második, kisebb számjegy az egy sorozatban
szereplő munkadarabok száma, a számláló párbeszédablakán beállítva, lásd lejjebb. Amikor az
első szám eléri a másodikat, a sorozat teljes, és a munkadarab számlálója automatikusan zéróra
áll. A második szám nem változik üzemelés közben.
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-1 - Fokozatos csökkentés gombja. Érintse meg és tartsa lenyomva ezt a gombot, és érintse meg
szintén a Munkadarabok vagy a Rögzítőelemek gombot is, hogy az aktuális számlálót 1-el
csökkentse.
SZÁMLÁLÓK – Ennek segítségével lehet beállítani a munkadarab és rögzítőelemek
számlálójának beállítását. Tartsa megnyomva ezt a gombot, így átválthat mindkét számláló
beállító párbeszédablakára.
 6.15.-höz Számlálók beállítása párbeszédablak
ÚJRA – Automatikus szerszámozás üzemmódban, megengedi a présnek, hogy elvégezzen egy
újabb besajtolási kísérletet más rögzítőelem beadagolása nélkül. Érintse meg ezt a gombot és
villogni fog. Nyomja meg a lábpedált és a nyomószár kitolódik, besajtolja a rögzítőelemet és
visszatér, anélkül, hogy újabb rögzítőelemet adagolna. A biztonsági párbeszédablak szabvány
ablakká válik, de csak Az ÚJRA ciklus alatt, hatálytalanítva a “Munkadarab védelme”-t minden
használatkor. Amennyiben engedélyezett, a gomb újbóli megnyomásával megint kiiktatja. Ezt a
funkciót egy részlegesen besajtolt rögzítőelem ismételt besajtolási kísérletéhez lehet használni,
vagy a manuális besajtolásnál, automatikus adagolás módban, amikor nem kell kilépni az
üzemelés párbeszédablakból.
ADAGOLÁS – Ennek a gombnak a segítségével a kezelő másik rögzítőelemet adagolhat a
munkaterületre, a nyomószár beindítása nélkül. Ezt a lehetőséget csak akkor használják, ha egy
rögzítőelem elveszett a normál adagolási folyamat alatt.
SÚGÓ - Üzemmód kiválasztását segítő Súgó-ablakok
 Súgó párbeszédablak-hoz
ÜZEMMÓD - Visszatér az Üzemmód kiválasztása párbeszédablakhoz.
 6.3-hoz Üzemmód kiválasztása párbeszédablak
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6.10 Tartózkodási idő beállítása párbeszédablak

A kezelő ebben az ablakban választhatja ki, , valamint itt állíthatja be a tartózkodási időt.
Tartózkodási Idő – Állítsa be az értéket a számlálón (0.00-2.99). Ha a tartózkodási időt 0.00-ra
állították, a gép a besajtolási ütem végén éri el a magas besajtolási erőt. Ha ezt az erőt nem éri el
3.00 másodpercen belül a gép felfüggeszti a működést.
Pl.: Tartózkodási idő = 0.25. A gép eléri a magas besajtolási erőt és 0.25 másodpercig így
marad mielőtt a besajtolást elvégzi. Ha ezt az erőt nem éri el 3.00 másodpercen belül, az
VISSZA - Visszatér az Üzemelés mód párbeszédablakhoz.
 6.9-hez Üzemelés mód párbeszédablak
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6.11 Fúvási idő párbeszédablak

Ez az ablak teszi lehetővé a kezelő részére, hogy beállítsa az adagoló fúvási idejét. Ennek az
időnek az eredeti értékeit előre beállítják a javasolt értékekre, a rögzítőelem méretének
kiválasztása függvényében. Használja a képernyőn látható számlálós vezérlést, hogy az értékek
minden egyes számjegyén állíthasson. Minden egyes megjelenítés párhuzamosan frissül, ahogy a
számláló a számjegyeket változtatja.
Fúvási idő – Millisecundumban jelenik meg, 99 msec. maximális beállítással. Azt az időhosszat
jelenti, ameddig a levegőáramlás tart, hogy továbbítsa a rögzítőelemet a zsilip szerkezetétől az
adagolócsövön keresztül a besajtolási ponthoz. Ennek az értéknek a növelése biztosítja a
rögzítőelem helyes adagolását a besajtolási ponthoz. Csökkentése rövidíti a ciklusidőt minden
egyes besajtolásnál.
VISSZA - Visszatér az Üzemelés mód párbeszédablakhoz.
 6.9-hez Üzemelés mód párbeszédablak
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6.12 Üzemelés mód paraméterei párbeszédablak

Ezt a párbeszédablakot úgy lehet tekinteni, mint az üzemelő présgép fő vezérlőképernyője
besajtolás közben. Különböző gombok és párbeszédablakok a következő funkciókat látják el:
SOFT TOUCH AKTIVÁLÁSA – Ezzel a gombbal lehet a Soft Touch üzemmódot be- és
kikapcsolni. Soft Touch üzemmódban a nyomószár lelassul, mielőtt a rögzítőelemhez/
munkadarabhoz érne ezután lassan ereszkedik lefelé és mielőtt átlépné a biztonsági értéket,
megáll (jegyezze meg, hogy ebben az üzemmódban az összes biztonsági funkció működőképes).
Mihelyt a nyomószár megállt, a nyomásfokozó bekapcsol és a kifejtett erővel befejezi a
besajtolást. A Soft Touch üzemmód akkor javasolt, ha lágy anyagba történik a rögzítőelem
besajtolása vagy olyan alkalmazásoknál, ahol a besajtolási jelek kárt tesznek a munkaanyagban.
FOLYAMATOS/MEGSZAKÍTOTT CIKLUS – Gomb/megjelenítés; Jelzi, hogy Folyamatos
vagy Megszakított ciklus üzemmódban működik a prés. A gomb megérintésével válthat a két
üzemmód között.
Folyamatos ciklus üzemmód – amikor a kezelő megnyomja a lábpedált, a nyomószár befejez egy
teljes besajtolási ciklust, kitolódik, besajtolja a rögzítőelemet és visszatér.
Megszakított ciklus üzemmód – Amikor a kezelő megnyomja a lábpedált, a nyomószár kitolódik,
MEGÁLL ÉS VÁRAKOZIK. Ha a kezelő ismét megnyomja a lábpedált, a nyomószár besajtolja
a rögzítőelemet és visszatér. Bizonyos speciális alkalmazásnál ez lehetőséget nyújt arra, hogy
megvizsgálják vagy igazítsák a rögzítőelem/munkadarab pozícióját a mindenkori besajtolás előtt.
STANDARD/SZŰK BIZTONSÁGI ZÓNA – Ezzel a gombbal lehet váltani a biztonsági zóna
párbeszédablakban normál módról szűk módra. A normál biztonsági zóna, normál munkadarab
és rögzítőelem méretének függvényében normál variációkat engedélyez a kezelőnek. A szűk
biztonsági zóna pontosabb méreteket és pontosabb kezelést igényel a kezelő részéről is. A szűk
biztonsági zónát jellemzően kényes munkadaraboknál alkalmazzák, nagyon vékony méreteknél.
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AUTO BIZTONSÁGI LEÁLLÁS AKTIVÁLÁSA – Ezzel a gombbal az Automata
Visszaállást lehet be- és kikapcsolni. Ebben az üzemmódban, ha biztonsági leállás történik, a
kezelőnek nem kell a képernyőt megérinteni a visszaálláshoz. Az alábbi két esetben automatikus
visszaállás történik.
A Biztonsági Érzékelők a biztonsági érték FELETT kapcsolnak ki. Üzemelés módban a
nyomószár hozzáért valamihez, mielőtt elérte volna a minimális besajtolási távolságot.
A Biztonsági Érzékelők a biztonsági érték ALATT kapcsolnak ki. Üzemelés módban a
nyomószár nem ért hozzá semmihez, mielőtt elérte volna a maximális besajtolási
távolságot.
VÁKUUM ELLENŐRZÉS AKTIVÁLÁSA – Ezzel a gombbal lehet a Vákuum Ellenőrzés
funkcióját be- és kikapcsolni. Ha a gép Csap üzemmódban van, ez a funkció ellenőrzi,
rögzítőelem jelenlétét a vákuumos bélyegen.
CSAP-A-CSŐBEN ÉRZÉKELŐ AKTIVÁLÁSA – Ezzel a gombbal a csap-a-csőben
érzékelőt lehet bekapcsolni Csap és Hosszú távtartó módban. Ha a gomb sötét, akkor bekapcsolt
állapotban van, a funkció aktív. Normál esetben ha az érzékelőt aktiválták és nem érzékel
rögzítőelemet, a zsilipszerkezetnél nem történik fúvás, hanem automatikusan egy másik
rögzítőelemet próbál adagolni a csőbe. Ha az érzékelőt kikapcsolták, nem történik ellenőrzés,
hanem az adagolóegység azonnal fúvást hajt végre.
CSAPHOSSZ ELLENŐRZŐ AKTIVÁLÁSA – Érintse meg a gombot a Rögzítőelem
Hosszúság Ellenőrzés aktiválásához Csap és Hosszú Távtartó módban. Ha a funkciót aktiválták,
a Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrzés ablak jelenik meg, itt tűnnek fel a további utasítások.
 6.13-hez Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrzés párbeszédablak
METRIKUS/UNIFIED MÉRTÉKEGYSÉG PÁRBESZÉDABLAK – Érintse meg a gombot
a képernyő átváltásához metrikus vagy unified mértékegységre. A kiválasztott mértékegység
sötétre vált.
VISSZA - Visszatér az Üzemelés mód párbeszédablakhoz.
 6.9-hez Üzemelés mód párbeszédablak
SÚGÓ – Üzemelés Mód Paraméterei Súgó párbeszédablakok
 Súgó párbeszédablak-hoz
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6.13 Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrzés párbeszédablak

Ez a párbeszédablak segít a kezelőnek, hogy a Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrző (RHE)
rendszert a megfelelő rögzítőelem hosszúságra állítsa.
Lépésről lépésre kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha az RHE Rendszert már
beállították, használja a VISSZA gombot az előző ablakra történő visszatéréshez.
ADAGOLÓDOB – Érintse meg ezt a gombot az adagolódob bekapcsolásához. A dob mozgatja
körbe a rögzítőelemeket és továbbítja a zsilipbe. Várja meg, míg a rögzítőelemek felsorakoznak
és a zsilipbe kerülnek. FONTOS: Győződjön meg róla, hogy csak a megfelelő hosszúságú
rögzítőelemek vannak az adagolódobban, a besorolóban és a zsilipben.
ZSILIP – Érintse meg ezt a gombot, hogy mozgásba hozza a zsilipet és az első rögzítőelemet
elválassza a többitől.
BEFÚVÓ – Érintse meg ezt a gombot a befúvó bekapcsolásához. Ez fújja a rögzítőelemet az
RHE kamrába, ami a zsiliphez van csatlakoztatva.
Csaphosszúság OK – Ez az ablak sötét, ha az RHE érzékelők megfelelő rögzítőelemet jeleznek.
Egy hangjelzés is hallható. Ha a rögzítőelem hossza nem megfelelő, akkor az RHE érzékelő
szerelvénye vagy túl alacsonyra vagy túl magasra van állítva. Igazítsa addig, míg az ablak
folyamatosan bekapcsolt (ON) állapotban van. Ha az ablak nem vált bekapcsolt (ON) állásba,
ellenőrizze a rögzítőelemet.
RÖGZÍTŐELEM TOVÁBBÍTÁSA – Érintse meg a gombot, ha a beállításokat elvégezte és a
rögzítőelem a kamrából a felső adagolású befogó/kitoló szerkezethez került.
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RÖGZÍTŐELEM LEEJTÉSE – Érintse meg ezt a gombot, hogy a rögzítőelemet elengedje és
besajtolásra kész pozícióba hozza.
VISSZA - Visszatér az Üzemelés Mód Paraméterei párbeszédablakhoz.
 6.12-höz Üzemelés Mód Paraméterei párbeszédablak
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6.14 Munka Tárolása/Visszahívása párbeszédablak

Ebben a párbeszédablakban a kezelő visszahívhat előre elmentett beállításokat vagy egy régebbi
munka beállításait, annak függvényében, hogy ebbe a párbeszédablakba az Üzemmód
kiválasztása vagy Üzemelés Mód párbeszédablakból lépett be.
Munka főbb adatai – Megjeleníti a fontosabb beállítási értékeket, amit minden munkával
tárolnak. Amikor a Üzemelés módból egy munkát tárolnak; ez az adatösszesítő megjeleníti
azokat az adatokat, amiket a kezelő jelenleg használ, beleértve az összes beállítást Üzemelés
módban. Amikor visszahív egy munkát az Üzemmód kiválasztása párbeszédablakból, miután a
kezelő kiválasztja a számozott munkát, megjelennek a munkával elmentett értékek. A
tartózkodási és fúvási időt a gép a memóriába tárolja és vissza is hívja, de a munka főbb adatait
tartalmazó szövegdobozban nem jeleníti meg.
Szerszámozás Módja
Rögzítőelem méretének Kiválasztása
Munkadarab Anyagának Kiválasztása
Előre Beállított Erő
Fúvási Idő
Tartózkodási Idő
Rögzítőelem/Munkadarab Számlálás
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Munkadarab Kész Megjegyzés Beállítása
Soft Touch Mód Beállítása
Ciklus Üzemmód (Folyamatos/Megszakított)
Biztonsági Zóna (Normál/Szűk)
Biztonsági Leállás Automatikus Visszaállása Mód
Vákuum Ellenőrzés Mód
Csap-a-csőben Érzékelés Mód
Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrzés Mód
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Munka referencia szám – Megjeleníti és lehetővé teszi egy 8 számjegyű referenciaszám
megadását, amely a munkához köthető. Például: használható rendelési szám rögzítésére. Ez a
szám a munka elmentése előtt megadható. Nyomja meg a Munka referencia száma gombot,
megjelenik egy számbillentyűzet, adja meg a munka referencia számát, majd nyomja meg az
“ENT” gombot a folytatáshoz.
A kezelő vissza is hívhatja egy munka referencia számát a [KERESÉS] megnyomásával, ekkor a
rendszer a referencia számhoz tartozó munkaszámot keresi meg. Ez a szám az Üzemmód
képernyő munka összegzése mezőjében is megjelenik.
Munkaszám – Megjeleníti és lehetővé teszi a munkaszámok bevitelét 1-től 300-ig. A Mentés
Üzemmódban nyomja meg a Munkaszám gombot és adja meg a munka számát a
számbillentyűzet segítségével, majd nyomja meg a [MENTÉS] gombot. Egy villogó üzenet
jelenik meg: “A munka sikeresen el lett mentve”, amennyiben a a választott munkaszám üres.
Azonban, ha a munkaszám már foglalat a következő villogó üzenet jelenik meg: “ A munkaszám
foglalt”. A Munkavisszahívása Üzemmódban nyomja meg a Munkaszám gombot és adja meg a
munka számát a számbillentyűzet segítségével. Amennyiben a munka el lett mentve, az
információ megjelenik a [Munka Összegzése] mezőben. Amennyiben nincs elmentett munka
azon a számon, egy villogó üzenet jelenik meg: “A Munkaszám nem foglalt”.
[TÖRLÉS] – Ez a funkció törli a a munkaszámhoz tartozó összes adatot. A kitörlendő
Munkaszám megadása után, nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot. Egy villogó üzenet jelenik meg:
“A Munkaszám kitörlése az összes hozzátartozó elmentett adatot törli. Tényleg törölni szeretné a
megjelenített munkát?” Nyomja meg az [IGEN] gombot a végrehajtáshoz vagy a [NEM] gombot
a visszavonáshoz.
BEÁLLÍTÁS/ÜZEMELÉS vagy VISSZA ÜZEMELÉS MÓDRA - Tárolás módban, miután
kiválasztott egy memóriahelyet, amelyben munka van eltárolva, használja a VISSZA
ÜZEMELÉSHEZ módot, hogy visszatérjen Üzemelés módba. Amennyiben a kezelő nem tárolja
a munkát a memóriába, mielőtt visszatér ÜZEMELÉS Módba, akkor a munka értékeit nem lehet
később visszahívni. Visszahívás Módban, munka kiválasztása után, használja a
BEÁLLÍTÁS/ÜZEMELÉS Mód gombot, hogy előhívja a Biztonsági beállítások
párbeszédablakot a beállítás befejezéséhez.
A Biztonsági beállítási-pontot a gép NEM menti el a munkával. Újra meg kell határozni, így
tudja biztosítani a biztonságos üzemelést.
Amennyiben BEÁLLÍTÁS/ÜZEMELÉS Mód-ban
 6.8-hoz Biztonsági beállítások párbeszédablak
Amennyiben VISSZA AZ ÜZEMELÉSHEZ Mód-ban
 6.9-hez Üzemelés mód
ÜZEMMÓD - Visszatér az üzemmód kiválasztása párbeszédablakhoz.
 6.3-hoz Üzemmód kiválasztása párbeszédablak
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6.15 Számlálók beállítása párbeszédablak

Ennek a párbeszédablaknak a segítségével a kezelő megváltoztathatja a
rögzítőelem/munkadarab, illetve munkadarab/sorozat beállításokat.
Számláló – A kezelő a számlálóval külön-külön minden számjegyértéket beállíthat. A számlálási
tartomány 0000-tól 9999-ig tart.
MUNKADARAB/SOROZAT - Nyomja meg ezt a gombot, így át tudja vinni a számláló
ablakaiban található munkadarabok/sorozat értéket a preset ablakba. Amennyiben ez a szám
zéró, a számláló kikapcsol. Ha a számláló zérónál nagyobb értékre van állítva, a befejezett
munkadarabokat számolja. A munkadarabot jelző szám akkor növekszik, ha a
munkadarabonként számított rögzítőelemek száma elérte az előírt mennyiséget. Amikor a
munkadarabszám eléri az Üzemmód párbeszédablakban az előre beállított értéket, megjelenik
egy Sorozat Kész figyelmeztetés és a munkadarab-számláló nullára áll.
RÖGZÍTŐELEME/MUNKADARAB- Nyomja meg ezt a gombot, így átviheti a számláló
ablakaiban található rögzítőelem-besajtolások/munkadarab értéket a preset ablakba. Amennyiben
ez a szám zéró, a számláló kikapcsol. Ha a számláló zérónál nagyobb értékre van állítva, a
befejezett besajtolásokat számlálja. A rögzítőelem számláló a besajtolás vége után növeli a
számot. Amikor a rögzítőelem számláló az Üzemmód párbeszédablakban eléri az előre beállított
értéket, egy munkadarabot számlál a gép, megjelenik a Munkadarab befejezve figyelmezető, és a
Munkadarab-számláló növeli a számlálón található értéket 1-el, a rögzítőelem számláló pedig
visszaáll nullára.
’Munkadarab Kész’ figyelmeztető párbeszédablak választó-gombjai –
AUTOMATIKUS - Átvált a Munkadarab kész figyelmeztető párbeszédablakról az Üzemmód
ablakra egy rövid villantás, illetve hangos figyelmeztetés után.
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KÉZI - Azért, hogy átváltson a Munkadarab kész figyelmeztető párbeszédablakról, a
kezelőnek meg kell érintenie a visszaállító gombot (reset), ekkor a Munkadarab kész
figyelmeztető párbeszédablak jelenik meg, illetve egy hangos figyelmeztetés jelzi a
párbeszédablak megjelenését.
KI –Ki lehet iktatni a Munkadarab kész figyelmeztető párbeszédablakot. Ilyenkor csak a
hangos figyelmeztetés hallatszik.
VISSZA - Visszatér az Üzemelés Mód párbeszédablakhoz.
 6.9-hez Üzemelés Mód párbeszédablak
SÚGÓ – Rögzítőelemre és munkadarabra vonatkozó Súgó párbeszédablak
 Súgó párbeszédablak-hoz
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6.16 Karbantartás Menü párbeszédablak

Ez a párbeszédablak teszi lehetővé a belépést a karbantartási funkciókhoz. A kezelő különböző
beállítási ablakokba, a karbantartásvezérlő ablakba és az automatikus adagolás szerszámozás
tesztelésébe léphet be.
PLC BEMENET/KIMENET - A PLC Bemenet/Kimenet Vezérlés ablakát jeleníti meg, ami a
karbantartó személyzetnek lehetővé teszi, hogy a PLC Bemeneti/Kimeneti jeleinek diagnosztikai
célból történő ellenőrzését elvégezzék.
 6.21-hez PLC Bemenet/Kimenet Ellenőrzése párbeszédablak
ERŐ BEÁLLÍTÁSA – az Erő Kalibrálása Párbeszédablakot jeleníti meg, ami a karbantartó
személyzetnek teszi lehetővé, hogy az erő beállításait ellenőrizzék és kalibrálják.
 6.17-hez Erő Kalibrálása párbeszédablak
SZERSZÁMOZÁS/BEÁLLÍTÁSOK TESZTELÉSE – A Párbeszédablakot jeleníti meg, ami
a karbantartó személyzetnek lehetővé teszi, hogy az automatikus szerszámozást ellenőrizzék és
az érzékelők beállításait valamint a Rögzítőelem Hosszúságát Ellenőrző funkciót be- és
kikapcsolják.
 6.18-hoz Szerszámozás/Beállítások Tesztelése párbeszédablak
FIGYELMEZTETÉS: A szerszámozás tesztelése üzemmódokat óvatosan kell
kezelni. Mindig a megfelelő szerszámozást helyezze fel, mielőtt a tesztelés
üzemmódot működésbe helyezné. Ha ezeket a figyelmeztetéseket nem tartja be, az a
szerszámok károsodását eredményezheti és balesetveszélyes lehet.
NYOMÓSZÁR MOZGÁSA – A Nyomószár Mozgatása párbeszédablakot jeleníti meg és a
kezelőnek lehetővé teszi, hogy beállítás céljából a nyomószár helyzetét különböző sebesség
mellett vezérelje.
 6.22-höz Nyomószár Kézi Mozgatása párbeszédablak
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FELSŐ ADAGOLÁSÚ KITOLÓSZERKEZET IDŐZÍTÉSE - Ez a gomb engedélyezi a
Felső Adagolású Kitolószerkezet Időzítésének beállítását. A Felső Adagolású Kitolószerkezet
Ideje befolyásolja a felső adagolású automatikus anyafelszedés folyamatát. Ennek a gombnak a
megnyomásával átválthat arra a párbeszédablakra, ahol beállíthatja az időt.
 6.19-hez Felső Adagolású Kitolószerkezet Időzítését beállító párbeszédablak
BIZTONSÁGI KÓDOK - Ezzel a gombbal lehet engedélyeztetni vagy lecserélni a Belépés és
Belépés karbantartáshoz kódokat.
 6.20-hoz Biztonsági kód beállítása párbeszédablak
Levegőellátás – Ki- és bekapcsolja a fő levegőellátást.
Ciklusok összesen – A gép, egy állandóan a képernyőn lévő, ciklusszámlálója.
ÜZEMMÓD - Visszatér az üzemmód kiválasztó párbeszédablakhoz.
 6.3-hoz Üzemmód kiválasztása párbeszédablak

Copyright 2013 by PennEngineering®

54 of 111

6.17 Nyomószár és Erő Kalibrálása párbeszédablak

Ez a párbeszédablak teszi lehetővé a karbantartó személyzetnek, hogy elektronikus
nyomásszabályzó szelepének és a hidraulikus nyomásérzékelő visszajelzésének kalibrálását
elvégezzék. A karbantartók fel és le mozdíthatják a nyomószárat, beállíthatják az erőt,
bekapcsolhatják a nyomásfokozót és ellenőrizhetik az adatokat.
MOZGÁS FEL – Nyomja meg, és tartsa nyomva ezt a gombot, hogy a nyomószár felfelé
mozduljon.
MOZGÁS LE – Nyomja meg, és tartsa nyomva ezt a gombot, hogy a nyomószár lefelé
mozduljon
MOZGÁS SEBESSÉGE – Ez a gomb jeleníti meg a nyomószár sebességének %-os értékét a
teljes sebességbeállításhoz képest. Ez egy meglehetősen durva igazítás, amely szerint
csökkenteni lehet a nyomószár leereszkedésének mértékét. A sebesség százalékát azért
használják, hogy ellenőrizni tudják a nyomószár sebességét.
 - Növeli a nyomószár sebességét.  - Csökkenti a nyomószár sebességét.
ERŐ – Megjeleníti a Nyomószár erejének %-os értékét a teljes erőbeállításhoz képest. Ez
ugyanaz a beállítás, ami az üzemmód párbeszédablakban található. Az erőbeállítást a
nyomásfokozó megérintésével lehet használni.
 -Növeli a nyomószár erejét.
 - Csökkenti a nyomószár erejét.
NYOMÁSFOKOZÁS – Érintse meg a gombot a nyomásfokozó bekapcsolásához.
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FONTOS: A Nyomásfokozót óvatosan használja. A prés minden tárgyra nagy
nyomást fejt ki, ami a bélyeg és az üllő között van.
Erő ablak – Ez az ablak mutatja az erő vezérlésének és a visszajelző rendszernek a beállításait
és az érzékelők aktuális adatait.
Erő Beállított Értéke – AZ erő értékei kilonewtonban és fontban állíthatók be a nyilak
segítségével. A VDC cella mutatja voltban mért tervezett analóg jeleket, amik a PLC-ből
indulnak a pneumatikus/hidraulikus szekrényben található elektromos
nyomásszabályzóhoz.
Erő Visszajelzés – Az érzékelő adataiból konvertált valós idejű erőadatokat mutatja
kilonewtonban és fontban.
Visszajelzés 1.5 másodperc múlva – A Nyomásfokozó gomb 1.5 másodpercig tartó
lenyomása után az érzékelő adataiból konvertált pillanatnyi erőadat, kilonewtonban és
fontban. Ez a adat egy állandót fejez ki, ami jobban tükrözi az aktuális ciklus jellemzőit.
ZÉRÓ ÉRZÉKELŐ – Ezzel a gombbal a hidraulikus nyomásérzékelő ’zéró’ kalibrálását lehet
elvégezni. Ha ezt a gombot megnyomják, a gép kiengedi az összes levegőt, egy kicsit időzik,
majd a hidraulikus nyomásérzékelő értékét 0-ra állítja. A gép ezután egy új, az érzékelő adatának
megfelelő, értéket ment el, hogy a valós zéró nyomás analóg jelét zéró erőértékre konvertálja.
Zéró Eltérés – Az aktuálisan tárolt zéró eltérési értéket mutatja.
VISSZA - Visszatér a Karbantartás Menü párbeszédablakhoz.
 6.16-hoz Karbantartás Menü párbeszédablak
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6.18 Szerszámozás Tesztelése párbeszédablak

FIGYELMEZTETÉS: A szerszámozás tesztelése üzemmódokat óvatosan kell
kezelni. Mindig a megfelelő szerszámozást helyezze fel, mielőtt a tesztelés
üzemmódot működésbe helyezné. Ha ezeket a figyelmeztetéseket nem tartja be, az a
szerszámok károsodását eredményezheti és balesetveszélyes lehet.
TESZT - FELSŐ ADAGOLÁSÚ ANYÁK – Ez a parancs a zsiliptől a felső adagolású
kitolószerkezetig egy automatikus felső adagolású folyamatot indít el. Ez a tesztelési-ciklus főleg
felső adagolású anyák és rövid távtartók esetén alkalmazható. A ciklus korlátlan ideig tart.
TESZT - CSAPOK ADAGOLÁSA (INJEKTOR NÉLKÜL) – Ez a parancs a zsiliptől a felső
adagolású szorítópofákig egy felső adagolású folyamatot indít el. Ez a tesztelési ciklus főleg
felső adagolású csapok és távtartók esetében alkalmazható. NE FUTTASSA AZ INJEKTORT
EZZEL A TESZTTEL. A ciklus korlátlan ideig tart.
RHE Megjegyzés: Ha ezt a tesztet úgy futtatják, hogy a Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrző
Rendszer szerkezetét felhelyezték, a kitolószerkezet anélkül ejti le a nem megfelelő hosszúságú
rögzítőelemeket, hogy a vákuumos bélyeghez vinné azokat.
TESZT - ALSÓ ADAGOLÁSÚ ANYÁK – Ez a parancs a zsiliptől az alsó adagolású
kitolószerkezetig egy alsó adagolású folyamatot indít el. Ez a tesztelési-ciklus főleg alsó
adagolású anyák esetén alkalmazható. A ciklus korlátlan ideig tart.
VÁKUUM ELLENŐRZÉS AKTIVÁLÁSA – Ezzel a gombbal lehet a Vákuum Ellenőrzés
funkcióját be- és kikapcsolni. Ha a gép Csap üzemmódban működik, ez a funkció ellenőrzi, hogy
van-e rögzítőelem a vákuumos bélyegen.
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CSAP-A-CSŐBEN ÉRZÉKELŐ AKTIVÁLÁSA - Ez a gomb annak függvényében vált át,
hogy az a szenzor, amely érzékeli a csőben lévő csapokat, aktív vagy készenlétben van. Ha sötét
színű, akkor ON állásban van, és fel van függesztve. Normál körülmények között, amikor ez a
szenzor aktiválva van és ha nem érzékel rögzítőelemet, a zsilip nem továbbít rögzítőelemet, és a
gép egy másik rögzítőelemet próbál beadagolni. Ha a szenzor fel van függesztve, nem ellenőriz
semmit, így az adagoló automatikusan rögzítőelemet továbbít.
CSAPHOSSZÚSÁG ELLENŐRZÉS AKTIVÁLÁSA – Érintse meg ezt a gombot a
Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrzés aktiválásához Csap vagy Hosszú távtartó üzemmódban.Ha
aktiválják ezt a funkciót, a Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrzés párbeszédablak jelenik meg a
működési utasításokkal.
 6.13-hoz Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrzés párbeszédablak
Csaphosszúság OK – Az ablak sötétre vált, ha a legutolsó rögzítőelem hosszúsága megfelel az
RHE szerkezet beállított értékének.
Csaphosszúság nem megfelelő - Az ablak sötétre vált, ha a legutolsó rögzítőelem hosszúsága
nem felel meg az RHE szerkezet beállított értékének. A rögzítőelem túl hosszú vagy túl rövid.
Ilyenkor hangjelzés is hallható.
FÚVÁSI IDŐ - Ez az ablak teszi lehetővé a fúvási idő beállítását automatikus adagolási
módban. Azt az időhosszat jelenti, ameddig a levegőáramlás tart, hogy továbbítsa a
rögzítőelemet a zsilip szerkezetétől az adagolócsövön keresztül a besajtolási ponthoz. Érintse
meg a gombot, hogy a képernyő arra az ablakra váltson, ahol a fúvási idő beállítható.
 6.10-hez Fúvási Idő Beállítása párbeszédablak
VISSZA - Visszatér a Karbantartás Menü párbeszédablakhoz.
 6.16-hoz Karbantartás Menü párbeszédablak
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6.19 Felső Adagolású Kitolószerkezet Időzítését beállító párbeszédablak

Ebben a párbeszédablakban a kezelő beállíthatja a felső adagolású kitolószerkezet időzítését
automatikus, felső adagolású anyák vagy távtartók üzemmódban. A felső adagolású anyák és
távtartók esetében, a rögzítőelemet a bélyeg felemeli, ezután a nyomószár elmozdul lefelé, egy
tüskét nyomva át a rögzítőelemen található furaton. Ahogyan a tüske áthalad a furaton, a felső
szorítópofák kinyílnak és a kitolószerkezet visszahúzódik. A művelet időzítésének viszonylag
pontosnak kell lenni, hogy a rögzítőelemet megfelelően emelje fel a gép. Ezen a
párbeszédablakon végzett beállításokkal a szorítópofák nyitásának és a kitolószerkezet
visszahúzásának idejét korábbra vagy későbbre lehet igazítani. A rögzítőelem ideális pozíciója a
bélyegtüske közepénél van.
A sötét skála felső része a rögzítőelem relatív, nem tényleges, pozícióját jelzi.
 - A rögzítőelem relatív pozícióját a bélyegtüskéhez képest magasabbra mozdítja el (a
szorítópofák később nyitnak).
 - A rögzítőelem relatív pozícióját a bélyegtüskéhez képest alacsonyabbra mozdítja el (a
szorítópofák korábban nyitnak).
VISSZA - Visszatér a Karbantartás Menü párbeszédablakhoz.
 6.16-hoz Karbantartás Menü párbeszédablak
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6.20 Biztonsági Kódok Beállítása párbeszédablak

FONTOS: Közvetlenül miután átvette a 2000-es sorozatú prést, amint lehetséges, hozzon
létre egy Karbantartási Belépési Kódot. A karbantartás párbeszédablak engedélyezi a prés
működtetését normál védőeszközök nélkül. A Karbantartási Menü Párbeszédablakból
hozzáférhető funkciókat csak a szakképzett személyzet használhatja.
A számláló kódja – A kezelő a számláló segítségével egyenként állíthatja be a számjegyek
értékét minden kód részére. A kód egy 4-jegyű szám lehet, tartománya 0000 és 9999 között.
BELÉPÉSI KÓD KEZELÉSHEZ – Nyomja meg ezt a gombot, hogy átvihesse a számlálón
szereplő értékeket a Működés Belépési Kódjába. Amennyiben ez zéróra van állítva, a belépési
ablak nem aktív. Ha a kódot bármilyen más értékre állították, a belépési ablak aktív lesz és a prés
beindításához szükség lesz a belépési kódra.
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BELÉPÉSI KÓD BEÁLLÍTÁSHOZ – Nyomja meg ezt a gombot, hogy átvihesse a számlálón
szereplő értékeket a Beállítás Belépési Kódjába. Ha a kódot bármilyen más értékre állították, a
beállítás belépési ablaka aktiválva lesz és az Üzemelés mód paramétereinek megváltoztatásához
szükség lesz a kód bevitelére. A Beállítás Belépési kódjára van szükség a következő üzemelési
módok megváltoztatásához:
Erő Beállított Értéke
Tartózkodás
Fúvási Idő
Üzemelés Mód Paraméterei párbeszédablak:
Soft Touch (Aktiválás/Kikapcsolás)
Ciklus Üzemmód (Folyamatos/Megszakított)
Biztonsági Zóna (Normál/Szűk)
Biztonsági Leállás Automatikus Visszaállása (Aktiválás/Kikapcsolás)
Vákuum Ellenőrzés (Aktiválás/Kikapcsolás)
Csap-a-csőben Érzékelő (Aktiválás/Kikapcsolás)
Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrző (Aktiválás/Kikapcsolás)
Üzemelés Ablak Mértékegységei (Metrikus/Unified)
Munka Mentése
Megjegyzés: Miután a Beállítás Belépési Kódját egyszer bevitték, az addig érvényes marad, míg
az Üzemelés módból ki nem lépnek vagy a ’Jelszó Törlése/Beállítása’ gombot meg nem
nyomják.
BELÉPÉSI KÓD KARBANTARTÁSHOZ - Nyomja meg ezt a gombot, hogy átvihesse a
számlálón szereplő értékeket a Karbantartás Belépési Kódjába. Amennyiben ez zéróra van
állítva, a belépési ablak nem aktív. Ha a kód zérótól eltérő értéket mutat, a belépési ablak aktív,
és szükség lesz a kód beviteléhez, hogy hozzáférjen a karbantartási funkciókhoz.
A belépés az alábbi karbantartási ablakokba engedélyezett:
Karbantartás Menü
PLC BEMENET/KIMENET
Erő Kalibrálása
Szerszámozás/Beállítások Tesztelése
Nyomószár Mozgatása
Felső Adagolású Kitolószerkezet Időzítése
Biztonsági Kódok
Megjegyzés: Bárki, aki belépett a Biztonsági Kódok párbeszédablakba (Karbantartási Kód
szükséges hozzá), beléphet és megváltoztathatja az összes biztonsági kódot.
VISSZA - Visszatér a Karbantartás Menü párbeszédablakhoz.
 6.16-hoz Karbantartás Menü párbeszédablak
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6.21 PLC Bemeneti/Kimeneti Vezérlő párbeszédablak

Ezzel a párbeszédablakkal a kezelő ellenőrizheti a PLC-hez érkező összes bemeneti jel helyzetét
és a PLC-től érkező összes kimeneti jelet. Minden kimeneti gomb egy kimenő vezérlőjel ki- és
bekapcsolását végzi. Minden ablakban és gombon lévő szám megfelel egy PLC hely
bekötésének. A nyomószár mozgásának sebességét és erejét szintén be lehet állítani ebből a
párbeszédablakból. A különböző analóg jeleknek szintén megvannak a megfelelő adatai az
ablakokban.
00-15 BEMENETI JELEK – Minden ablak egy bemeneti jel helyzetét jelzi. Ha a gomb sötét, a
bemeneti jel BE van kapcsolva.
00-15 KIMENETI JELEK – Minden egyes gomb egy kimenetet vezérel, ha a gomb sötét, a
kimenőjel BE van kapcsolva. Néhány gomb reteszelve van, a biztonságos és helyes működés
érdekében. Ugyanebből az okból, valamelyik gomb átmeneti valamelyik tartósan jelenlévő.
Érintsen meg egy világos gombot, így a kimenőjel BEkapcsol. Nyomjon meg egy sötét gombot,
hogy KIkapcsol.
10 LEFÚVÁS - Az egyetlen kivétel. Amikor a kezelő megnyomja a világos gombot, a kimenőjel
ON és OFF-ra változik, szimulálva a programciklust az anya-adagoló üzemmódban.
Amennyiben a kezelő megnyomja a ciklikus gombot, a kimeneti jel tartósan BEkapcsolt
állapotban marad, szimulálva a programciklust csap-adagoló üzemmódban. Ha a kezelő
megnyomja a sötét gombot, a kimenet KIkapcsol.
FONTOS: A Nyomóerő Növelése (3) gombot óvatosan használja. A prés minden
tárgyra nagy nyomást fejt ki, ami a bélyeg és az üllő között van.
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NYOMÓSZÁR SEBESSÉGE % - Ez a gomb jeleníti meg a nyomószár sebességének
beállításait. Ez egy meglehetősen durva igazítás, amely szerint csökkenteni lehet a nyomószár
leereszkedésének mértékét. A sebesség százalékát azért használják, hogy ellenőrizni tudják a
nyomószár sebességét, amikor használják a Nyomószár Le (02) gombot.
 - Növeli a nyomószár sebességét.
 - Csökkenti a nyomószár sebességét.
ERŐ – Megjeleníti a Nyomószár erejének %-os értékét a teljes erőbeállításhoz képest. Ez
ugyanaz a beállítás, ami az üzemmód párbeszédablakban található. Az erőbeállítást a
nyomásfokozó megérintésével lehet használni.
 -Növeli a nyomószár erejét.
 - Csökkenti a nyomószár erejét.
Nyomószár Helyzete (Analóg Bemeneti 1) – Ez az ablakterület a főhengerben elhelyezkedő
dugattyú helyzetét jelző érzékelő adatait mutatja milliméterben és collban, fentről mérve. A VDC
adat a lineáris jelátalakítóból a PLC-hez tartó analóg jeleket mutatja voltban.
Nyomószár Helyzete (Analóg Bemeneti 2) - Ez az ablakterület az érzékelő adataiból konvertált
valós idejű erőadatokat mutatja kilonewtonban és fontban. A VDC adat a hidraulikus
nyomásérzékelőből a PLC-hez tartó analóg jeleket mutatja voltban.
Erő Beállítás (Analóg Kimeneti 1) - - Ez az ablakterület az erő beállításait mutatja
kilonewtonban és fontban. A VDC beállítás a PLC-ből a pneumatikus/hidraulikus szekrényben
található elektromos nyomásszabályzóhoz tartó tervezett analóg jeleket mutatja voltban.
VISSZA - Visszatér a Karbantartás Menü párbeszédablakhoz.
 6.16-hoz Karbantartás Menü párbeszédablak
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6.22 Nyomószár Kézi Mozgatása párbeszédablak

Ez a párbeszédablak teszi lehetővé a kezelő részére, hogy felfelé vagy lefelé mozdítsa a
nyomószárt, és hogy csökkentse a sebességet. Ezt a karbantartási eljárásoknál használják.
FELFELÉ – Nyomja meg, és tartsa nyomva ezt a gombot, hogy a nyomószár felfelé mozduljon.
LEFELÉ – Nyomja meg, és tartsa nyomva ezt a gombot, hogy a nyomószár lefelé mozduljon.
LASSABBAN – Nyomja meg ezt a gombot, hogy a nyomószár sebességét csökkentse.
GYORSABBAN – Nyomja meg ezt a gombot, hogy a nyomószár sebességét növelje.
VISSZA - Visszatér a Karbantartás Menü párbeszédablakhoz.
 6.16-hoz Karbantartás Menü párbeszédablak
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6.23 Figyelem: Üzenet Megjelenítése párbeszédablak

Ez a képernyő automatikusan jelenik meg, amikor a vezérlőrendszer olyan helyzetet észlel, hogy
a kezelőnek be kell avatkoznia. A megfelelő diagnosztizáló üzenet a képernyőn látható. Az
alábbiakban olvashatja a diagnosztizáló üzeneteket és magyarázatukat.
SÚGÓ - Figyelmeztető párbeszédablakban Súgó üzenet. – megjeleníti az üzenetek felsorolását
és magyarázatait.
 Súgó párbeszédablak-hoz
VISSZAÁLLÍTÁS - Törli a figyelmeztető párbeszédablakot – visszatér az előző ablakhoz
Két gyakori üzenetet lehet beállítani, hogy automatikusan álljanak vissza, ezek:
Biztonsági érzékelő zónán kívül van.
Munkadarab befejezve.
Figyelmeztető üzenetek
Biztonsági hiba, az érzékelők a biztonsági zónán aluli vagy felüli tartományt érzékelnek
(#50-51) – A biztonsági szenzorok érzékelik, ha a nyomószár megérint egy tárgyat a
megengedett zónán kívül, amit a biztonsági-pont értékhatáraként állítottak be.
A vákuumkapcsoló túl alacsony szintre van állítva (#52) - A vákuumkapcsoló bemenete
bekapcsol, de a vákuumkimenet ki van kapcsolva.
Nincs nyomószár kapcsolat (#53) – A nyomószár teljesen kitolt állapotban van, de a biztonsági
rendszer nem érintkezik semmivel.
Túl magas nyomóerő (#55) – A hidraulikus nyomás-érzékelő olyan nyomást érzékelt, amely
meghaladja az előre beállított értéket és a rögzítőelem méretéhez szabott határokat.
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Beállított biztonsági érték túl magas/túl alacsony (#56-57) – A Biztonsági beállítás során a
gép által „megtanult” biztonsági-pont a megengedett tartományon kívül van.
Biztonsági szelepvezérlés hiba (#58) – A rendszer áramkimaradást érzékelt a biztonsági
szelepeknél, mikor a szelepnek bekapcsolva kell lennie (ON).
Nyomószár helyzetének hibája (#60) – Üzemmód kiválasztásnál fordul elő, ha a nyomószár
pozíciója nem alaphelyzetben van, beállítási próbálkozásnál.
Érzékelők kikapcsolva / F3-as biztosíték kiégett (#61) - A rendszer nem érzékeli a biztonsági
érzékelőktől visszatérő jelet.
PLC analóg kártyahiba (#63) - A nyomószár helyzetét jelző két analóg jelzés túl messze volt
egymástól.
Fénynyaláb hiba 1. – Az érzékelők működése nincs szinkronban. (#65) - Egyik fényérzékelő
hatósugara sincs a másikén belül.
Fénynyaláb hiba 2. – A gyűrű elmozdult (#66) - Az egyik érzékelő kikapcsolt, míg a
nyomószár felfelé mozdult és a biztonsági zóna felső értéke felett volt.
Fénynyaláb hiba 3. – A biztonsági érzékelő kikapcsolt (#67) – Az egyik biztonsági érzékelő
kikapcsolt míg a nyomószár visszahúzott állapotban volt.
Hézag található a bélyeg és a munkadarab között (#69) – Megszakított üzemmódban hézag
van a bélyeg és az üllő között, a préselést megelőzően.
Beállított biztonsági érték hibája (#70) - A biztonsági érték önbeálló átlaga a megengedett
határokon kívül van.
Túl alacsony nyomóerő (#71) - A nyomásfokozó szerkezet maximum nyomásnövelési időre
volt állítva és a nem érte el a kívánt nyomást.
A csap-érzékelő idő előtt kikapcsol (#72) – Egy tárgy gátolja az érzékelő működését vagy ha a
Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrző rendszert használja, egy nem megfelelő hosszúságú
rögzítőelem van a csőrendszerben.
Nyomólöket a biztonsági határon túl (#73) - A nyomás kifejtése alatt a nyomószár mozgása
túlhalad a maximálisan megengedett távolságon.
Besajtolás közben a nyomószár túl hamar megáll (#74) - Soft touch üzemmódban, a
nyomószár nem érte el a megfelelő besajtolási pozíciót. A leereszkedés távolsága önkalibrálódó,
minden egyes löketet szabályoz. Végezzen el több ciklust, hogy a fékezési pont újra
kalibrálódjon.
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Nyomásérzékelő nincs kalibrálva (#75) - A nyomásérzékelőt kalibrálni kell a présgép legelső
működtetése előtt. A Karbantartás Menü ablakból lehet az Erő Kalibrálása párbeszédablakra
váltani, aztán nyomja meg a Zéró Érzékelő gombot. A présgép automatikusan kalibrálódik.
Nincs vákuum (#76) - Nincs vákuum bemeneti jel a nyomószár lefelé mozdulásánál.
Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrzés (RHE) rendszer hiba (#77) - A rendszer egymás után
ötször érzékelt hibás rögzítőelemet.
Csap-a-csőben rendszer hibája (#78) - A rendszer öt egymás utáni esetben nem érzékelt
rögzítőelemet.
Adagolórendszer-kompatibilitás probléma (#79) - A rendszer olyan rögzítőelem-érzékelő jelet
kapott a Bemenet 04-en, ami nem összeegyeztethető azzal a berendezés üzemmóddal, amit az
Üzemelés Mód Paraméterei ablakban választottak ki. (Csap-a-csőben érzékelő
Kikapcsolva/Aktiválva, Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrző/Aktiválva)
Biztonsági leálláskor nyomószár helyzetének hibája (#81) – Biztonsági leállás alatt a
nyomószár túl nagy utat tett meg. Ennek oka az lehet, hogy levegő került az olaj-rendszerbe vagy
a biztonsági rendszeren belül jeladási hiba történt.
Biztonsági áramköri hiba (#82,#83,#84,#85) – Jeladási hiba. A hibát jelentse a
szervizképviseleten, további segétséget ök nyújtanak.
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7. FEJEZET
HIDROPNEUMATIKUS RENDSZER
A. PNEUMATIKUS RENDSZER
Kezdeti levegőbemenet

• A levegőellátásnak tisztának, száraznak és lehetőleg nagy átfolyóképességűnek kell lennie.
•
•
•

•

•

•

Amennyiben a levegőellátás vezetékének átmérője kisebb, mint 12 mm (1/2”), a ciklus ideje
növekszik.
A levegő-utánpótlás, ami 6 és 7,5 BAR közé van beállítva, egy manuálisan beállított szűrőszabályzón keresztül lép be a rendszerbe, ami a berendezés hátsó részén van telepítve.
A levegő három irányba oszlik, miután átmegy a szűrő-szabályzón keresztül.
1.) A ¼” (6 mm) keresztmetszetű cső, amely elhagyja az elágazást, különböző gépfunkciót
lát el, nevezetesen kezeli, szállítja és pozicionálja a rögzítőelemeket. Egy 8 szelepes
elágazást lát el, amely az adagolódob alatt helyezkedik el. Lásd 9. Fejezetet további
információkért.
2.) A ½” (12 mm) keresztmetszetű cső, amely elhagyván az elágazást, először az
elektromosan vezérelt nyomásszabályzót látja el. Ennek a szabályzónak a segítségével a
kezelő vagy az a személy, aki a beállításokat végzi a képernyőről, szabályozhatja a
rögzítőelem besajtolásának erejét.
A szabályzóból, a levegő a nyomószár-szerkezet jobb szelepébe van irányítva – a nyomószár
szerkezet kétpozíciójú, négy utas szelepből áll – ahol átkapcsolva tovább irányítja a
nyomásfokozó hengerébe. Különböző utalásokban „magasnyomású” szelepnek is nevezik,
mert a pneumatikus energiát mechanikus energiává konvertálja át, ami a nyomószár
nagynyomású sajtolóerejét adja.
3.) A ½” (12 mm) keresztmetszetű cső a nyomószár-szerkezet bal szelepéhez szállítja a
levegőt. Ez a 3 állású, 4 utas szelep az olaj-levegő tartályokhoz kapcsolja át a levegőt. A
felső tekercs, ha áram alá kerül (figyelmeztető jelzőfény), a baldali tartályt látja el, aminek
következtében a nyomószár visszahúzódik. Az alsó tekercs a jobboldali tartályt látja el, ami
lefelé nyomja a nyomószárt. Mikor egyik tekercs sincs áram alatt (aktivizálva) a szelep
mindkét tartályt kiüríti, megszabadítva az olaj-rendszert a megmaradt nyomástól.

Levegőkimenet

• Az olajtartályokból távozó levegő egy levegő-olaj szeparátorba van irányítva, ami a prés
hátsó részén, alul található.
• A szeparátor szerepe, hogy összegyűjtse az olajgőzt, ami a levegőben maradt. Az olaj a
tartályba kerül, ahol, amennyiben szükséges, kiürítik.
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B. HIDRAULIKUS RENDSZER
A nyomószár lenyomása

• Ahogyan a nyomás alatt lévő levegő beáramlik a jobboldali (kinyomó) tartályba, a
hidraulikus folyadék, a levegő nyomása alatt, befolyik a nyomószár henger felső részébe, ami
lenyomja a nyomószárt.
• Ahogyan a nyomószár lefelé halad, arra kényszeríti a nyomószár alatt lévő hidraulikus
folyadékot, amely már nincs nyomás alatt, hogy visszahúzódjon a baloldali (visszahúzó)
tartályba.
• Amikor a nyomószár biztosan a lenti pozícióban van, a hidraulikus nyomás, amely a
nyomószárat lefelé mozgatta, a levegő által hajtott nyomásfokozó működésének
következtében növekszik, hogy kellő erőt biztosítson a besajtoláshoz.
A nyomószár felmozdulása

• A nyomásfokozó levegőnyomását a jobboldali nyomószár szelepszerkezet (magasnyomású
nyomásfokozó-szelep) megszünteti, és a nyomásfokozó visszahúzódik.
• Ahogyan a nyomás alatt lévő levegő a baloldali nyomószár szelepből a baloldali (visszahúzó)
tartályba áramlik, a légnyomás alatt lévő hidraulikus folyadék, a nyomószár henger aljába
folyik, a nyomószárt felfelé mozdítva.
• A nyomószár-szerkezet baloldali szelepe szintén kiüríti a légnyomást a táguló-tartályból, ily
módon a nyomószár felső részén található hidraulikus folyadék felszabadul a nyomás alól.
Ahogyan a nyomószár felfelé mozdul, a nyomás alól felszabadult folyadék visszakerül a
tartályba.
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Darab
1

Leírás
NYOMÓSZÁR

Darab
14

2

BIZTONSÁGI É

15

3
4
5

BIZTIONSÁGI SZELEP A
BIZTIONSÁGI SZELEP B
VISSZAHÜZÓ TARTÁLY
NYMÓSZÁR FELEMELO
ELEKTROMÁGNESE
NYMÓSZÁR LEERESZTO
ELEKTROMÁGNESE
TOLÓ TARTÁLY
NYOMÁSFOKOZÓ

16
17
18

Leírás
GYUJTOTARTÁLY
SZERSZÁMSZELEPELOSZIÓ
RENDSZER
ZSILIP HENGERE
PUFFER
BEFÚVÓ 1

19

BEFÚVÓ 2

20

VÁKUUM SZIVÓ

21
22
23

KITOLÓSZERKEZET HENGERE
SZORÍTÓPOFÁK HENGERE
NYOMÓ HENGERE

6
7
8
9
10
11
12
13

KIÜRÍTŐ/FELTÖLTŐ SZELEP

NYOMÓSZÁR NYOMÓ
“GYORSÜRÍTO” SZELEP
24
ELEKTROMÁGNESE
TÁVVEZÉRELT SZABÁLYZÓ
SZABÁLYOZÓ
25
ELEKTRONIKUS SZABÁLYZÓ
SZURO
26
7-1 ÁBRA
HIDROPNEUMATIKUS ELVI MUKÖDÉSI SÉMA
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8. FEJEZET
ELEKTROMOS RENDSZER
FIGYELEM! A PEMSERTER 2000-ES SOROZATÚ PRÉSGÉP nagyfeszültségű
árammal működik. Kizárólag szakképzett személyzet végezhet el karbantartási, szervizelési,
vagy villamossági munkálatokat az áram által működtetett alrendszereken, egységeken vagy
alkatrészeken.
Az elektromos kapcsolószekrény csak speciális kulccsal nyitható. Ennek az az oka, hogy az
illetéktelen személyeket távol tartsa a rendszertől, megóvja az áramütéstől. Javasoljuk, hogy a
kulcsra olyan személy/felügyelő vigyázzon, aki megfelelően tudja ellenőrizni a használatát.
AC Váltakozó áram elosztása:
A présgépet kétpólusú főmegszakító védi.
A présgépbe bemenő váltakozó áram (AC) a következő két irányba ágazik szét:

• Egy egyenáramú (DC) tápegységhez, amely a PLC-t (Programozható Logikus Vezérlő) és
egyéb elektronikus eszközöket táplál.
• A vibrációs-dob meghajtó-vezérlőjéhez.
DC Egyenáram elosztás:

• Az áramforrástól származó egyenáram a PLC-t ellátó rendszert táplálja. Különböző aláramkörökön keresztül az érzékelőket és egyéb bemeneteket, az érintőképernyőt, és a PLC
kimeneti kártyáját, amely különböző terhelések és kimenetek ki- és bekapcsolására használja
az áramot, is táplálja.
• A prés elektronikus rendszerének az „agya”, a PLC. A PLC fogadja a gép különböző pontjain
elhelyezett érzékelőktől kapott jeleket, amelyek jelentik a működés helyzetét bármely
ponton. A PLC vezérli a szelepeket, amelyek viszont a gép legtöbb tevékenységét ellenőrzik,
beleértve a szerszámozást is, amely szállítja és pozicionálja a rögzítőelemeket.
• A gép 3 egyenáramú biztosítékkal rendelkezik. Az egyik (1) az érintőképernyőt, a második
(2) az érzékelőket, a harmadik (3) pedig a nyomásszabályzót védi.
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ELEKTROMOS/ELEKTRONIKUS KOMPONENSEK
(Megjegyzés: Az alábbiakban felsorolt tételek illusztrációi a jelen könyv második fejezetében
találhatók).
Név
Elhelyezése
Szerepe
PLC BEMENŐJELEK:
Vészleállítás
Vészleállítás Áramkör
Észleli, hogy a Vészleállítás gombot
(0 bemenőjel)
megnyomták és megállítja a
programot.
1. sz. biztonsági érzékelő
A nyomószár baloldalán
Egy optikai fotocella, amely értesíti a
(1. bemenőjel)
található, a henger alatt, a
PLC-t, hogy a nyomószár
homlokszekrényben.
„biztonságosan” érintkezett egy
tárggyal. Attól függően, hogy útja
során, a nyomószár hol érintette meg
a tárgyat, a PLC „eldönti” hogy
folytassa a besajtolást vagy
megálljon, és visszahúzza a
nyomószárt.
2. sz. biztonsági érzékelő
A nyomószár jobboldalán
Egy optikai fotocella, amely szintén
(2. bemenőjel)
található, a henger alatt, a
értesíti a PLC-t, hogy a nyomószár
homlokszekrényben.
„biztonságosan” érintkezett egy
tárggyal. (tartalék).
Rögzítőelem érzékelő
A dob melletti szerszámok mellé A Csap-a-csőben gyűrűs érzékelő
(4. bemenőjel)
van csatlakoztatva. (A Csap-aBEkapcsol, ha egy hosszú
csőben érzékelő és az RHE
rögzítőelem kerül a csőbe és
érzékelő használatára)
befúvásra vár a besajtolási ponthoz.
Az RHE érzékelő BEkapcsol, ha egy
rögzítőelemami megfelel a beállított
hosszúságnak, a zsilip
továbbítókamrájába kerül.
Biztonsági Relék BE
Elektromos szekrény
Ellenőrzi, hogy a biztonsági szelepek
(7. bemenőjel)
nyitvatartásához az egyenáram-forrás
BE van-e kapcsolva mikor a
biztonsági érzékelők szabadok és BE
vannak kapcsolva. Ellenőrzi, hogy a
biztonsági szelepek bezárásához az
egyenáram-forrás KI van-e kapcsolva
mikor a biztonsági érzékelők zárnak
és KIkapcsolnak.
Jóváhagyó Relé BE
Elektromos szekrény
Ellenőrzi, hogy a biztonsági szelepek
(8. bemenőjel)
nyitvatartásához az egyenáram-forrás
BE van-e kapcsolva egy megfelelő
besajtolás alatt. Ellenőrzi, hogy a
biztonsági szelepek bezárásához az
egyenáram-forrás KI van-e kapcsolva
egy biztonsági leállás alatt.
Lábpedál
Padló
Amikor megnyomják, a lábpedál
(9. bemenőjel)
beindít egy besajtolási ciklust.
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Név
Vákuumkapcsoló – felső
adagoló
(10. bemenőjel)

Elhelyezése
A főhenger szekrényében, a
főhenger jobboldalán.

1 sz. érzékelő kikapcsolva
(11. bemenőjel)
2 sz. érzékelő kikapcsolva
(12. bemenőjel)
PLC KIMENŐJELEK:
Biztonsági jóváhagyás
(0. Kimenőjel)
Elsődleges biztonság
(1. kimenőjel)

1. sz. érzékelő aljzat/Eülső
szekrény
2. sz. érzékelő aljzat/Eülső
szekrény

Szerepe
Mikor a felsőadagolást választjuk, a
vákuum-kapcsoló értesíti a PLC-t,
hogy egy rögzítőelem készen áll a
besajtolásra. A kapcsoló akkor
aktiválódik, amikor a rögzítőelemet a
nyomószár bélyegrésze megtartja, a
vákuumgenerátor által létrehozott
vákuum segítségével.
A visszajelzés igazolja, hogy az 1. sz.
biztonsági érzékelő be van kapcsolva
A visszajelzés igazolja, hogy az 2. sz.
biztonsági érzékelő be van kapcsolva

A PLC alatt található, a 4 db.
biztonsági relé között.
A hidraulikus szekrényben, a
baloldali levegő-olaj tartály és
nyomószár főhengere között.

Fokozza a biztonsági szelepek
ellenőrzését.
Mindig nyitva van, ez lehetővé teszi a
hidraulikus folyadéknak, hogy
átfolyjon a főhenger felső részére,
hogy lefelé mozgassa a nyomószárt.
Hiba esetén, a szelepek nagyon
gyorsan zárnak, hogy elvágják az olaj
áramlását, ami azt eredményezi, hogy
a nyomószár megáll a lefelé tartó
mozgásban.
Nyomószár szelepének lefelé A hidraulikus szekrényben, a
Elektromágnes, amely átfolyatja a
mozdító elektromágnese
nyomószár-szelep szerkezet
levegőt az alsó tartályba (jobb oldali
(2.kimenőjel)
baloldalán.
hidraulikus folyadék-tartály). Ennek
hatására áramlik a tartályban lévő
olaj, a nyomásfokozón és biztonsági
szelepen keresztül a nyomószár
főhengerébe, hogy lefelé mozgassa a
nyomószárt.
Nyomószár-szelep
A hidraulikus szekrényben a
Elektromágnes, mely az elektromos
nyomásfokozó elektromágnese nyomószár-szelep szerkezet
nyomásszabályzóból a nyomásfokozó
(3.kimenőjel)
jobboldalán.
hengerébe engedi a levegőt. A
nyomásfokozóban lévő levegő adja a
gép nagy sajtolóerejét.
Nyomószár-szelep szerkezet
A hidraulikus szekrényben, a
Elektromágnes, amely levegőt nyom a
felfelé mozdító
nyomószár-szelep szerkezet bal- felső tartályba (a baloldali hidraulikus
elektromágnese
felső oldalán.
folyadéktartály). Ez az erő nyomja le
(4.kimenőjel)
az olajt a tartályból a főhenger
dugattyúja alá. Ezáltal mozdul a
nyomószár felfelé.
Adagolódob vezérlése
A szekrény fedele mögött, a
Aktiválja a PLC-t, hogy ki- és
(5.kimenőjel)
vibrációs adagolódob alatt.
bekapcsolja a dobot.
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Név
Elhelyezése
PLC KIMENŐJELEK (Folytatás):
Hangjelző
Az érintőképernyő alatt.
(6.kimenőjel)

Fő levegő
(7.kimenőjel)

A bevezető levegő-rendszer
része a prés háta mögött.

Vákuum elektromágnes
(8.kimenőjel)

A szerszámszelep-szerkezet
része, amit a vibrációs
adagolódob alá szereltek.

Zsilip elektromágnese
(9.kimenőjel)

A szerszámszelep-szerkezet
része, amit a vibrációs
adagolódob alá szereltek.

Puffer elektromágnese
(10.kimenőjel)

A szerszámszelep-szerkezet
része, amit a vibrációs
adagolódob alá szereltek.

A kitolószerkezet adogató
elektromágnese
(11.kimenőjel)

A szerszámszelep-szerkezet
része, amit a vibrációs
adagolódob alá szereltek.

A befúvó szerkezet első
elektromágnese
(12.kimenőjel)

A szerszámszelep-szerkezet
része, amit a vibrációs
adagolódob alá szereltek.

A befúvó szerkezet második
elektromágnese
(13.kimenőjel)

A szerszámszelep-szerkezet
része, amit a vibrációs
adagolódob alá szereltek.

Szorítópofák elektromágnese
(14.kimenőjel)

A szerszámszelep-szerkezet
része, amit a vibrációs
adagolódob alá szereltek.
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Szerepe
A szabályozható hangjelzés szerepe,
hogy informálja a kezelőt, hogy egy
munkadarab elkészült és/vagy a
sorozat lett befejezve, vagy hogy hiba
lépett fel.
Bármilyen levegőnyomást kiürít,
amely a nyomószár- vagy
szerszámegységeket mozgat.
Átirányítja a levegőt a
vákuumgenerátorhoz, amely
vákuumot hoz létre, mely a
rögzítőelemet tartja a bélyeg
ellenében. A bélyeg a nyomószár
aljára van felszerelve.
A levegő áthalad a zsilip hengeréhez,
amely előre-hátra mozog, és miután
megfogott egy rögzítőelemet, leteszi a
cső szájához.
A levegő segíti a dob gátszerkezetét,
hogy sorba rendezze a
rögzítőelemeket, és hogy létrehozza
azt a vákuumot, amely behúzza a
helyesen pozicionált anyákat a
besorolóhoz.
Átvezeti a levegőt a kitolószerkezet
hengerébe, ennek következtében a
kitolószerkezet előre-hátra halad a
bélyeg alatt.
A csap típusú adagolásnál használják,
ahol befújja a rögzítő-elemet egy
befogadó zónába, mielőtt a zsilip
visszajön a következő rögzítőelemért.
Miután a zsilip elmozdult, a
rögzítőelem beesik a cső szájába.
Átirányítja a levegőt, hogy befújja a
rögzítőelemeket a csövön keresztül a
bélyeghez/üllőhöz (elülső
megmunkálás).
Átirányítja a levegőt a szorítópofák
szerkezetéhez felső adagolású
művelet közben. A szorítópofák a
kitolószerkezeten helyezkednek el.
Amikor a pofák bezárnak, megfogják
a rögzítőelemet és a bélyeg alatt
tartják. A pofák elengedik a
rögzítőelemet, miután a bélyeg már
képes azt megtartani.
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Név
Elhelyezése
PLC KIMENŐJELEK (Folytatás):
Nyomó kitoló elektromágnese A szerszámozás szelep(15.kimenőjel)
szerkezetének része, amit a
vibrációs adagolódob alá
szereltek.
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Szerepe
Átirányítja a levegőt az alsó
adagolású egységben lévő nyomóhengerhez. Ez az egység tolja a
rögzítőelemet besajtolási pozícióba az
üllőhöz.
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CJ2M-CPU 12
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9. FEJEZET
SZERSZÁMOZÁS BEÁLLÍTÁSA
Szerszámozás
A PEMSERTER 2000®-es sorozatú présgépet cserélhető szerszámokkal lehet felszerelni, ily
módon különböző PEM típusú rögzítőelemekhez lehet alkalmazni. A 2000®-es sorozat olyan, a
présre szerelt egységeket alkalmaz, amelyek automatikus adagolással különböző típusú
rögzítőelemeket képesek különböző módon besajtolni.
Kézi kontra automatikus szerszámozás
A kézi szerszámozás jellemzően a bélyegre és az üllőre vonatkozik, amiket a rögzítőelemek
besajtolására használnak. A rögzítőelemek behelyezését a munkadarab-furatába a kezelő végzi.
Csak a nyomószár lenyomását és a besajtolást vezérli a prés. Automatikus szerszámozás címszó
alatt azokat az egységeket kell érteni, amelyek átirányítják a rögzítőelemeket a vibrációs
adagolódobból az automata bélyeg-üllő szerkezethez, ily módon lehetőséget adva a kezelőnek,
hogy elhelyezze a munkadarabot, illetve a rögzítőelemet a furatba. A prés kezeli az egész
folyamatot. Automatikus adagolású üzemmódban a kezelőnek csak a munkadarabot kell tartania.
Kézi szerszámozás
A két szerszámegység, amely gyakorlatilag elvégzi a feladatot (besajtolás) a bélyeg és az üllő.
Jellemzően a bélyeg a mozgórész, amelyet a nyomószár végére, a biztonsági adapter végéhez
szereltek. Az üllő az állórész, amely a prés torkának az alsó részén található az üllőtartóba
szerelve. Tipikus besajtolásnál, a bélyeg benyomja a rögzítőelemet a munkadarabba és az üllő
tartja a munkadarab másik részét, mondhatni biztosítja az ellenálló erőt.
Különböző bélyegeket és üllőket lehet választani, különböző típusú, méretű és anyagú
rögzítőelemek részére. A bélyeg és az üllő alakja eltér egymástól, így alkalmazkodik az eltérő
alakú rögzítőelemekhez. A legtöbb besajtolási alkalmazásnál sima bélyegfelületet használnak.
Az üllők ellenben többfélék lehetnek. Például a csapoknál egy olyan üllőt használnak, amelynek
közepén egy lyuk található, hogy be tudja fogadni a csap szárát. Különböző átmérőjű csapoknál
különböző lyukátmérőjű üllők szükségesek annak érdekében, hogy kellőképpen rögzítsék a
csapokat.
Időnként szükséges speciális szerszámok alkalmazása, hogy megfeleljenek az eltérő méretű és
alakú munkadaraboknak. Ezért különböző hosszúságú bélyegeket és üllőket használnak, hogy
jobban érintkezzenek a munkadarabbal, illetve jobban alkalmazkodjanak annak alakjához.
Léteznek különböző átmérőjű vagy speciális kivitelezésű bélyeg- és üllőtípusok, hogy jobban
alkalmazkodjanak a különböző anyagú és vastagságú munkadarabokhoz.
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Automatikus szerszámozáshoz szükséges beállítások
Különböző automatikus adagolású szerszámtípus létezik a különböző típusú, méretű és anyagú
rögzítőelemek adagolásához. Ugyanakkor léteznek olyan különböző kivitelezésű szerszámok,
amelyek azonos rögzítőelemek automatikus adagolására alkalmasak.
A PEMSERTER 2000®-es sorozatú présgép automatikus szerszámcsaládja számos alaptípusból
áll.

• Felső adagolású szerszámozás – a torok felső részén adagolja a rögzítőelemeket a
kitolószerkezethez/szorítópofákhoz. A munkadarab úgy van elhelyezve, hogy a rajta képzett
lyuk az automatikus adagolású üllőhöz igazodjon. Amikor a prés működésbe lép, a
rögzítőelem az automatikus adagolású bélyeg végén van, innen továbbítja a bélyeg lefelé, a
besajtolásra váró munkadarab felé. Ez a fajta szerszámozás különböző típusú anyákhoz,
csapokhoz és távtartókhoz alkalmazható, ugyanúgy, mint egyéb speciális rögzítőelemekhez.
• Kettős löketű alsó adagolású anya szerszámozás – anyáknál alkalmazzák, hasonló a felső
adagolású szerszámozással, kivéve, hogy a munkadarabot nem helyezik az üllőre a prés
beindítása előtt. Ebben az üzemmódban a prés a rögzítőelemet a
kitolószerkezethez/szorítópofákba adagolja. Amikor megnyomják a lábpedált először az anya
kerül le az üllőre nyakkal felfelé. Ezután a munkarabot a rögzítőelem kiálló részére helyezik.
Amikor másodjára nyomják meg a lábpedált, elkezdődik a besajtolási fázis. Ezt a fajta
szerszámozást akkor alkalmazzák, amikor a munkadarab besajtolási oldala nem elérhető a
bélyeg által, hanem az üllő hossza és alakja segíti a besajtolást.
• Injektoros/alsó adagolású egység szerszámozása – nem adagolja a rögzítőelemet a
kitoló/szorítópofák szerkezetéhez. Ehelyett a rögzítőelem közvetlenül a bélyeg-üllő
egységhez kerül. A csap típusú rögzítőelemekhez egy injektoros egységet alkalmaznak, ami a
biztonsági adapterbe van illesztve. A munkadarab egy felső adagolású üllőre kerül, a csapot
pedig az injektoros egység levezeti és behelyezi. Anya-típusú rögzítőelemekhez egy alsó
adagolású anyás egységet telepítenek az üllőtartóra. Az anya az alsó adagolású egységhez
kerül, az egységet az alsó adagolású henger hozza működésbe, és a rögzítőelem a helyére
kerül. A munkadarab a rögzítőelem szárához illeszkedik, úgy mint a kettős löketű, alsó
adagolású anyás szerszámozás esetében. A bélyeg lesüllyed és elvégzi a besajtolást. Ezeket a
szerszámozástípusokat olyan alkalmazásoknál használják, ahol a munkadarab alakját vagy
méretét a szerszámegység típusához lehet igazítani.
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Szerszámozás kiválasztása az érintőképernyőn
A prés beállítási folyamata közben, a szerszámozás módját ki kell jelölni az érintőképernyőn. A
rendelkezésre álló szerszámozási lehetőségek a következők:
[ANYA KÉZI]
[CSAP KÉZI]
[FELSŐ ADAGOLÁSÚ ANYÁK/TÁVTARTÓK]
[ALSÓ ADAGOLÁSÚ, KETTŐS LÖKETŰ ANYÁK]
[ALSÓ ADAGOLÁSÚ ANYÁK]
[CSAPOK/ZSÁKFURATOS TÁVTARTÓK]
[HOSSZÚ TÁVTARTÓK]
[ELVESZÍTHETETLEN CSAVAROK]
[FELSŐ SZERELÉSŰ ÜLLŐ - ANYA]
[FELSŐ SZERELÉSŰ ÜLLŐ - CSAP]
[EGYEDI BEÁLLÍTÁS]
MEGJEGYZÉS: A távtartók esetében különböző szerszámozási lehetőségeket lehet kiválasztani,
mérettől és típustól függően.
[HOSSZÚ TÁVTARTÓK] - ha a távtartó olyan hosszú , mint pl. egy csap és a
szerszámegységek között létezik csapokhoz alkalmazott zsilip, kerek keresztmetszetű csövezettel
és tájolócsappal.
[FELSŐ ADAGOLÁSÚ ANYÁK/TÁVTARTÓK] - ha a távtartó rövid és úgy néz, ki mint egy
anya, illetve ha a szerszámok között van anya típushoz használt zsilip négyszög alakú
csövezettel.
[CSAPOK/ZSÁKFURATOS TÁVTARTÓK] - ha a távtartó hosszú vagy zsákfuratos, és a
szerszámegységek között van egy csap típusú zsilip, kerek keresztmetszetű csövezettel és felső
adagolású anyás szerszámozás vákuumos bélyeggel.
Szerszámegységek felhelyezése
Csap- és anyabesoroló

• A szabályzó-mechanizmus szerepe, hogy helyesen sorba állítsa a rögzítőelemeket, ily módon
az egyéb szerszámok megfelelően tudják továbbítani és pozicionálni a nyomószár/üllő
zónába, illetve helyesen tudják beállítani a besajtoláshoz. A szabályzó-mechanizmusok a
vibrációs dob felső-külső részére vannak szerelve.
• Az anyákhoz használt szabályzó-mechanizmusok két részből állnak: (1) az első az ún.
anyabesoroló adapter. Az anyabesoroló adapter az univerzális szabályzó-mechanizmusra van
szerelve, két pozicionáló tüskével. (Az univerzális szabályzó-mechanizmus adaptere a dob
oldalára van szerelve, két fogantyúval). (2) a második alkatrész maga az anyabesoroló. Az
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anyabesoroló egy „rögzítőelemhez-illeszkedő” csatornával van ellátva, amely csak a
megfelelően sorba állított anyákat adagolja az zsiliphez. Az anyabesoroló az anyabesoroló
adapter felső részére van szerelve, ugyanazzal a két pozicionálótüskével és szárnyascsavarral biztosítva.
• A csaphoz használt szabályzó-mechanizmust „tipikusan” csaphoz alkalmazzák, és kétféle
típusú lehet. Az első típusnál szükséges kicserélni a dobon az „univerzális szabályzó
mechanizmus adaptert” a csap szabályzó-mechanizmussal, a két T-alakú fogantyút
használva. A második típus az „univerzális szabályzó-mechanizmus adapterre” van szerelve,
miután leszerelték az anyabesoroló szabályzó-mechanizmust.
• Szabályzó-mechanizmus szerelése után nyomja be a „puffer” levegőcsövét a szabályzó
levegőt befogadó aljzatába. A puffernek két funkciója van: (1) eltávolítja a fölösleges vagy
rosszul sorakozó rögzítőelemeket az adagolódob felső rámpás részéről vissza a dobba és: (2)
kis vákuumot hoz létre (csak anyák besajtolása esetén), ami segíti behúzni az anyákat a
szabályzó-mechanizmus járatába.
• A puffer levegőnyomását a puffer áramlat-ellenőrző gombjával kell beállítani.
Fölösleges/rosszul sorakozó anyáknak vissza kell kerülniük a dobba, míg a helyesen
pozicionált anyák újra bekerülnek a csatornába. Ez a gomb a szabályzó-mechanizmus
szerelvényének környékén található.
Zsilip és csőjárat

• A zsilip szerepe, hogy egyenként szállítsa a rögzítőelemeket a szabályzó-mechanizmus
járatából a műanyagból készített csőszájhoz, amely ezután tovább szállítja őket a
bélyeg/üllőrendszerhez.
• Annak elkerülése végett, hogy a rögzítőelemek rosszul sorakozzanak, minden zsilipet és
minden csőjáratot típusspecifikusan alakítottak ki. Ennek érdekében a zsilipek jellemzően a
hozzájuk rendelt cső baloldalán helyezkednek el és egységes szerkezetként kell őket kezelni.
• Amikor a zsilipet felszerelik: (1) Csatlakoztassa a zsilipet a levegőhengerhez. Ez a
levegőhenger ugyanarra a tartóra van szerelve, amely a zsilipet is tartani fogja a felszerelés
után. Az előbb említett levegőhenger szerepe, hogy előrenyomja, illetve hátrahúzza a zsilip
szánját. A levegőhengert úgy lehet csatlakoztatni a zsiliphez, hogy a zsilip kengyelét át kell
csúsztatni a henger rúdjának vége fölött; (2) a zsilipet a két pozicionáló csap segítségével a
helyére kell állítani, utána a rögzítést a T-fogantyúval kell biztosítani. Biztosítson legalább 1
mm-es (0,040”) rést a zsilip és a járat közé.
Csőtoldat, szorítópofák, bélyeg

• Csúsztassa a bélyeget a biztonsági foglalat aljába és rögzítse a két beállító-csavarral.
• Csúsztassa az üllőt a tartójába, rögzítse csavarjával.
• Szerelje be a szorítópofákat a befogószerkezetbe. Mindegyik szorítópofát rögzítse a két
pozicionáló csapszeg segítségével, utána biztosítsa a rögzítőcsavarral.
• Anyák besajtolásakor, fordítsa el a csövezetet 180 fokkal (ily módon az anyák nyakkal lefelé
pozicionálódnak) és csúsztassa a cső végét a baloldali pofa illesztékéhez.
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• Csapoknál csúsztassa a csőtoldatot a rögzítőelemeket továbbító cső végéhez, utána a cső
végét a csőkengyelhez (a csőkengyel része a szerszám-kiegészítő szerkezetnek). Győződjön
meg róla, hogy a csap csővezetéke mindig a Csap-a-csőben érzékelőn fut keresztül.
Injektoros egység

• Csúsztassa az injektorszerkezet felső részét a biztonsági foglalat alsó részébe. Szorítsa meg a
két rögzítő csavart, biztosítás végett.
• Csúsztassa az üllőt az üllőtartóba, utána szorítsa meg a rögzítőcsavart.
• Szerelje be a rögzítőelemeket továbbító csövet úgy, hogy becsúsztatja az injektor
csatlakozójába.
Alsó adagolású anya egység

• Csatlakoztassa az alsó adagolású szerszámegységet az üllőtartó tetejére. Ezt három lépésben
teheti meg: (1) helyezze az alsó adagolású szerszámegység talpán lévő lyukat a hengerrúd
végén található csapszeg fölé; (2) helyezze a szerszámegység alján lévő lyukat az üllőtartón
található pozicionáló csapszeg fölé; és (3) szorítsa meg a szerszámegység alján, oldalt
található két csavart, hogy rögzítse.
• Amennyiben úgy tapasztalja, hogy a modul teljesítménye gyors/lassú, szabályozza a
hengerszerkezethez áramló levegőt (a henger-szerkezet az üllőtartó hátsó részén található), a
levegő áramlását szabályzó gombbal. A gomb a hengerszerkezet végén van.
• Csúsztassa a rögzítőelemeket továbbító cső végét az alsó szerszámegység hátsó részén
található aljzathoz.
Felső rögzítésű üllőtartó (VÁLASZTHATÓ)

• A felső szerelésű üllőegységet olyan kézi alkalmazásoknál használják, amelyek 4082 kg.

•
•
•
•
•

vagy kevesebb erőt igényelnek. Ennek az üllőnek a geometriája lehetővé teszi, hogy olyan
munkadarabokba sajtoljanak rögzítőelemet, amelyek térközt igényelnek az üllő alatt, a helyes
pozicionálás miatt.
Távolítsa el a normál bélyeget és üllőt.
Vegye ki a befogó tartószerkezetet a keretből, miután kicsavarta a 4 db. hatlapfejű csavart
3/16”-os villáskulccsal.
Vegye ki a falhoz rögzítő bilincset, amely a legközelebb található a tartószerkezethez az (1)
hatlapfejű csavar kiszerelésével (9/64”-os villáskulcs).
Használjon négy ¼-20 csavart, hogy rögzítse a szerelőblokk alsó és felső részeit (P/N
8004280 és 8004281 külön-külön) a kerethez, 3/16”-os villáskulcs segítségével. Ne szorítsa
meg.
Erősítse meg az alsó és felső szerelésű blokkokat a keretbe, ½-20-as csavarokkal. Ne húzza
meg őket.
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• Csavarja ki a szerelőblokk baloldalán található rózsa alakú zárógombot, így a csapszegek

•

•
•
•
•
•
•

biztosítanak annyi hézagot, hogy be lehessen helyezni az üllőtartót. Helyezze be az
üllőtartót ütközésig. Kézzel szorítsa meg a rózsa alakú gombot, hogy helyéhez rögzítse az
üllőtartót.
Szereljen fel egy ¼” méretű üllőt (P/N 975200722025) és egy ½” méretű bélyeget (P/N
8004414). A bélyeg hossza nem lehet 2”-nál nagyobb. Karbantartási üzemmódban, ahova az
érintőképernyőről jut el, mozdítsa a bélyeget az üllőre, fizikailag állítsa egy vonalba, utána
szorítsa meg. Eressze le a nyomószárt, és győződjön meg róla, hogy a bélyeg és az üllő
valóban egy vonalban van. Húzza vissza a nyomószárt.
Miután ezt elvégezte, húzza meg az összes csavart 203,4 Nm nyomatékkal. Eressze le újra a
nyomószárt és győződjön meg róla, hogy a csavarok megszorítása után nem mozdult el.
A felső üllőtartó szerelőblokkját úgy tervezték, hogy fel lehessen szerelni a befogó
tartószerkezetet az automatikus adagoláshoz, ily módon nem szükséges eltávolítani a
szerelőblokkot.
Az üllőt el kell távolítani, mikor felszereli a tartószerkezetet. Csavarja ki a rózsaalakú
gombot, hogy kiengedje a csapszeget az üllőből.
Vegye ki az üllőt.
Szerelje be a tartószerkezetet a szerelőblokkhoz, és rögzítse egy darab (1) hatlapfejű
csavarral, szorítsa meg egy 3/16”-os villáskulccsal.
Kövesse a tartószerkezet egy vonalba hozására vonatkozó eljárást, amit a (P/N 8006092,
PEMSERTER 2000-es sorozatú présgép, Befogó/kitolószerkezet és az üllőtartó egy vonalba
hozásáról (P/N 8006246) szóló dokumentumban írnak.

Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrző Rendszer (VÁLASZTHATÓ)

• A Rögzítőelem Hosszúság Ellenőrző (RHE) Rendszer olyan rendszer, ami a csap-típusú
rögzítőelemeket, úgymint csapok és hosszú távtartók, ellenőrzi és csak azokat a
rögzítőelemeket engedi besajtolni, amelyek megfelelnek az ellenőrzésnek. A rendszer a csaptípusú zsiliphez csatlakozik és a vibrációs adagolódob tányérjára, a Csap-a-csőben érzékelő
helyére van kapcsolva.
• Az RHE rendszer két sorozat optikai érzékelőből álló rendszert tartalmaz, amely a
rögzítőelem végét figyeli, mikor az a zsilipbe kerül, hogy aztán onnan a besajtolási területre
továbbítsa a gép. Ha az érzékelők nem a megfelelő kombinációjú jelegyüttest
kapják a rögzítőelemről, akkor a gép vezérlőrendszere a felső adagolású kitoló/befogó
rendszerhez továbbítja azt és leejti, ahelyett hogy besajtolná a rögzítőelemet. A gép
vezérlőrendszere ezután egy újabb, megfelelő hosszúságú rögzítőelemet próbál keresni.
• Az RHE bármely standard méretű rögzítőelemhez felszerelhető.
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Leírás
Darab
Leírás
ADAGOLÓDOB
8
ÁTLÁTSZÓ ZSILIPVÉDŐ
RÖGZÍTŐ FOGANTYÚ
9
“PUFFER” ÁTFOLYÁST VEZÉRLŐ SZELEP
ANYABESOROLÓ SZERKEZET
10
ZSILIPET TARTÓ SZERKEZET
ANYABESOROLÓ SZERKEZET ADAPTERE
11
ADAGOLÓ ALIZAT
CSAPBESO ADAPTER
12
KENGYEL
FOGANTYÚ
13
CSŐADAPTER
ZSILIP LEVEGŐHENGERE
9-1 ÁBRA
ADAGOLÓDOB RENDSZER ANYA TÍPUSÚ SZERSZÁMOZÁSSAL
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Leírás
ADAGOLÓDOB
RÖGZÍTŐ FOGANTYÚ
CSAPBESO
FOGANTYÚ
CSAPBESO ADAPTER
ZSILIP LEVEGŐHENGERE
TRANSPARENT SHUTTLE GUARD
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Leírás
8
PUFFER” ÁTFOLYÁST VEZÉRLŐ SZELEP
9
SHUTTLE SUPPORT ASSEMBLY
10
“CSAP-A-CSŐBEN” ÉRZÉKELŐ
11
ZSILIPET TARTÓ SZERKEZET
12
CSŐADAPTER
13
ZSILIPSZERKEZET
14
KENGYEL
9-2 ÁBRA
ADAGOLÓDOB RENDSZER CSAP TÍPUSÚ SZERSZÁMOZÁSSAL
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Leírás
BÉLYEGSZERKEZET
SZORÍTÓPOFA-SZERKEZET
ÜLLŐSZERKEZET
CSŐVEZETÉK
ZILIPSZERKEZET
ANYABESOROLÓ
9-3 ÁBRA
FELSŐ ADAGOLÁSÚ ANYA TÍPUSÚ SZERSZÁMEGYSÉG
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Leírás
BÉLYEGSZERKEZET
SZERKEZETEGYSÉG
CSŐVEZETÉK
ZILIPSZERKEZET
ANYABESOROLÓ
9-4 ÁBRA
ALSÓ ADAGOLÁSÚ ANYA TÍPUSÚ SZERSZÁMEGYSÉG
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Leírás
ZILIPSZERKEZET
CSŐVEZETÉK
CSŐTOLDALÉK
BÉLYEGSZERKEZET
ÜLLŐSZERKEZET
JOBBOLDALI SZORÍTÓPOFA
BALOLDALI SZORÍTÓPOFA
CSAPBESOROLÓ
9-5 ÁBRA
FELSŐ ADAGOLÁSÚ CSAP/TÁVTARTÓ TÍPUSÚ
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Leírás
ZILIPSZERKEZET
CSŐVEZETÉK
INJEKTOROS SZERSZÁMEGYSÉG
ÜLLŐSZERKEZET
CSAPBESOROLÓ
9-6 ÁBRA
INJEKTOROS SZERSZÁMEGYSÉG
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Leírás
ZILIPSZERKEZET
CSŐVEZETÉK
CSŐTOLDALÉK
BÉLYEGSZERKEZET
ÜLLŐSZERKEZET
JOBBOLDALI SZORÍTÓPOFA
BALOLDALI SZORÍTÓPOFA
CSAPBESOROLÓ
9-7 ÁBRA
FELSŐ ADAGOLÁSÚ TÁVTARTÓ BÉLYEGTÜSKÉS
SZERSZÁMEGYSÉG
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FELSŐ RÖGZÍTÉSŰ
BLOKK 8004280
SZORÍTÓPOFA-TARTÓ
CSATLAKOZÓ FELÜLETE

BÉLYEG

RÓZSAALAKÚ
ZÁRÓGOMB
ALSÓ SZERELÉSŰ
BLOKK 8004281

ÜLLŐ

FELSŐ SZERELÉSŰ
ÜLLŐTARTÓ

9-8 ÁBRA
FELSŐ SZERELÉSŰ ÜLLŐ

Copyright 2013 by PennEngineering®

92 of 111

Menetes kamra, rögzítőelem hosszúság
ellenőrzéséhez tervezve. Két méretben
kapható, kicsi és nagy, hogy a különbözö
rögzítőelemekhez alkalmazkodni tudjon.
Két darab ellenanyát, felső és alsó,
használnak az RHE érzékelő egység
helyzetének beállításához a beadagolt
rögzítőelem szárának megfelelően
Két pár rezgésálló anya, felső és alsó, tartja
biztosan az érzékelőrendszert, miután
felszerelték.
Akrilborítás védi az érzékelőket.
Az RHE érzékelőegység egy központi
adaptert tartalmaz, amely átváltható, hogy a
nagy és a kis kamrához is tudjon
alkalmazkodni.

Gyorscsatlakozású kábel

Az RHE rendszer a kivitelezéséből
adódóan bármely standard
zsilipszerelvényhez csatlakoztatható
A csatlakozót minden SERIES 2000 típusú
PEMSERTER gépen megtalálható, Csap-acsőben érzékelő helyére lehet kapcsolni.

9-9 ÁBRA
RÖGZÍTŐELEM HOSSZÚSÁG ELLENŐRZŐ RENDSZER
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10. FEJEZET
A PRÉSGÉP ÜZEMELTETÉSE

A présgép beindítása előtt:
• Szerelje fel a besajtoló szerszámokat (lásd a Szerszámozás c. 9. fejezetet)
• Ellenőrizze a levegőellátást – győződjön meg róla, hogy a levegőt biztosító berendezés
•
•
•
•

csatlakoztatva van, és hogy a légnyomás 6 és 7 bar között van.
Ellenőrizze az áramellátást – győződjön meg róla, hogy a BE/KI (ON/OFF) kapcsoló a gép
hátoldalán BE (ON) állásban van. (A prés homloklapján lévő „OFF” gombnak vörösen kell
világítania.)
Mindig viseljen védőszemüveget a présgép működtetése közben.
Testrészeit tartsa annyira távol a gép mozgó részeitől, amennyire lehetséges.
Minden nap ellenőrizze a gép biztonsági rendszerét.

A biztonsági rendszer tesztelése:
• Szerelje fel a besajtoló szerszámokat – bármely bélyeg és üllőkészlet használható. A Series
•
•
•
•
•
•
•

•

2000 típusú présgéphez a standard méretű bélyeg és üllő 16 mm átmérőjű és 102 mm hosszú.
Kapcsolja be a gépet – nyomja meg a zöldszínű ON gombot.
Lépjen be a Beállítások menübe – nyomja meg a (FOLYTATÁS) gombot az
érintőképernyőn.
Beállítás típusának kiválasztása – nyomja meg a (SZERSZÁMOZÁS BEÁLLÍTÁSA)
gombot.
Szerszámozás típusának kiválasztása – válassza a (KÉZI) szerszámozás módot.
Rögzítőelem méretének és a lemezanyagnak a kiválasztása – válassza bármely méretet és
anyagot.
Az erő kiválasztása – nyomja meg a (FOLYTATÁS) gombot az alapértelmezett erő
kiválasztásához.
Hajtsa végre a biztonsági beállításokat – Ennél a lépésnél NE legyen se rögzítőelem, se
lemez a bélyeg és az üllő között. Nyomja le a lábpedált, a nyomószár kitolódik és a bélyeg és
az üllő érintkezik egymással. Ezzel a biztonsági zónát beállítottuk. A nyomószár
visszahúzódik és az Üzemmód képernyő megjelenik.
A biztonsági rendszer tesztelése – Ellenőrizze, hogy a biztonsági rendszer megfelelően
működik. Használja a következő módszert:
a) Miután befejezte a biztonsági beállítást, a bélyeg és az üllő között nincs semmi.
Helyezzen egy fa ceruzát az üllőre.
b) Viseljen védőszemüveget, testrészeit tartsa annyira távol a gép mozgó részeitől,
amennyire lehetséges.
c) Nyomja le a lábpedált.
d) A nyomószár kitolódik, a bélyeg a ceruzának ütközik és biztonsági leállás történik, amit a
gép kijelez.
e) Ha a fa ceruza eltörik, a gép működése nem felel meg a biztonsági tesztnek.
Kapcsolja ki a gépet.
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A présgépet csatlakoztassa le a levegőellátásról és az elektromos hálózatról.
Forduljon a szervizképviselethez.
A ceruza méretei – 6,3-7,3 mm hatszög-keresztmetszetű ceruza.
A prés működtetése:
(A megadott utasítások a standard, új munka beállítására vonatkoznak. Az ettől eltérő
beállításokhoz nézze át az Érintőképernyő vezérlőparancsai c. fejezetet.)

• Kapcsolja be a gépet - nyomja meg a zöldszínű ON gombot.
• Lépjen be a Beállítások menübe – nyomja meg a (FOLYTATÁS) gombot az
•
•
•
•
•
•
•
•

érintőképernyőn.
Beállítás típusának kiválasztása – a következő gombok közül választhat:
(SZERSZÁMOK BEÁLLÍTÁSA) – új munka beállításához.
(MUNKA VISSZAHÍVÁSA) – választás az előre elmentett munkák közül.
(UTOLSÓ MUNKA VISSZAHÍVÁSA) – a legutoljára alkalmazott munka kiválasztása, még
ha a gép azóta ki is volt kapcsolva.
Szerszámozás típusának kiválasztása – nyomja meg a kiválasztott szerszámozás gombját.
Rögzítőelem méretének és a lemezanyagnak a kiválasztása – nyomja meg a kiválasztott
méret és anyag gombját.
Az erő kiválasztása – állítsa be az erőt vagy válassza az alapértelmezett beállítást, majd
nyomja meg a (FOLYTATÁS) gombot.
Hajtsa végre a biztonsági beállításokat – Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha
a gép automatikus adagolási módban van, akkor egy rögzítőelemet továbbít a
szerszámokhoz. Helyezze a munkadarabot vízszintesen a rögzítőelemre vagy az üllőre.
Nyomja le a lábpedált, a nyomószár kitolódik és megérinti a rögzítőelemet vagy a
munkadarabot, ezzel a biztonsági zónát beállítottuk. A rögzítőelem nem sajtolódik be.
FONTOS: A nyomószárnak úgy kell megérintenie a rögzítőelemet, hogy az teljesen a
furatban van (de nincs besajtolva) és mind a rögzítőelem, mind a munkadarab síkjának
párhuzamosnak kell lenni a bélyeg és az üllő síkjával. A bélyeg és az üllő közötti rés, a
nemzetközileg elfogadott biztonsági szabályokkal összhangban, nem lehet nagyobb 5,5
mm-nél. Ez azt jelenti, hogy a besajtolás előtt a furatba helyezett rögzítőelem és a
munkadarab magasság nem lehet nagyobb 5,5 mm-nél.

A helyes és helytelen beállításhoz a rajzokat lásd a következő oldalon
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• Rögzítőelem besajtolása – Helyezze a munkadarabot vízszintesen az üllőre vagy a
rögzítőelemre. Nyomja le a lábpedált. A nyomószár kitolódik és besajtolja a rögzítőelemet. A
gép ezután kész a következő rögzítőelem besajtolására.
PÉLDÁK:
Anya beállítása
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Csap beállítása

Távtartó beállítása
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11. FEJEZET
KARBANTARTÁS
A legfontosabb tényezője a karbantartásnak, hogy az Ön PEMSERTER Series 2000 présgépe
mindig tiszta és száraz sűrített levegővel működjön.
A karbantartási jegyzék követése szintén elősegíti a présgép jó működését.
FONTOS: csak szakemberek végezhetik a karbantartási munkálatokat. Hacsak más
kikötés nincs, minden karbantartási munkálat során kapcsolja le a levegő- és áramellátást.
Vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.
Karbantartási jegyzék – PEMSERTER® Model 2009/19
Napi ellenőrzés
• Ellenőrizze az olaj minőségét és szintjét a
levegő/olaj tartályokban

• Ha az olaj habos vagy rózsaszín, akkor túl

•

• Ellenőrizze a szerszámozást

•
•

• Ellenőrizze a lábpedál vezetékét

•

• Ellenőrizze a biztonsági leállás beállított

•

értékét t
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sok levegő vagy víz került a tartályba.
Végezze el a légtelenítést majd újra
ellenőrizze. Ha az olaj továbbra is
habosodik, vagy rózsaszín marad, akkor az
olaj szennyezett és cserére szorul. A
szennyeződés okát meg kell szüntetni,
hogy a probléma nem merüljön többé fel.
Ha az olajszint a szintjel alatt van, az
olajat után kell tölteni. Végezze el a
légtelenítést és ellenőrizze újra. Ha az olaj
még mindig nem éri el a megfelelő szintet,
egyensúlyozza ki a tartályokat és töltse
utána a kívánt mennyiséget.
NE HASZNÁLJON olyan szerszámokat,
amely repedt, csorba vagy más módon
sérült.
Ellenőrizze, hogy az összes visszahúzó
tüske szabadon mozog
Javítsa meg, vagy cserélje ki a törött, vagy
kopott vezetéket
Végezze el a biztonsági leállás értékének
beállítását. (un. ceruza teszt)
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Heti ellenőrzés
• Ellenőrizze az összes szűrőt és
hangtompítot
• Vízleválasztó/hangtompító
• Elektromos szabályzószűrő
• Nyomásfokozó szelep hangtompítói

• Valamennyi olaj a gép hátsó részén lévő

•

•

•

• Ellenőrizze az optikai gyűrűt.

•

• Tisztítsa meg a prést.

•
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vízleválasztó/hangtompító egységnél
normális jelenség, ürítse ki vagy cserélje
ki a szűrőt, ha az olaj összegyűlik. Ha a
vízleválasztó/hangtompító túlságosan
nedves, az az olajrendszer hibáját
jelentheti. Ellenőrizze újra az olajat és
figyelje a tartályokat, amíg a gép
működik. Figyelje, hogy az olaj nem
habzik-e. Ha az olaj a tartály tetejéig
emelkedik, a szelepeken keresztül
kicsaphat. Kövesse a légtelenítésre
vonatkozó utasításokat, ellenőrizze újra az
olajat és ha szükséges, cserélje ki.
Cserélje ki az elektromos szabályzószűrőt,
ha szükséges. Ha a szűrő túl gyorsan
elszennyeződik, az a levegő
szennyezettségére utalhat, amit ki kell
küszöbölni, mert egyéb problémákhoz is
vezethet.
Ha a hangtompítók túl gyorsan
elszennyeződnek, az a levegő
szennyezettségére utalhat, amit ki kell
küszöbölni, mert egyéb problémákhoz is
vezethet.
Ha a hangtompítókon piros olajfoltok
láthatók, az a nyomásfokozó rendszer
szivárgását jelzi. Hívja a PEMSERTER
Szervizt.
Ha a műanyag lencse piszkos, tisztítsa
meg optikai tisztítóoldattal és egy puha
törlőruhával.
Törölje le a felépítményekről a kormot,
olajpermetet vagy bármely más
szennyeződést, ami a levegőből rakódott a
gépre. Ezzel segíti a prés lehetséges
problémáinak felfedezését is.
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Havi ellenőrzés és karbantartás
• Ellenőrizze a szerszámozás
egytengelyűségét.

• Ellenőrizze a bélyeg és az üllő
•
•

• Ellenőrizze a fénynyalábok működését.

•

• Ellenőrizze a biztonsági rendszer

•

működését.

• Ellenőrizze a szerszámvezérlők mozgását. •
•
•
•
• Ellenőrizze a vibrációs adagolódobot.

•
•

• Ellenőrizze a szerszámozás adapterét.
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•

egytengelyűségét.
Ellenőrizze a szorítópofák és a bélyeg
egytengelyűségét.
Ellenőrizze az adagolódob és a zsilip
egytengelyűségét.
Távolítsa el a bélyeg és az üllő
szerszámozását és Karbantartás módban,
az érintős képernyő segítségével
mozgassa a nyomószárat egészen a löket
aljáig. Győződjön meg róla, hogy a
biztonsági érzékelők LED lámpái
egyfolytában világítanak és nem
villódznak.
Nyomja meg kézzel a biztonsági rendszer
bélyeg adapterét és győződjön meg róla,
hogy szabadon és simán mozog a teljes
rugózó löket alatt.
Ellenőrizze a zsilip henger szabad
mozgását.
Ellenőrizze a kitolószerkezet szabad
mozgását.
Ellenőrizze a befogószerkezet szabad
mozgását.
Ellenőrizze az alsó adagolású henger
szabad mozgását.
Ellenőrizze, hogy nem került-e
szennyeződés, por vagy más anyag az
adagolódobba, ha igen, tisztítsa meg.
Ellenőrizze az adagolódob belső felületét,
aminek egyenletes homokfújtnak kell
lenni. Ha az adagolódob részei
kicsiszolódtak vagy fényesek,
homokfúvással kell felületkezelni.
Ellenőrizze az anyákhoz való besoroló
adapter lapjának a felületét. A felső
résznek egyenletes homokfújtnak kell
lenni. Ha a lap részei kicsiszolódtak vagy
fényesek, homokfúvással kell
felületkezelni.
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Éves karbantartás
• Tisztítsa meg a légszelepeket (szükség
esetén)
• Cserélje le az olajat (szükség esetén)

• Ha a szelepek szennyezettek, tisztítsa meg
•

• Tisztítsa meg a vákuum generátort

•

(szükség esetén)
• Ellenőrizze a vibrációs adagolódob
elektromágnesének réseit.

•

• Ellenőrizze a levegő gyűjtőtartályát.

•

Három éves karbantartás
• A főmunkahenger és a nyomásfokozó
teljesjavítása (ha szükséges)
• Cserélje ki a PLC akkumulátorát.
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őket évenként.
Ha az olajrendszer szennyezett, mossa ki
és cserélje le évente az olajat.
Ha a vákuum generátor szennyezett,
tisztítsa meg évenként.
A mágnestekercs és az ütőfelület közötti
résnek 0,9 és 1,0 mm közötti távolságúnak
és párhuzamosnak kell lenni. Ha
szükséges, állítson utána a csavarokkal.
Győződjön meg róla, hogy a felületek
párhuzamosak.
Győződjön meg róla, hogy a levegőt és az
áramot lekapcsolták a gépről. Húzza le a
csővezetéket a gyűjtőtartályról és
ellenőrizze, hogy nincs víz vagy más
szennyeződés a csőben és tartályban. Ha a
tartályt úgy szerelték fel, hogy a
csatlakozások felül vannak, szerelje fel
úgy, hogy alulra essenek. Ehhez lehet,
hogy hosszabb csővezeték szükséges.

• Vegye fel a kapcsolatot a PEMSERTER
Vevőszolgálattal.
• A szoftver tartalmaz egy alacsony
akkutöltöttséget kijelző funkciót. Az akku
kicserélésével megelőzhető, hogy a
szoftver elvesszen. Míg az akkut cserélik,
a présnek áram alatt kell lenni, hogy a
program ne vesszen el.
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A PEMSERTER Series 2000, 2009/19 modell karbantartási műveletei
A biztonsági leállás távolságának tesztelése (”Ceruza teszt”)
Cél: A biztonsági rendszer megfelelő működésének ellenőrzése.
Ok: A prés legfontosabb része a biztonsági rendszer. Úgy tervezték, hogy a hibákat maga is
beazonosítja és egyetlen alkatrész hibája esetén leállítja a rendszert. Azonban a rendszer végső
teszteléséhez mindig el kell végezni egy ellenőrzést.
Gyakoriság: Naponta.
Szükséges szerszámok: Fa grafitceruza
(bármilyen hagyományos ceruza megfelel, de a leginkább használatos a hatszög keresztmetszetű,
6,3-7,6 mm laptávolságú grafitceruza.

• Szerelje fel a besajtoló szerszámokat – bármely bélyeg és üllőkészlet használható. A Series
•
•
•
•
•
•
•

•

2000 típusú présgéphez a standard méretű bélyeg és üllő 16 mm átmérőjű és 102 mm hosszú.
Kapcsolja be a gépet – nyomja meg a zöldszínű ON gombot.
Lépjen be a Beállítások menübe – nyomja meg a (FOLYTATÁS) gombot az érintős
képernyőn.
Beállítás típusának kiválasztása – nyomja meg a (SZERSZÁMOZÁS BEÁLLÍTÁSA)
gombot.
Szerszámozás típusának kiválasztása – válassza a (KÉZI) szerszámozás módot.
Rögzítőelem méretének és a lemezanyagnak a kiválasztása – válassza az M2/#2 méretet
és az Alumínium anyagot.
Az erő kiválasztása – nyomja meg a (FOLYTATÁS) gombot az alapértelmezett erő
kiválasztásához.
Hajtsa végre a biztonsági beállításokat – Ennél a lépésnél NE legyen se rögzítőelem, se
munkadarab a bélyeg és az üllő között. Nyomja le a lábpedált, a nyomószár kitolódik, a
bélyeg és az üllő érintkezik egymással. Ezzel a biztonsági zónát beállítottuk. A nyomószár
visszahúzódik és az Üzemmód ablak megjelenik.
A biztonsági rendszer tesztelése – Ellenőrizze, hogy a biztonsági rendszer megfelelően
működik. Használja a következő módszert:
a) Miután befejezte a biztonsági beállítást, a bélyeg és az üllő között nincs semmi.
Helyezzen egy fa ceruzát az üllőre.
b) Viseljen védőszemüveget, testrészeit tartsa annyira távol a gép mozgó részeitől,
amennyire lehetséges.
c) Nyomja le a lábpedált.
d) A nyomószár kitolódik, a bélyeg a ceruzának ütközik és biztonsági leállás történik, amit a
gép kijelez.
e) Ha a fa ceruza eltörik, a gép működése nem felel meg a biztonsági tesztnek.
Kapcsolja ki a gépet.
A présgépet csatlakoztassa le a levegőellátásról és az elektromos hálózatról.
Forduljon a szervizképviselethez.
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Az olajrendszer légtelenítése
Cél: Az olajrendszer légtelenítése.
Ok: Ha levegő kerül a főhengerbe a dugattyú fölé, akkor besajtoláskor megnő a gép tartózkodási
ideje. Ha a főhengerbe, a dugattyú alá jelentős mennyiségű levegő kerül, az a biztonsági leállás
távolságára is kihat.
Gyakoriság: Naponta ellenőrizze és ha szükséges végezze el.
Szükséges szerszámok: 46 mm-es vagy 1-7/8” méretű villáskulcs vagy egy nagyobb méretre is
állítható franciakulcs. Némi olaj felfogásához és tisztításhoz törlőruha szükséges.

• Mielőtt a légtelenítést elvégezné, az utolsó ciklus után hagyja a gépet legalább egy órán
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keresztül állni.
Távolítsa el a bélyeg és az üllő szerszámozását.
Karbantartás üzemmódban a párbeszédablak segítségével mozgassa a nyomószárat 100 %-os
sebesség mellett. Figyelje a baloldali tartályt, hogy az olajban észlelhetők-e buborékok vagy
hab.
Ha igen, hagyja a gépet bekapcsolva, de ne működtesse, míg a baloldali tartályban az olaj
tiszta és sötét nem lesz.
Úgy, hogy a nyomószár még mindig lent tartózkodik, kapcsolja ki a gépet és csatlakoztassa
le róla az áram- és levegőellátást.
Csatlakoztassa le a lineáris jelátalakítót az első szekrényben található elektromos dobozról.
Hajtsa ki a kábelt a szekrény tetejére, hogy szabadon lógjon.
Lazítsa meg a lineáris jelátalakító érzékelőjét, de ne kezdje el kicsavarni.
Lassan csavarja ½ fordulattal ki a jelátalakítót. 10 másodperc múlva ellenőrizze, hogy van-e
olaj az érintkezési pontnál.
Ismét csavarja ki a jelátalakítót ½ fordulattal, míg az érintkezésnél egy egyenletes olajgyűrű
keletkezik, ekkor csavarja vissza a jelátalakítót.
Ha nem jön ki olaj és a jelátalakító teljesen ki van csavarva, akkor nincs megfelelő
mennyiségű olaj a rendszerben. Egy teljes fordulattal csavarja vissza a jelátalakítót. Nyissa
meg a kiegyenlítő szelepeket a két tartály között. Az olaj átáramlik a baloldali tartályból a
jobboldaliba és ki a jelátalakító csatlakozójából. Figyelje, hogy mikor jelenik meg olaj az
érintkezési ponton és ekkor fejezze be a jelátalakító visszarögzítését. Zárja el a két tartály
közötti kiegyenlítő szelepeket.
FONTOS: Soha ne hagyja nyitva a kiegyenlítő szelepeket, úgy, hogy a prést ne
csatlakoztatná le az áram- és levegőellátásról. Ha a prést úgy kapcsolja be és helyezi
működésbe, hogy a kiegyenlítő szelepek nyitva vannak, a tartályokból az olaj a gép
hátuljába ömlik.

• Húzza meg a jelátalakítót maximum 9,6 Nm forgatónyomatékkal és csatlakoztassa vissza az
elektromos szekrényhez.
• Csatlakoztassa vissza a gépre az áram- és levegőellátást.
• Kapcsolja be a gépet és Karbantartás módban mozgassa fel a nyomószárat.
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• Mozgassa fel és le a nyomószárat, közben figyelje, hogy a tartályokban keletkezik-e buborék
vagy hab. Ha megmarad a levegő, ismételje meg a tartályokra vonatkozó műveletet úgy,
hogy levegő van bennük. Ha a baloldali tartályban levegő van, mozgassa teljes hosszában
lefelé a nyomószárat és engedje leállni a prést. Ha a jobboldali tartályban levegő található,
akkor ismételje meg a légtelenítési folyamatot a jelátalakítótól.

A tartályokban lévő olajszint kiegyenlítése
Cél: A tartályokban lévő olaj optimális szintjének fenntartása.
Ok: Ha az olajszint túl alacsony vagy túl magas, az olaj túl közel kerül a tartályok aljához vagy
tetejéhez és olaj kerülhet a levegőrendszerbe vagy levegő az olajba.
Gyakoriság: Naponta ellenőrizze és ha szükséges végezze el.
Szükséges szerszámok: nincs.

• Mielőtt a légtelenítést elvégezné, az utolsó ciklus után hagyja állni a gépet legalább egy órán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keresztül.
Távolítsa el a bélyeg és az üllő szerszámozását.
Ellenőrizze, hogy a baloldali tartályban a dugattyú alatt van-e levegő az olajban.
Úgy, hogy a nyomószár visszahúzott állapotban van, Karbantartás üzemmódban a
képernyőn:
A PLC Bemenet/Kimenet ablakban nyomja meg a Nyomószár fel gombot és tartsa
lenyomva.
Engedje el a Nyomószár fel gombot, közben figyelje az olajszintet a baloldali tartályban.
Ha az olajszint emelkedik, ez annak a jele, hogy azon a rendszeroldalon levegő van, ami
összenyomható.
Ha az olajszint több mint 3 mm-t változott, végezze el a légtelenítést.
Ellenőrizze, hogy a jobboldali tartályban a dugattyú felett van-e levegő az olajban.
Úgy, hogy a nyomószár visszahúzott állapotban van, Karbantartás mód ablakban:
A PLC Bemenet/Kimenet ablakban nyomja meg a Nyomószár le gombot míg a nyomószár
teljesen kitolódik és tartsa lenyomva.
Engedje el a Nyomószár le gombot, közben figyelje az olajszintet a jobboldali tartályban.
Ha az olajszint emelkedik, ez annak a jele, hogy azon a rendszeroldalon levegő van, ami
összenyomható.
Ha az olajszint több mint 3 mm-t változott, végezze el a légtelenítést.
Miután elvégezte a levegő ellenőrzését, húzza fel teljesen a nyomószárat.
Kapcsolja ki a gépet és csatlakoztassa le az áram- és levegőellátásról.
Nyissa ki a kiegyenlítő szelepeket a tartályok között.
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FONTOS: Soha ne hagyja nyitva a kiegyenlítő szelepeket, úgy, hogy a prést ne
csatlakoztatná le az áram- és levegőellátásról. Ha a prést úgy kapcsolja be és helyezi
működésbe, hogy a kiegyenlítő szelepek nyitva vannak, a tartályokból az olaj a gép
hátuljába ömlik.

• Mikor a két tartály olajszintje megegyezik, zárja el a kiegyenlítő szelepeket.
• Ellenőrizze, hogy a folyadékszintek a tartályokon megjelölt szinten állnak. A jeleknek 108
mm-re kell lenniük a tartály aljától. Ha szükséges fentről töltsön olajat.
• Ellenőrizze, hogy a kiegyenlítő szelepek zárva vannak és a betöltőnyílások is biztosan zártak.
• Csatlakoztassa vissza a gépre az áram- és levegőellátást.

Hidraulikus folyadék adagolása a rendszerhez
Cél: A tartályokban lévő olaj optimális szintjének fenntartása.
Ok: Ha az olajszint túl alacsony, az olaj túl közel kerül a tartályok aljához és levegő kerülhet az
olajba.
Gyakoriság: Naponta ellenőrizze és ha szükséges végezze el.
Szükséges szerszámok: 5/16”-os villáskulcs, létra, ATF olaj.
Győződjön meg róla, hogy a nyomószár teljesen visszahúzott állapotban van.
Csatlakoztassa le a gépről az áram- és levegőellátást.
Távolítsa el a pneumatikus/hidraulikus rendszer szekrényének zárófedeleit.
A betöltéshez távolítsa el a levegő-olaj tartályok tetején lévő záródugókat.
Egy szűrős tölcsért használva öntsön ATF folyadékot a tartályokba a jelzett szintig. Az
optimális olajszint 108 mm a tartály aljától.
• Használjon ATF (Automatic Transmission Fluid - Automata Sebességváltó Folyadék) olajat.

•
•
•
•
•

A PEMSERTER Vevőszolgálat a WOLF’S HEAD márkájú folyadékot ajánlja.
Ez egy többfunkciós folyadék, mely az alábbi követelményeknek vagy gyártói szabályzatoknak
felel meg:
• DEXRON-III (GM 6297-M)
• MERCON (Ford M2C185A)
• Allison Type C-4
• Caterpillar TO-2
A folyadék ugyancsak megfelel az ASTM D-892-74 számú habtesztnek is, Nincs hab (00-0-0)
minősítéssel.

• Helyezze vissza a záródugókat a levegő-olaj tartályok tetejére és szorítsa rá őket teljesen.
• Helyezze vissza a zárófedeleket a pneumatikus/hidraulikus rendszer szekrényének tetejére.
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12. FEJEZET
HIBAELHÁRÍTÁS
Megjegyzés: Amennyiben belső PLC probléma merül fel, keresse fel a PEMSERTER Systems
osztályán ügyeletes szakembert. Az USA-ban élők keressék a 800-523-5321-es telefonszámot,
külföldön élők pedig a (215)766-8853.
TÜNETEK
1. A présgép nem indul el.
Az (OFF lámpa nem ég).

DIAGNÓZIS ÉS
LEHETSÉGES OK(OK)

LEHETSÉGES
MEGOLDÁS(OK)

a. Kapcsolja be.
b. Ellenőrizze a
főbiztosítékokat.
c. Ellenőrizze a tápfeszültség
egységét, ha kell, cserélje ki.
A prés nem indul el
a. Az OFF gomb „nyitva” van. a. Ellenőrizze a gombot, ha
(Az ON lámpa világít)
b. Az ON gomb nem zár.
rossz, cserélje ki.
c. MCR (Main Control Relay = b. Ellenőrizze a gombot, ha
Fő vezérlő-relé) rendszer
rossz, cserélje ki.
hibás
c. Ellenőrizze, hogy nem
szakadtak-e meg a
vezetékek, ha rosszak,
cserélje ki.
1. A prés nem járja le a ciklust. a. A biztonsági érzékelő 1 és 2 a. A reflektor nincsen helyesen
bementi jele aktív.
pozicionálva (helytelenül
b. A lábpedál nem ad helyes
fogadja a „fénynyalábot”).
bemeneti jelet a PLC-nek.
b. Ellenőrizze a lábpedált és a
vezetékeket. Ha kell,
cserélje ki.
2. BIZTONSÁGI HIBÁK:
a. A bélyeg/szorítópofák/üllő
a. Ellenőrizze az
rossz elhelyezkedésűek.
egyvonalúságot.
A kioldó-érzékelő a biztonsági
b. Kitolószerkezet/szorítópofák b. Tisztítsa le/zsírozza be a
„zóna” fölött/alatt van.
karbantartást/letisztítást
tengelyt, ha szükséges.
igényelnek.
c. Ellenőrizze a rugót, cserélje
c. Biztonsági foglalat rugója
ki, ha hibás.
megsérült.
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a. A prés ki van kapcsolva.
b. A prés nem kap áramot.
c. Áramellátás szünetel.
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TÜNETEK

DIAGNÓZIS ÉS
LEHETSÉGES OK(OK)

LEHETSÉGES
MEGOLDÁS(OK)

B. Elektromossági/elektronikus üzemzavarok
1. A feszültséget jelző gomb
a. Az F2 biztosíték nyitva van. a. Ellenőrizze és javíttassa meg
világít, de az érintőképernyő
az érintőképernyő
nem működik.
áramkörét, utána cserélje ki
a biztosítékot.
b. Cserélje ki a képernyőt, ha
hibás.
2. A PLC lámpák közül egyik
a. Ellenőrizze, hogy a PLC
a. Ha nem kap áramot,
sem világít
tápegysége kap áramot (24
ellenőrizze az F2
volt).
biztosítékot.
b. Ellenőrizze a PLC
b. Cserélje ki a biztosítékot a
tápegységben a biztosítékot.
tápegységben.
c. Ellenőrizze, hogy nem
c. Cserélje ki a tápegységet.
sérült-e meg a tápegység.
3. Az érzékelők nem működnek. a. Ellenőrizze, hogy az F3
a. Ha nyitva van, ellenőrizze az
biztosíték nyitva van-e.
áramkört és cserélje ki a
b. Ellenőrizze az összes
hármas biztosítékot.
érzékelőt, hogy nincs-e
b. Javítsa ki a
köztük „rövidzárlatos”.
„zárlatos”problémát és/vagy
c. Ellenőrizze az egyenáram
cserélje ki az érzékelőt.
bemeneti tápegységét.
c. Amennyiben hibás, cserélje
ki az egyenáram
tápegységét.
4. A pilotszabályzó nem
a. Ellenőrizze, hogy az F4-es
a. Amennyiben nyitott,
működik. (Áram van, de a
biztosíték nyitva van-e.
ellenőrizze az elektromos
nyomószár-szelepeknél nem
b. Ellenőrizze a nyomást a
szabályzót és a hozzátartozó
jelentkezik nyomás a
szabályzónál.
áramkört, utána cserélje ki a
mérőműszeren.)
biztosítékot.
b. Ha létezik pilot-nyomás,
cserélje ki a szabályzót. Ha
nem létezik, akkor az
elektromos szabályzót
cserélje ki.
5. A (DC) egyenáram ellátás
a. Ellenőrizze a
a. Cserélje ki a hibás (kiolvadt)
nem működik.
főbiztosítékokat.
biztosítékokat.
b. Ellenőrizze az
b. Ellenőrizze a kábelezést a
áramfeszültséget a
tápegység és a külső
szolgáltató állomásnál.
áramforrás között.
c. Cserélje le az áramforrást.
6. A prés nem indul be.
a. Ellenőrizze, hogy kap-e
a. Intézkedjen
egyáltalán áramot.
áramszolgáltatásról.
b. Ellenőrizze, hogy a fő
b. Fordítsa ON (BE) állásba.
megszakító le van-e zárva.
c. Ellenőrizze az MCR
kábelezését.
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TÜNETEK
7. A prés nem áll le.

8. Nincs feszültség valamelyik
elektromágnesben.
C. Nyomószár üzemzavarok
1. A nyomószár nem mozdul
finoman fel illetve le.

2. Az olaj szivárog a
főhengerből.
3. A nyomószár nem mozdul
lefelé.

4. A nyomószár nem mozdul
felfelé.

5. A nyomószár nem áll meg
gyorsan.
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DIAGNÓZIS ÉS
LEHETSÉGES OK(OK)
a. Ellenőrizze, hogy az OFF
(KI) gomb nem hibás-e.
b. Ellenőrizze az MCR
kábelezését.
a. Ellenőrizze nem zárlatos-e
valamelyik tekercs.
b. Ellenőrizze az ide tartozó,
PLC kimeneti feszültséget.
a. Ellenőrizze a főhengerszerkezetet
b. Az egyik biztonsági szelep
szennyezett/beragadt/elroml
ott.
a. A főhenger-szerkezet
meghibásodott.
a. Ellenőrizze, hogy a
biztonsági szelep elakadt-e
zárt pozícióban.
b. Ellenőrizze, hogy az egyes
és kettes kimeneti lámpák
égnek-e.
c. Ellenőrizze, hogy a
biztonsági érzékelő
kinyitott-e.
d. Ellenőrizze, hogy a lineáris
jelátalakító meghibásodott-e.
a. Ellenőrizze, hogy az 1. és 2.
kimeneti lámpák nem égteke ki és hogy a 4. lámpa ég-e.
b. Ellenőrizze, hogy a 3.
kimeneti lámpa nem égett-e
ki, utána nézze meg, hogy a
nyomásfokozó visszahúzotte.
a. A levegő beszorult a
főhenger aljába.
b. Ellenőrizze mindkét
biztonsági szelepet.

LEHETSÉGES
MEGOLDÁS(OK)
a. Cserélje ki, ha hibás.

a. Javíttassa meg vagy cserélje
ki.
b. Cserélje ki a kimeneti
kártyát, ha hibás.
a. Cserélje ki a főhengerszerkezetet, ha hibás.
b. Tisztítsa ki, javítsa meg
vagy cserélje ki a hibás
szelepet.
a. Cserélje ki a főhengerszerkezetet.
a. Tisztítsa ki, javítsa meg
vagy cserélje ki, ha hibás.
b. A PLC megállapította, hogy
a lineáris
jelátalakító/biztonsági
rendszer állapota nem jó.
Hozza helyre.
c. Cserélje ki, ha hibás.
d. Cserélje ki, ha hibás.
a. A PLC megállapította, hogy
a körülmények nem felelnek
meg. Hozza helyre őket.
b. Javítsa meg vagy cserélje ki
a hibás nyomásfokozót.

a. Szerelje le a bélyeget és az
üllőt a nyomószárról, és
járassa a nyomószárt egy
ciklus hosszat teljes erővel,
fel és le, és várja, hogy a
levegő váljon szét az olajtól,
két járat között.
b. Tisztítsa ki, javítsa meg
vagy cserélje ki, ha hibás.
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DIAGNÓZIS ÉS
LEHETSÉGES OK(OK)

TÜNETEK
6. A biztonsági szerkezet vége
inog.
7. Nincs elég besajtolási erő.

a. Ellenőrizze a bélyeget tartó
csavarokat.
a. Ellenőrizze, hogy az erő
mértékének beállítása nem
túl alacsony-e.
b. Ellenőrizze az elektromos
szabályzó levegőnyomásszintjét.
c. Ellenőrizze, hogy a
nyomásfokozó nem szorult-e
be visszahúzott pozícióban.
D. Hidropneumatikus rendszer üzemzavarai
1. Fehér hab és/vagy iszap gyűlt a. Víz van a rendszerben, mert
össze a levegő-olaj tartályokban.
„szennyezett” levegő került
a présbe.

2. A hidraulikus folyadék (olaj)
nem jön fel a tartályokon lévő
szintjelzésig.

a.

3. Nincsen vákuum a bélyegnél.

a.

b.

4. A prés nem kap levegőt.

a.
b.

5. Mikor a prést leállítják, nem
hallani a sűrített levegő
„kiürülő” hangját.
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a.

LEHETSÉGES
MEGOLDÁS(OK)
b. Szorítsa meg a csavarokat.
a. Állítsa vissza az erő
mértékét az érintőképernyő
segítségével.
b. Állítsa be újra az
elektromos-szabályzót.
c. Javítsa meg vagy cserélje ki
a nyomásfokozót.

a. Ha kevés hab és/vagy iszap
van a tartályokban, tisztítsa
ki a tartályokat. Azonban ha
nagyobb mennyiség gyűlt
össze, szerelje le és tisztítsa
ki alaposan a
hidropneumatikus rendszer
minden szétszerelt
alkatrészét, utána cserélje ki
a hidraulikus folyadékot
(olajat).
Ellenőrizze az esetleges
a. Szüntessen meg minden
folyadék kiszivárgásokat.
szivárgást, utána kövesse a
11. Fejezetben leírt
utasításokat, a rendszer
feltöltésére és
kiegyenlítésére vonatkozóan.
Ellenőrizze, hogy a PLC 8. a. Amennyiben az egység nem
Kimeneti lámpája ég-e, és a
szolgáltat 24 voltos
modul szolgáltatja-e a 24
feszültséget, cserélje ki. Ha a
voltos feszültséget.
kimenetnél jelen van a 24
Ellenőrizze a vákuum-szívó
voltos áram, de nem
elektormágnesét.
működik az elektromágnes,
utóbbit cserélje ki.
b. Cserélje ki, ha hibás.
Ellenőrizze, hogy a manuális a. Nyissa meg a szabályzót.
kezelésű szabályzó le van-e
Cserélje ki, ha hibás.
zárva.
b. Cserélje ki, ha hibás.
Ellenőrizze a gyors
kiürítő/feltöltő szelepet.
Ellenőrizze a gyors
a. Cserélje ki, ha hibás.
kiürítő/feltöltő szelepet, a
bemenő nyomás miatt.
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TÜNETEK

DIAGNÓZIS ÉS LEHETSÉGES
OK(OK)

E. Szerszámozás hibái
a. Ellenőrizze a kimeneti
1. Amennyiben:
egységet és figyelje, hogy a
• A puffer nem működik
megfelelő LED lámpa
helyesen.
világít-e és a modul szállítja• 1. Feltöltő nem működik
e a 24 voltot az
helyesen.
elektromágnesnek.
• 2. Feltöltő nem működik
helyesen.
• A zsilip nem csúszik előre és
hátra.
• Az elöl található, fenti
kitolószerkezet nem nyújt ki.
• Az alsó adagolású anyákat
nem továbbítja a gép az
üllőhöz.
• A befogó/szorítószerkezet
nem működik.
2. Az injektor nem működik.
a. Ellenőrizze, hogy nem
szorult-e be csap vagy
távtartó.
b. Ellenőrizze, hogy nem tört-e
el egy rugó.
3. A zsilip beszorult.
a. Egy rögzítőelem beszorult
4. Az anyák vagy csapok nem
közlekednek a besorolóban
rendesen.
5. A hosszú csapok
beszorulnak a csőbe.

a. A csövön lévő ívkanyarok
túl szorosak.

6. A zsilip a dobbal együtt
rázkódik.

a. A zsilip túl közel van a
járathoz.
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a. A besoroló nincs helyesen
szintbe állítva.

LEHETSÉGES
MEGOLDÁS(OK)

a. Cserélje ki a kimeneti
modult, ha nem szolgáltatja
a 24 voltot, vagy ha igen,
cserélje ki az
elektromágnest.

a. Távolítsa el a beszorult
rögzítőelemet.
b. Cserélje ki a rugót.
a. Távolítsa el a beszorult
rögzítőelemet.
a. Állítsa szintbe a besorolót.
a. Igazítsa meg a csövet, hogy
a keret felé kanyarodjon
nagyobb ívben, rögzítse a
kerethez kapcsokkal.
a. Biztosítson legalább 1 mmes (0,040”) távolságot a
zsilip és a járat között.
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TÜNETEK
F. Vibrációs dob üzemhibái
1. A dob nem rezeg.

DIAGNÓZIS ÉS
LEHETSÉGES OKO(K)

LEHETSÉGES
MEGOLDÁS(OK)

a. Ellenőrizze a dob meghajtóvezérlő biztosítékát.

a. Ellenőrizze mindkét
mágnest, nem
rövidzárlatosak-e. Javítsa ki
a rövidzárlatot, és cserélje ki
a meghajtó-vezérlő
biztosítékot.
b. Cserélje ki és programozza
be újra a PLC-t, ha
meghibásodott.
c. Cserélje ki a meghibásodott
alkatrészeket vagy a
vezérlőt, ha szükséges.

b. Ellenőrizze, hogy a PLC 5.
kimeneti lámpa kigyullad.
c. Ellenőrizze a dob meghajtóvezérlőjének belső
áramköreit.
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13. FEJEZET
PÓTALKATRÉSZEK
ALKATRÉSZ MEGNEVEZÉSE

AZONOSÍTÓ
MENNYISÉG
SZÁM

GYÁRTÓ

GYÁRTÓ
AZONOSÍTÓ
SZÁMA

Elsőszintű alkatrészek
(Tartsa mindig raktáron ezt a minimális készletet azokhoz a karbantartási munkálatokhoz, amit időszerűen
végeznek a présen).
AUTÓ SEBESSÉGVÁLTÓ
9800391484
4 QT
FOLYADÉK DEXTRON II
BIZTONSÁGI SZELEP
8004636T
1
PennEngineering®
SZERKEZET
SZELEP, NYOMÁSFOKOZÓ
8002228
1
SMC
NVFR3100R-5FZ
HENGER
SZELEP, FŐHENGER
8002229
1
SMC
NVFR3400-5FZ
BIZTONSÁGI ÉRZÉKELŐ
8009715
1
OMRON
E3Z-T81
SZELEP, 4 UTAS, KÉTPOZÍCIÓS
8003211
1
SMC
VQZ2151-5MO
LEVEGŐHENGER (ZSILIP)
8000680
1
COMPACT AIR
BFH12X1
LEVEGŐHENGER (NYOMÓ)
8000467
1
COMPACT AIR
BFH12X2
BEFOGÓSZERKEZET
8006257
1
PennEngineering®
LINEÁRIS KITOLÓSZERKEZET
8006258
PennEngineering®

Másodszintű alkatrészek
(Szerezze be ezeket a pótalkatrészeket olyan esetekre, amikor meghibásodás miatt nem állhat a gép).
CPU (KÖZPONTI
8017455
I
OMRON
CJ2M-CPU12
SZÁMÍTÓEGYSÉG)
TÁPEGYSÉG TARTÓ
8011319
1
OMRON
CJ1W-PD025
ANALÓG LVDT BEMENET
8011346
1
OMRON
CJ1W-MAD42
TIZENHAT (16) PONTOS
8011345
1
OMRON
CJ1W-0D212
EGYENÁRAMÚ KIMENETI
MODUL
TÁPEGYSÉG, 24 VOLT, 100 W
8013935
1
OMRON
S8VS-12024
ELEKTRONIKUS
MARSH110TE0G100D0000R
8018522
1
PILOTSZABÁLYZÓ
BELLOFRAM
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