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Läs manualen före igångkörning av press!
KAPITEL 1
INLEDNING
PEMSERTER Series 3000-installationshandboken beskriver den normala automatversionen av
Series 3000-pressen.
Egenskaper (automatisk press):
•
•
•
•

Dataövervakningssystem med pekskärmsknappar. Ger användaren enkel och exakt styrning.
Utformad för enkel inställning, drift, diagnostik och enkelt underhåll.
Automatiskt verktygsmatningssystem som snabbt kan ställas in och bytas. Ger möjlighet att
använda många olika fästelement med användning av samma vibrationsmatare.
Gott om plats för arbetsstycket.
Pressen är CE-godkänd. Den uppfyller samtliga gällande europeiska standarder.

Specifications:
Pressarmens kraft
• Typ av trycksystem
• Luftbehov
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1,8 − 71,2 kN. (400 - 16,000 lbs)
Elektromekanisk aktivator
5 to 6 BAR (75 to 90 PSI)
6 mm (1/4”) dia. minimum line flow
Halslängd
61 cm (24”)
Höjd
208 cm (82”)
Bredd
92 cm (36”)
Djup
126 cm (49.5”)
Vikt
1,235 kg
Ström (Nordamerika)
240-250VAC, 60 Hz, 20A, 1φ
Ström (Europa och Stilla Havsområdet) 240-250VAC, 50 Hz, 20A, 1φ
Luftförbrukning
Det automatiska mutterläget med 30 insättningar
per minut resulterar i 1,3 liter/sek vid 1 atm. (2,75
scfm). Det automatiska skruvläget med 30
insättningar per minut resulterar i 3,4 liter/sek vid 1
atm. (7,25 scfm).
Omgivnings Temperatur
0° C to 40° C
Omgivnings Luftfuktighet
0% to 100% (Gäller inte ingående luft)
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Säkerhet
Series 3000® press är tillverkad för att möta säkerhets standarder enligt, ISO, ANSI, OSHA, och
CSA.
Series 3000® möter kraven enligt gällande EU-normer, och innehar CE-godkänande.
Series 3000® uppfyller kraven och direktiven enligt: EN 98/37/EC (juni 22, 1998) Maskin
direktiv.
EN 60204-1 Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar.
EN 349 Maskinsäkerhet – Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas.
EN 61000-6-4; 2001 – Emissionskrav
EN 61000-6-2; 2001 – Immunitetskrav
EN 12100-2010 Maskin säkerhet -Grundläggande begrepp, allmänna principer för design
- Riskbedömning och riskreducering
Läs säkerhetsföreskrifterna som följer nedan.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Stäng alltid av och uteslut elektriciteten innan du servar pressen. Spänningen i maskinen kan
ge upphov till allvarliga elchocker och/eller brännskador och kan orsaka dödsfall. Största
möjliga försiktighet är nödvändigt hela tiden när man arbetar med eller nära maskinen.
Använd alltid skyddsglasögon när press används eller underhålles.
Hörselskydd rekommenderas
Koppla alltid bort press från tryckluften innan underhåll eller justeringar utförs.
Kontrollera slangar och kopplingar regelbundet
Använd inte slitna eller skadade delar
Håll fingrar och andra kropssdelar borta från rörliga delar.
Ha inte hängande kläder eller smycken som kan fastna i roterande detaljer
Vid byte av operatör, säkerställ att manual och säkerhetsföreskrifter är lästa.
Ikke modifiserer presse på I noe måteforuten for detse vordende formål.
Fästelementen blåses med hög hastighet. Slangarna måste alltid vara ordentligt säkrade
innan maskinen används. Kontrollera att slangarna är hela innan de användsFasteners are
blown at a high velocity. Tubing must always be secured before machine is operated.
Check integrity of tubing before use.
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♦

♦
♦
♦
♦

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ELEKTRICITET:
Stäng alltid av och uteslut elektriciteten innan du servar pressen. Spänningen i maskinen kan
ge upphov till allvarliga elchocker och/eller brännskador och kan orsaka dödsfall. Största
möjliga försiktighet är nödvändigt hela tiden när man arbetar med eller nära maskinen.
Växelströmförsörjningen måste kopplas bort från drivenheten med en godkänd
isoleringsenhet innan något skydd avlägsnas från drivenheten eller innan servicearbeten
utförs.
STOP-funktionen avlägsnar inte farlig spänning från drivenheten, motorn eller några externa
enheter.
Drivenheten innehåller kondensatorer som bibehåller sin potentiellt livsfarliga spänning efter
att växelströmförsörjningen har kopplats bort. Om drivenheten har strömsatts, måste
växelströmförsörjningen isoleras i minst 10 minuter innan man fortsätter att arbeta.
Funktionen Secure Disable (säker frånkoppling) avlägsnar inte farlig spänning från
drivenheten, motorn eller några externa enheter.

VARNING: Vid uppstart av Er nya press, lägg in en säkerhetskod till avsnitt underhåll.
Endast utbildad personal ska ha tillgång till koden. I programmet underhåll går vissa
funktioner i pressens säkerhetssystem att koppla ur. PEM® eller Colly Components
ansvar inte för fel eller skada uppkomna p.g.a. felaktigt handhavande.
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Label

Definition
Allmän varningsskylt – Det finns saker som behöver
uppmärksammas. De specificeras i bruksanvisningen.
VARNING! Laserstrålning. Titta inte in i strålen.
Laserprodukt klass 2.
EN 60825 och ANSI Z136.1: Laser klass 2 är
lågeffektanordningar som avger synlig strålning i
våglängdsintervalelt 400 mm – 700 mm. Tillfällig och kortvarig
exponering anses inte vara riskfylld eftersom det övre
gränsvärdet för strålningseffekten på denna typ av anordning är
mindre än MPE (Maximum Permissible Exposure – maximalt
tillåten exponering) för tillfällig exponering på 0,25 sekund eller
mindre. Avsiktligt långvarigare exponering anses emellertid
riskfylld.
Rikta aldrig ljuset mot något annat än arbetsstycket.

Skyddsglasögon – Skyddsglasögon måste bäras när pressen körs.

Skylt om Het yta – Het yta. Rör inte.

Skylt om klämningsrisk – Håll händerna borta från detta område.
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GARANTI
PennEngineering® garanterar att produkten är felfri i material och tillverkning under et år från
inköpsdagen under förutsättning att den används på rätt sätt i enlighet med instruktionerna och
under normala driftförhållanden.
Garantin gäller inte för någon produkt som har ändrats, byggts om eller reparerats med undantag
för normalt underhåll, om inte PennEngineering® har godkänt ingreppet. Garantin gäller inte för
någon produkt som har varit utsatt för missbruk, vårdslöshet eller olycka.
Köparens ersättning ska vara begränsad till reparation, modifiering eller utbyte i enlighet med
PennEngineering® godtycke. PennEngineering® kan inte under några förutsättningar bli
ersättningsskyldiga för indirekta eller efterföljande skador. Inte i något fall kan
PennEngineering® ansvar sträcka sig längre än till produktens inköpspris.
Garantin är exklusiv och ersätter alla andra garantier. Ingen muntlig eller skriftlig
överenskommelse med PennEngineering®, dess anställda, representanter, distributörer eller
agenter kan utöka ovan nämnda garantis omfattning eller skapa en ny garanti.
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KAPITEL 2
IDENTIFIKATION OCH PLACERING AV HUVUDKOMPONENTER
Identifikation av pressens huvudkomponenter
I det här kapitlet beskrivs pressens huvudkomponenter.
Ram
Ramen utgör pressens stomme. Huvudsektionen är tillverkad av solitt stål med fastsvetsade
komponenter som utgör basen och övriga stödsektioner. Alla delar sitter direkt eller indirekt
fastmonterade på ramen.
Aktivator/kolv
Pressens kolvstyrka utövas av en elektromekanisk linjär rullskruvsaktivator. Den har monterats
på ramen och omges av det främre höljet. På aktivatorns bakre del finns en kodare som avläser
aktivatorns läge. På aktivatorstången (-kolven) finns säkerhetsmonteringen som beskrivs i
avsnitt 3.
Operatörens manöverknappar
Alla manöverknapparna sitter på dörren till främre skåpet utom fotpedalen. Dessa inbegriper
pekskärmen, nödstoppsknappen, knappen för strömmen PÅ, knappen för strömmen AV,
pipljudet samt sökarljusknappen.
Pekskärm – Via pekskärmen styrs pressens styrsystem (PLC). Den utnyttjas vid installation,
automatisk matningsinställning , konfiguration och diagnostik samt för att ge användaren
feedback. Skärmen visar text och grafik och ger operatören möjlighet att göra val genom att peka
på olika knappar på skärmen. Pekskärmen har försetts med automatiskt skärmsläckare som
släcker skärmen när den inte använts på 6 minuter. För att aktivera skärmen på nytt trycker man
var som helst på den. Detaljerade förklaringar ges för respektive skärm i kapitel 10 i den här
handboken.
•

Nödstoppknapp - När denna knapp trycks ned, sker det följande:
• En självständig nödstoppkrets aktiveras som snabbt bromsar och stoppar aktivatorns
(kolvens) rörelser i enlighet med säkerhetsmonteringen som beskrivs i avsnitt 3.
• Strömmen till snabbutlopps-/tillförselventilen kopplas bort (se luftinloppssystemet på
sida 8). All pneumatisk rörelse stannar när trycket har släppts ut.
• Under ett nödstopptillstånd stängs alla utgångar av. Styrsystemet hålls fortfarande online
och detekterar ett nödstopp.
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•

Ström PÅ-knappen - Om pressen är på kommer denna knapp att lysa grönt. När denna
knapp trycks ned när pressen är avstängd kommer pressens styrsystem att strömsättas.

Avstängningsknapp – Denna knapp tänds med gult sken om ström är inkopplad till pressen som
emellertid är avstängd. När pressen är påslagen är den gula lampan släckt. Tryck på denna
knapp för att stänga av pressen. Strömmen bryts från styrsystemet och alla rörliga delar inklusive
snabbtömnings/tillförselventilen.
Pipljud – Pipljudet aktiveras av PLC-enheten och används för att göra operatören uppmärksam
på att pressen eller driften behöver ses över. Volymen justeras genom vridning av ytterringen
och justering av pipljudsöppningen.
Tryckknapp för sökarljus – Tryck på denna knapp för att slå på och av sökarljuset. Knappen
lyser när laserljuset är på. Rikta aldrig laserljuset någon annanstans än mot arbetsstycket och titta
aldrig in i det.
Fotpedal – Fotpedalen används av operatören för att starta en presscykel. Den ger operatören
fria händer vid handhavandet av arbetsstycket.
.
Eldrivenhetens hölje (huvud) – Se figur 2-5
Huvuddrivenhetens hölje på pressens högra sida innehåller servomotorsystemets alla
huvudkomponenter som styr huvudaktivatorn. Dessa komponenter inkluderar
huvudservomotorkontrollern, högmomentsmotorkontrollern, nödstoppkretsen, 24 volts
strömförsörjningen och huvudbrytaren.
Lägre elektriska höljet – Se figur 2-6
Det lägre elektriska höljet, som finns under huvuddrivenhetens hölje, innehåller ineffekts/uteffektsmodulen, Ethernet-omkopplaren, kraftsensorns signalbehandlare och olika elektriska
komponenter och distributionssplintar. Dörren är låst med nyckel.
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Vibrationsmataren
Vibrationsmataren på pressens vänstra sida används vid automatisk matning av fästelementen.
Olika verktygskomponenter monteras på skålen för att mata fästelementet rätt ur skålen.
Vibrationsmataren är försedd med olika utgångar för pressmuttrar, presskruvar och
pressdistanser. Vibrationsmatarens hastighet regleras med ett vred och en strömbrytare.
•

Vibrationsmatarens hastighetsamplituden regleras med ett vred. Amplitudjusteringen
används till att reglera matningshastigheten och den automatiska matningen.

•

Vibrationsmatarens trelägesströmbrytare En strömbrytare med tre lägen används för att
bestämma om skålen alltid skall vara på, alltid skall vara av eller om den skall regleras
automatiskt av PLC-enheten. När strömbrytaren är inställd på automatik slår PLC-enheten på
skålen i körläget och under diagnostik. I körläge stänger PLC-enheten av skålen efter en
inaktiv period. PLC-enheten startar skålen automatiskt när nästa fästelement matas in. Vid
isättning och urtagning av fästelement skall skålen slås PÅ/AV efter behov. Sätt
strömbrytaren på AUTOMATISK efter avslutat arbete.

Sluss
Slussen är placerad efter utgången från vibrationsmataren. Den ser till att bara ETT
pressfästelement åt gången matas fram. Det är viktigt att slussens inställning är korrekt så att
matningen fungerar på rätt sätt.
Presskruv-i-slang-sensor
PLC-enheten använder den här ringsensorn (gul) för att övervaka och styra matarproceduren.
Mängdregulatorventil
Den här ventilen styr luftflödet till vibrationsmatarens verktygstillbehör och används för att på
olika sätt reglera matarutgångens och mutteringångens funktion.
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Gripkäftar för att hålla pressfästelementet på plats, innan stansen plockar upp det
Gripkäftarna sitter monterade på en "slide". Sliden går fram med gripkäftarna, i gripkäftarna
sitter pressfästelementet, stansen går ner och plockar upp fästelementet. Gripkäftar och "slide"
går i retur, ett nytt fästelement matas fram. Detta styrs pneumatiskt.
Hållare för dynan
Hållare för dynan är placerad på c-bygelns nedre del. I denna hållare finns en cylinder som
används vid bottenmatning av pressmuttrar.
Förvaringsskåp under vibrationsmataren.
Bakom luckan finns ett annat skåp som innehåller de pneumatiska ventilerna som styr de olika
verktygsmanöver funktionerna och ventilerna. Under det skåpet finns ackumuleringstank för
tryckluft. Tanken ger en stadig tillförsel av komprimerad luft till verktygsventilerna, vilket ger
jämn matning av pressfästelementen.
Inkommande tryckluft.
Tryckluft kommer in i pressen på baksidan via ett system som innefattar ett filter en regulator
och en eldriven snabbtömnings-/tillförselventil med tryckströmbrytare. Regulatorn ställs in
manuellt för att reglera inkommande lufttryck. När snabbtömnings-/tillförselventilen sätts på får
pressen luft. När snabbtömnings-/tillförselventilen stängs av, stängs ventilen och släpper snabbt
ut all luft ur pressen. Tryckströmbrytaren skickar en signal till PLC-enheten när rätt inställt tryck
avkänns i regulatorn Om tillförseltrycket understiger inställt värde, strömbrytarens
kalibreringspunkt, går en signal till PLC-enheten och pressen stannar.
Förvaringsskåp för verktyg.
Förvaringsskåpet för verktyg finns på pressens vänstra sida.
.
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POS.
1
2
3
4
5
6
7
8

BESKRIVNING
VIBRATIONSMATARE
SLYSS
VERKTYGSVENTIL / FÖRVARINGSSKÅP
HUVUDAKTIVATORNS (KOLVENS) HÖLJE
HUVUDELMOTORNS HÖLJE (ÖVRE)
ELHÖLJE (LÄGRE)
SLIDE-OCH GRIPARENHET
HÅLLARE FÖR DYNAN
FIGUR 2-1
PRESS SERIE 3000

Copyright 2018 by PennEngineering®

Page 11 of 119

POS.
1
2
3
4
5
6
7

BESKRIVNING
PIPLJUD
PEKSKÅRM
VAKUUMÖPPNING
KNAPP FÖR STRÖMMEN AV
KNAPP FÖ STRÖMMEN PÅ
NÖDSTOPP
LASERLJUS
FIGUR 2-2
OPERATÖRENS MANÖVERKNAPPAR
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POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BESKRIVNING
ELEKTROMEKANISK LINJÄR RULLSKRUVSAKTIVATOR
HÖGMOMENTSMOTOR
KOPPLING
BÄLTE
KODARE
KOPPLINGSDOSA
VAKUUMÓPPNING
OPTISKA SENSORER
SÄKERHETSENHET
REFLECTIVE COLLAR
ZONOMKOPPLARKONSOL
LASERLJUS
T-ANORDNING FÖR RÖR
VAKUUMGENERATOR
FIGUR 2-3
HUVUDAKTIVATORHÖLJE
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POS.
1
2

BESKRIVNING
SLIDE-OCH GRIPARENLET
DYNANS HÄLLARE
FIGUR 2-4
DETALJSKISS ÖVER STANSEN OCH DYNAN
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POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BESKRIVNING
HÖGHASTIGHETSMOTOR
HÖGMOMENTSMOTOR
VÄXELSTRÖMFÖRSÖRJNINGSTERMINAL
HUVUDOMKOPPLARE
BRYTARE
SÄKRINGAR
INGÅNGSFILTER
UTTAG
JORDUTTAG
24VDC-STRÖMFÖRSÖRJNING
UTTAG
FIGUR 2-5
HUVUDELMOTORNS HÖLJE (ÖVRE)
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FIGUR 2-6
ELHÖLJE (LÄGRE) - FORTSÄTTNING
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POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BESKRIVNING
HUVUDSTYRRELÄER
DIODUTTAG
SÄKRINGAR
KONDENSATOR
HALVLEDARRELÄER
IN-/UTBLOCK FÖR EXPANSIONER
ETHERNET-OMKOPPLARE
SPÄNNINGSSENSORNS FÖRSTÄRKARE
RESISTORER
FIGUR 2-6
ELHÖLJE (LÄGRE)
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KAPITEL 3
SÄKERHET
VARNINGAR - För att undvika skador:
Stäng alltid av och uteslut elektriciteten innan du servar denna maskin. Spänningen i
maskinen kan ge upphov till allvarliga elchocker och/eller brännskador och kan orsaka
dödsfall. Iaktta största möjliga försiktighet hela tiden när du arbetar med eller nära maskinen.
2. Endast auktoriserad och utbildad personal får utföra underhåll, reparation och inställningar
eller använda denna maskin.
3. Använd alltid skyddsglasögon när press används eller underhålles.
1.

SÄKERHETSFUNKTIONER
1.

Huvudaktivatorn (kolven) är utrustad med en sekundär lindning som har optimerats för
bromsning. Denna lindning används tillsammans med nödstoppkretsen för nödbromsningar.
När elströmmen stängs av eller ”AV”-knappen eller Nödstopp trycks ned, kommer pressen
att koppla till denna krets och snabbt stoppa kolvens rörelser.

2.

Om elströmmen stängs av med antingen ”AV”- eller Nödstopp-knappen kommer den
elektriska snabbutlopps-/tillförselventilen att släppa ut allt lufttryck i pressen. Utan detta
tryck kommer all pneumatisk rörelse att avstanna.

3. Luckan till elskåpet är låst med nyckel för att förhindra åtkomst av icke auktoriserad personal.
4. Det patenterade säkerhetssystemet känner av när ett arbetsstycke placeras rätt mellan stans
och dynan och när ett främmande föremål placeras mellan stans och dynan.
Säkerhetssystemet fungerar enligt följande:
• En kodare har monterats ovanpå huvudaktivatorn. Kodaren känner av huvudaktivatorns
läge och sänder denna information tillbaka till PLC:n.

• En anordning som kallas “säkerhetsenhet” sitter längst ner på kolven. Aggregatet består
av en fast del som kallas huset och en sammantryckbar fjäderbelastad del som kallas
adapter. Adaptern håller fast stansverktyget. När kolven går ner och adaptern eller
stansverktyget kommer i kontakt med ett föremål, pressas säkerhetsenheten samman.

•

Två par optiska sensorer är placerade i främre skåpet, under huvudcylindern. Sensorerna
sänder en optisk signal som återspeglas genom ett av två hål i kolven vid den
″återspeglande kragen″. När säkerhetsenheten trycks samman blockerar en del av
säkerhetsenheten inuti kolven signalen och sensorerna aktiveras.
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• När sensorerna aktiveras på grund av att säkerhetsenheten har tryckts samman, den

återspeglande kragen har flyttats eller signalriktningen har blockerats på annat sätt, går en
signal till PLC-enheten.

• Under en inställning av säkerhetsavstånd avvänder PLC-enheten detta system för att ta
reda på läget hos fästelementet och arbetsstycket genom att kolven går ner, trycker
samman säkerhetsenheten, avkänner beröringen och avläser den linjära transduktorn.
Informationen om kontaktläget sparas och används som jämförelse under varje press/arbetscykel.

• Under presscykeln fastställer PLC-enheten vid varje avkänning om säkerhetsenheten/
stansen har vidrört något, om det är “rätt” eller “fel”. Ett ″säkerhetsfönster″ används för
att skapa felmarginaler vad gäller arbetsstyckets form och operatörens noggrannhet.

• Endast om BÅDA signalerna samtycker och den sista beröringspunkten ligger inom
″säkerhetsfönstret″ tillåter PLC-enheten säkerhetsenheten att tryckas samman helt och
luft-oljesystemet kan anbringa den förinställda kraft som erfordras vid i pressning av
fästelementet.
4. Tre nivåer av säkerhet är tillgängliga, varje med olika 4-siffrig kod.
OBS: Lägg in en ″underhållskod″″ endast för arbetsledaren/underhållspersonalen så
fort pressen levererats, eftersom det är möjligt, om än svårt, att köra pressen utan
standardsäkerhets funktionerna i underhålls-/serviceläget. Endast utbildad personal
får använda underhålls-/serviceläget. Penn Engineering® eller Colly Components AB
ansvarar ej för felaktiga underhålls-/service förfaranden som resulterar i att pressen
slutar fungera eller att operatörens säkerhet äventyras.
5.

Om kodaren eller någon av kolvsäkerhetssensorerna drabbas av ett öppet eller ett kort fel,
kommer hela systemet inklusive kolven att stoppas omedelbart och sluta fungera tills felet
har åtgärdats.
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KAPITEL 4
INSTALLATION AV PRESSEN

Att flytta pressen.
•

När man ska lyfta pressen med en gaffeltruck eller pallyftare, kontrollera att gafflarna ligger
rätt mellan styrningarna under pressens stativ. Vid lyft från ovan, balansera pressen rätt med
kätting eller lyftstropp, mellan lyftöglorna, så att pressen inte kommer i gungning. (se figur
4-1)
VARNINGAR: Pressens tyngdpunkt ligger högt.

Placering av pressen.
•

Välj ut en välbelyst plats med jämnt golv. Golvet måste tåla pressens vikt.

Ställfötter
När pressen ställts på plats kontrollera att den står i nivå. Detta görs genom att fotplattorna
justeras i höjdled och låsas i rätt läge genom att man drar åt en låsmutter. Därvid behövs två
nycklar i storlek 3/4" (se figur 4–2). Justera ställfötterna och läs av inställningen på verktygets
mutteringångsadapter. Universalmutteradaptern måste sitta plan för att matarsystemet skall
fungera.
Utrymmesbehov
•

PennEngineering® har inga specifika bestämmelser rörande utrymmet runt pressen. Det kan
dock finnas andra nationella och lokala säkerhetsbestämmelser. De federal elbestämmelserna
i USA föreskriver till exempel att det skall finnas minst 900 mm fritt utrymme framför
elskåpet. Vi rekommenderar att tillräckligt utrymme lämnas runt pressen så att de olika
förvarings- och underhållskåpen kan öppnas helt, och så att de största arbetsstyckena får plats.

Elektriska krav för maskinuppkoppling.
VARNING: Risk för elchock - Spänningen i följande ställen kan orsaka allvarliga
elchocker som kan vara livsfarliga:
• Växelströmförsörjningskablar och -anslutningar
• Likströms- och bromskablar och -anslutningar
• Uteffektskablar och -anslutningar
• Många interna delar i motorn och de externa tillvalsenheterna
• Drivenheten innehåller kondensatorer som bibehåller sin potentiellt livsfarliga spänning
efter att växelströmförsörjningen har kopplats bort. Om drivenheten har strömsatts,
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måste växelströmförsörjningen isoleras i minst 10 minuter innan man fortsätter att
arbeta.
Växelströmförsörjningskrav
VIKTIGT: En extern, separat monterad omkopplare med säkring måste finnas tillgänglig när
maskinen ansluts till den inkommande strömförsörjningen. Säkringens kapacitet är 20 amp., 250
volt AC.
Spänning: 200V till 240V ± 10%
Maximal kontinuerlig inström: 15 amp.
Extern fixering – 20 amp. IECgG
20 amp. C-klass (Nordamerika)
Tvärsektion för ledningar – 4 mm kvadrat (Europa)
AWG #12 (Nordamerika)
Antal faser: 2 (Fas mot fas) för Nordamerika
Enkel (fasspänning) för Europa
Maximal försörjningsobalans: 2% negativ fassekvens (jämförbart med 3% spänningsobalans
mellan faser).
Frekvensområde: 48 till 65 Hz
För överensstämmelse med UL måste den högsta symmetriska läckströmmen begränsas till
100ka.
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4,000 LBS / 1814 kg

4,000 LBS / 1814 kg

FIGUR 4-1 Kabelupphängningsdiagram
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FIGUR 4-2
JUSTERBAR STÅLLFÖTTER
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Rekommenderad inkoppling av lufttillförseln
Rätt lufttillförsel är viktigt för pressens funktion och vid underhåll. Följ följande enkla råd, för en
god funktion av pressen.
Luft Kvalitet – Luftens kvalitet är viktig för rätt funktion. Luften måste vara ren och torr.
Kondensvatten och smuts, förstör ventilsystem, och leder till produktions störningar.
• Luft Flöde – Använd tryckluftsslang med min. innerdiameter 12 mm (1/2”), se även till att
kopplingarna har samma innerdiameter. Lufttrycket skall ligga mellan 6-7 bar. Otillräckligt
luft flöde, påverkar pressens kapacitet, kan ge felaktig montering.
• Luftförbrukning - Den genomsnittliga luftförbrukningen i det automatiska mutterläget med
30 insättningar per minut resulterar i ungefär 1,3 liter/sek vid 1 atm. (2,75 scfm). Den
genomsnittliga luftförbrukningen i det automatiska skruvläget med 30 insättningar per minut
resulterar i ungefär 3,4 liter/sek vid 1 atm. (7,25 scfm).
• Rör installation – Vi rekommenderar att lufttillförseln till pressen sker via ett T-rör med
uttaget uppåt, se figur 1.0, nästa sida. Då stannar vatten och kompressorolja som är tyngre än
luften kvar i röret. Och ren luft kommer till pressen. Röret dras nedåt till en t-koppling, under
denna bör ett dräneringsrör med ventil vara monterat. Vid det horisontella uttaget, ansluts
tryckluftsslangen till pressen.
Ett extra vattenavskiljningsfilter bör monteras vid pressen.
•

Montering av fotpedalen
•

Anslut fotpedalen till kontakten i elskåpets nedre vänstra hörn.
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FIGUR 4-3
REKOMMENDERAD INSTALLATION LUFT TILLFÖRSEL
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KAPITEL 5
TEORETISK FUNKTION
Systemfunktion
Ändamålet med PEMSERTER® AUTOMATISK PRESS FÖR PRESSFÄSTELEMENT,
SERIES 2000® är att på ett säkert, snabbt och pålitligt sätt montera PEM® pressfästelement i
olika typer av material. Detta sker enligt följande:
• Maskinen använder ett patenterat säkerhetssystem som reglerar kolvens nedåtgående rörelse
och tillåter inte att kolven förs nedåt om den berör något föremål utöver det avsedda
fästelementet och arbetsstycket.
• Maskinen använder ett automatiskt matarsystem för fästelementen. Systemet fixerar
fästelementet i rätt läge, operatören behöver endast hantera arbetsstycket
• Elektromekanisk aktivator som ger en snabb slaglängd med höga installationsstyrkor vid
insättningspunkten.
• Maskinen arbetar med speciellt framtagna verktygssystem och PLC-systemet styr presskraft
och presstid.
PEM® pressfästelement:
PEM pressfästelemanet monteras i stansade eller borrade hål. Vid montering gäller följande:
•
•
•

Fästelementet placeras i monteringshålet, med hjälp av verktygssatsen (stans/dyna).
En parallell sammantryckningskraft anbringas för att trycka in fästelementet i arbetsstycket.
Presskraften gör att plåten kallflyter in i fästelementets låsspår.
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Uppstart av press:
Följande del av manualen ger en allmän beskrivning av uppstart av pressen. För detaljerad
information, se respektive avsnitt i manualen.
Steg 1 - Verktygssats
Välj rätt verktygssats för det fästelement som skall monteras, och för arbetsstycket. Montera
verktygssatsen på pressen och kontrollera inställningarna.
Olika verktygssatser finns för samma typ/dimension av fästelement, beroende på arbetsstyckets
utformning.
Se sektion Verktygssatser för rätt val.
Steg 2 – Välj rätt verktygssats och fästelement på bildskärmen.
När verktygssatsen är monterad, är nästa steg att gå igenom start upp på bildskärmen.
Starta upp boldskärmen är enkelt och kan göras på 3 ölika sätt.
•
•
•

Nytt jobb – Det är bara 3 val att specificera.
Återkalla ett tidigare jobb – Välj jobb från de jobb som är sparade.
Återkalla senast körda jobb – Tryck på knapp, senast körda jobb. Pressen kommer ihåg
inställningarna, även om den har varit avstängd.

Se sektionen bildskärmskontroller, för att göra rätt val.
När alla val är klara, sätter pressen automatiskt presskraft och går till säkerhetsinställning.
Steg 3 – Säkerhetsinställning
Detta steg går fort att genomföra och är väldigt viktigt.
Säkerhetsinställning, ger pressen information om säkerhetsavstånd och installationens säkerhets
punkt. Operatören placerar arbetsstycket på dynan, trycker på pedalen, stansen går ner med
fästelementet, utan att genomföra en montering. Kolven känner av hur långt ner den kan gå.
Säkerhetspunktens värde, läses in i lägesgivaren, och pressen vet i vilket läge full presskraft ska
läggas på. Säkerhetsinställningen är klar, pressen är klar att köra.
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Automatisk matning av fästelement:
Automatisk matning av fästelementet sker från vibrationsmataren – fram till att det är monterat i
arbetsstycket. Följande steg sker i denna process.
•

Vibratorn matar fram fästelementen till rätt läge till utgången från vibratorn. Muttrar matas
till en mutter-utgång och skruvar/distanser till sin utgång.

•

Fästelementet blir rätt orienterat och matas till en sluss. Slussen ser till att bara ett
fästelement kan matas vidare. Från slussen blåses fästelementet via slangen fram
gripkäftarna/stansen alternativt till dynan.

•

Beroende på typ av verktygssats, matas fästelementet direkt in i stansen “stud-injector” eller
vid bottenmatning av mutter till dynenheten, eller vid toppmatning till gripkäftarna.

•

Vid toppmatning hämtas fästelementet upp från gripkäftarna med en vacumstans eller en pinstans, gripkäftarna öppnas och går i retur.

•

Arbetsstycket placeras med sitt hål över en fjäderbelastat styrstift eller på ett fästelement. När
arbetsstycket ligger i rätt läge, aktiveras pressen genom att operatören trycker ner fotpedalen.

Montering händelseförlopp:
•

När fotpedalen aktiveras, går kolven/stansen ner snabbt till arbetsstycket.

•

När fästelementet får kontakt med arbetsstycket, läser säkerhetssensorerna av positionen.
Pressens kontroll system kontrollerar att rätt installations punkt är nådd, alltså den som
ställdes in vid säkerhets inställningen. Om allt stämmer fortsätter installationen.

•

Om rätt säkerhets punkt är avläst fortsätter monteringen med full presskraft. Fästelementet
monteras och stansen går i retur.
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Speciella fördelar:
• Avbruten

montering – Vid aktivering av avbruten montering, saktar pressen ner och stannar
innan kontakt med arbetsstycket. Med denna metod kan man försäkra sig om att arbetsstycket
ligger riktigt placerat.
• Tolerans

installationspunkt – Kan väljas mellan standard tolerans eller nära/mindre tolerans.
Nära tolerans ger ett mindre/snävare fönster med utgång från satt säkerhetspunkt. Nära tolerans
används vid små dimensioner. Detta innebär att arbetsstycket måste ligga exakt rätt och att
monteringshålet inte har några grader.
• Säkerhetsfel – Om skillnaden mellan installations punkt och inställd säkerhetspunkt är utanför
öppningsfönstret, utlöser pressen säkerhets fel. När ett säkerhetsfel uppkommer, stänger
säkerhets ventilerna och kolvens/stansens rörelse stannar direkt. Kolven går i retur, slaget är inte
fullbordat.
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KAPITEL 6
PEKSKÄRMSKNAPPAR
PEMSERTER® Series 3000®-pressen har en inbyggd Windows XP-dator med pekskärm som
ger operatören tillgång till pressinformation. Skärmens huvudsakliga funktion är att visa
processrelaterad data som används till att övervaka och styra pressen. Pekskärmen erbjuder
operatören ett gränssnitt mot processen genom att låta denne mata in data.
En programmerbar logisk styrenhet (PLC) är den snabba huvudstyrenhet som har programmerats
att fungera både med processen och operatören för att genomföra pressinställning, drift och
underhållsfunktioner.
Programmeringen i PLC:n och pekskärmsenheten låter operatören styra processen via bekväma
högnivåkommandon som kan ha en förutbestämd sekvens eller logik för att skydda både
operatören och maskinen.
Datorskärmarna erbjuder funktioner för datahantering, diagnostik, träning och hjälp.
Alla skärmar är konfigurerbara ifråga om språk och måttenheter. Beteendet för dessa
skärmelement kan ställas in av användaren efter att maskinen levererats under lösenordsskydd.
Följande avsnitt ger information och beskriver de funktioner som finns tillgängliga på de olika
skärmarna. Nedanför varje skärm finns information och beskrivning av de funktioner som finns
tillgängliga på skärmen. Varje knapp som leder till en annan skärm anges i samband med det
avsnitt i detta dokument som beskriver nästa skärm.
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Nummerinmatningar (knappsatsfunktionen)
I flera av de skärmar där ett nummer måste matas in används en specialegenskap som kallas
knappsats. Varje siffra i numret matas in genom att man trycker på den motsvarande knappen på
knappsatsen. Nummerinmatningen godkäns inte tills den korrekta knappen för det värdet har
tryckts. Om numret har decimaler, fastställs deras placering. Knappsatsen har också en
backstegsknapp och en raderingsknapp.

Alfanumeriska inmatningar (knappsatsfunktionen)
Det finns också skärmar där alfatecken måste matas in. Ett QWERTY-tangentbord visas på
skärmen när ett relevant inmatningsfält väljs. Detta tangentbord fungerar som ett vanligt
tangentbord.

Hjälpskärmar
Hjälpskärmar finns tillgängliga överallt i pekskärmssystemets menyer. De innehåller förklaringar
av funktionerna på skärmarna, liksom de i detta dokument. Hjälpskärmarna utgör direkthjälp.
Bilder av hjälpskärmarna finns inte i detta dokument. Knapparna på hjälpskärmarna fungerar alla
på samma sätt.
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[BAKÅT] – Återgår till den skärm från vilken hjälpskärmen anropades.
[NÄSTA] – Fortsätter till nästa hjälpskärm som behandlar samma fråga.Vissa
hjälpknappar kan ge tillgång till mer än en informationssida.
[FÖREGÅENDE] – Återgår till föregående hjälpskärm.
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6.1

Titelskärmen

När strömmen till PEMSERTER®-systemet slås på, startas Windows-operativsystemet. När
operativsystemet har startats visas titelskärmen “PEMSERTER®” (logoskärm) på pekskärmen.
Även PennEngineering®-försäljningsrepresentanternas adresser och telefonnummer visas å
titelskärmen.
“Master SM APPS Version”, “Master EZ Motion Version”, “Follower SM APPS Version”, och
Follower EZ Motion Version är den permanentlagrade PLC-mjukvarans versionsnummer.
“PEMSERTER® Screen Version” är skärmmjukvarans versionsnummer.
“PEMSERTER HW Version” är pressens modellnummer.
[NÄSTA BILD]

 till 6.2 Skärmen "Åtkomstkod"

`Language Selection [FLAGS] (Språkval [FLAGGOR]) – Operatören kan välja det språk som
ska användas som grundspråk i alla skärmar, inklusive rubriker, beskrivningar och hjälptext,
genom att välja den rätta flaggan.
Distributör/service – Denna knapp visar en flagga för det land som handhar försäljning och
service.
[HOME] (hem) – Denna knapp ställer in kolven i hempositionen.
[EXIT] (avsluta) – Stänger programmet för möjliggöra en fullständig avstängning av
pressen.
PS 3000 är utrustad med en Windows-baserad PC och måste stängas av i en specifik följd. Innan
man knäpper av huvudavstängningsknappen på maskinens sida, måste Windows och datorn
stängas av.
Gör så här:
• Gå tillbaka till logoskärmen

Copyright 2018 by PennEngineering®

Page 33 of 119

•

Tryck på knappen [Exit] (Avsluta) (detta ger två valmöjligheter)
o [Exit to “Windows”] (Avsluta till Windows)
o [Shut Down] (Stäng av)

Avstängningsläge:
• Stäng av maskinen genom att trycka på [Shut Down] (Stäng av). Detta gör att en
dialogruta öppnas där operatören ombes bekräfta avstängningen.
• Välj [Yes] (Ja) i dialogrutan för att fortsätta med avstängningen. Detta gör att både
Windows och datorn stängs av automatiskt.
Läget ”Exit to Windows”:
• För att återvända till Windows krävs en säkerhetskod.
• Tryck på [Exit to Windows] (avsluta till Windows) En knappsats för säkerhetskoder
visas.
• Ange den korrekta säkerhetskoden och tryck på [Enter] (säkerhetskoden är samma som
underhållslösenordet).
• Detta gör att programmet stängs och att du återvänder till Windows-skrivbordet.
• Tryck på ”Start”-knappen i Windows-skrivbordet för att fortsätta med avstängningen. En
dialogruta kommer att visas.
• Välj [Turn off computer] (Stäng av datorn). En dialogruta till kommer att visas.
• Välj "Turn off”.
• Windows kommer nu att stängas av.
• När både Windows och datorn har stängts av är det säkert att använda huvudbrytaren på
maskinens sida.
Se upp!! Vänta 30 sekunder efter att huvudbrytaren har knäppts av innan du
öppnar det elektriska höljet. Detta gör att eventuella restladdningar hinner
försvinna från servomotorerna.

Copyright 2018 by PennEngineering®

Page 34 of 119

6.2 Skärmen "Åtkomstkod"

Denna skärm visas, och den begränsar åtkomsten till olika nivåer av funktioner beroende på
vilka åtkomstkoder som har fastställts. Se 6.20 Inställning av ny säkerhetskod. Om
säkerhetskoden är inställd på 0000 kringgås denna skärm och pekskärmsmenyn fortsätter till
nästa funktion. Samma skärm visas på olika ställen för operatöråtkomst, inställningsåtkomst och
underhållsåtkomst.
För att gå till nästa skärm:
Mata in korrekt fyrställiga åtkomstkod.
[↵
↵] – Leder till korrekt skärm
Om du är i operatöråtkomstskärmen – Går till skärmen Lägesval
 till 
6.3 Lägesval
Om du är i inställningsåtkomstskärmen – Går till kör värdeändrningsskärmarna
 till  6.15 Inmatning av manuell kraft
 till  6.19 Skärm för förinställd styrka
 till  6.20 ISS-skärm
 till  6.30 Timerskärm
 till  6.31 Skärm för körlägesparametrar
Om du är i underhållsåtkomstskärmen – Går till underhållsmenynn
 till 
6.28 Skärmen uderhållsmeny
Om koden matats in fel hörs ett larm.
Om du har glömt bort åtkomstkoden skall du ringa till din servicerepresentant på
PennEngineering®.
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6.3 Skärmen "Lägesval"

Denna skärm medger inmatning av en vald typ av installationsinställningsprocedur eller
underhållsläge och växling mellan vissa körlägen.
[VERKTYGSINSTÄLLNINGSLÄGE] – Fortsätter till en komplett
verktygsvalsinställningsprocess, vilken specificerar installationsläget och alla värden.
 till  6.4 Skärmen "Verktygsval"
[HÄMTA SENASTE JOBBET] – Fortsätter direkt till säkerhetsinställning av maskinen med
användning av de installationslägen och värden som specificerades i senaste inställningen.
 till  6.22 Skärmen "Säkerhetsinställning"
[HÄMTA ETT JOBB] – Fortsätter till en meny med tidigare sparade installationslägen och
värden.
 till  6.28 Skärmen "Hämta jobb"
[UNDERHÅLL] – Om en åtkomstkod har lagts in, fortsätter man via denna knapp till skärmen
"Underhållsåtkomst".
 till  6.2 Skärmen "Åtomstkod"
Om ingen åtkomstkod har lagts in, fortsätter man via denna knapp till "Underhållsmenyn" för
underhållsfunktionen.
 till  6.29 Skärmen "Underhållsmeny"
[HUVUD LUFT] – Huvud luft av och på.
[OPERATÖRSÖVNINGAR] (operatörsvägledningar) – Tar dig till menyn för
undervisningsprogram.
 till  6.36 Skärmen för underhållsvägledningar
[LOGO] – Återgår till huvudbilden
.
 till  6.1 Huvudbild
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6.4 INSTÄLLNINGSSKÄRM FÖR BEARBETNING

Denna skärmen fastställer bearbetningskonfigurationen och vilket bildläge för arbetsstycket som
används för inställningsproceduren.
[QX-VERKTYG] - Styr inställningsproceduren genom QX-verktygsläget.
 till  6.5 Skärmen QX-multiverktyg
[ENKELT VERKTYG] – Styr inställningsproceduren genom en enskild verktygskonfiguration.
 till  6.9 Skärmen Inmatningsinställning för enkelt verktyg
Detta kommer efter ett dubbelbekräftelsesteg för att säkra att enkelbearbetning är det aktuella
bearbetningsläget.
Första bekräftelsen: ÄR DU SÄKER PÅ ATT DETTA ÄR EN
ENKELVERKTYGSINSTÄLLNING?
Andra bekräftelsen: ÄR DU SÄKER PÅ ATT QX-VERKTYGET HAR TAGITS
BORT?
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
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6.5 INSTÄLLNINGSSKÄRMEN FÖR MULTIVERKTYG

Denna skärm fastställer bearbetningskonfigurationen för en QX-verktygsbearbetningsåtgärd för
varje station.
Programmera stationerna genom att börja vid GRÖN och välja stationerna i motsols riktning.
När de önskade stationerna har definierats enligt kraven för det arbete som ställs in, kan
operatören gå vidare till nästa skärm genom att välja [CONTINUE] (fortsätt).

- (4-knapp) När fjärdedelen på det cirkelformade tornet aktiveras eller avaktiveras den
valda färgen. En inaktiv station markeras som NOT USED (ej använd). En aktiv station visar
tomma datafält för den station som definieras under inställningsprocessen.
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[CONTINUE] (fortsätt) – Bearbetningsvalen sparas och nästa skärm visas.
 till  6.6 Skärmen Inställning av fästelementmatning för multiverktyg
[BACK] (tillbaka) – Återgår till skärmen Lägesval utan att de val som gjorts sparas.
 till  6.4 skärmen Automatisk verktygsinställning
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6.6 SKÄRMEN FÖR INSTÄLLNING AV
FÄSTELEMENTMATNINGSKÄLLA FÖR MULTIVERKTYG

Denna skärm fastställer fästelementets inmatningskälla för QX-stationen som visas på skärmen.
De två inmatningsvalen för multiverktyg är manuell inmatning eller inmatning från
vibrationsmatare A med automatisk inmatning.
[MANUAL] (manuell) – Välj detta för att indikera att fästelementet för den stationen för arbetet
har manuell inmatning.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
[BOWL A] (vibrationsmatare A) – Välj detta för att indikera att fästelementet för den stationen
för arbetet har automatisk inmatning från vibrationsmatare A.
 till  6.7 Skärmen Inställning av fästelementtyp
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[BACK] (tillbaka) – Återgår till skärmen för verktygsinställning utan att de val som gjorts
sparas.
 till  6.4 Skärmen för verktygsinställning
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6.7 SKÄRMEN FÖR INSTÄLLNING AV FÄSTELEMENTTYP FÖR
MULTIVERKTYG

I denna skärm fastställer man typen av fästelement för den aktiva QX-stationen.
Operatören måste välja ett av dessa alternativ för att kunna gå vidare till nästa steg i
multiverktygsinställningen.
[NUTS/SO] (muttrar och kort distans) – Läget Muttrar och kort distans är avsett för automatisk
matning av muttrar till toppmatningshängenheten för skruvupptagning genom fästelementets
interna hål. Se verktygssektionen för drifts- och verktygsbeskrivningar.
 till  6.8 Skärmen Inställning av matningstyp för fästelement
[SKRUVAR/VAKUMSUG] – Läget "Toppmatade presskruv och distanser med botten" är
avsett för automatisk matning av presskruv och distanser med botten till toppmatningsenheten.
Stansen är försedd med vakuumsug. Se kapitlet "Verktyg" för en beskrivning av verktyg och
användning.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
[SPOTFAST] - Välj detta för att indikera att typen av fästelement för enkelverktygsdriften är ett
Spotfast-fästelement.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
[DISTANSER] – Läget "Distanser för toppmatning" är till för automatisk matning av längre
distanser till toppmatningsenheten och stiftet på stansen går in i fästelementets hål. Se kapitlet
"Verktyg" för en beskrivning av verktyg och användning.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
[OTHER] (övrigt) – Detta läge är avsett för specialanpassade lägen som definierats speciellt för
specifika fästelement och tillämpningar. Se dokumentationen som medföljde verktygen för
drifts- och verktygsbeskrivningar.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
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[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[BACK] (tillbaka) – Skärmen Inställning av fästelementtyp för multiverktyg
 till  6.6 Skärmen Inställning av fästelementtyp för multiverktyg
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6.8 SKÄRMEN FÖR INSTÄLLNING AV MATNINGSTYP FÖR
MULTIVERKTYG

När den valda typen av fästelement är en mutter från en vibrationsmatare måste operatören ange
matningspositionen.
Denna skärm hoppas över i inställningsproceduren för alla andra typer av fästelement.
De två (2) alternativen är [TOP FEED] (toppmatning) och [DOUBLE STROKE] (dubbelslag).
När operatören väljer ett av dessa alternativ fortsätter inställningsproceduren till nästa steg i
multiverktygsinställningen.
[TOP FEED] (toppmatning) – Läget "Toppmatad mutter och korta distanser" är avsett för
automatisk matning av muttrar till enheten för toppmatning och stiftet på stansen går in i
fästelementets hål. Se kapitlet "Verktyg" för en beskrivning av verktyg och användning.
 till  6. 12 Skärmen Välj kraftinställning
[DOUBLE STROKE] (dubbelslag) – Läget "Dubbelslagsmuttrar för topp/botten-installation"
är avsett för automatisk matning av muttrar till toppmatningsenheten, stiftet på stansen går in i
fästelementets hål och placerar muttern på dynan, för dubbelslag. Se kapitlet "Verktyg" för en
beskrivning av verktyg och användning.
 till  6. 12 Select Force Setup-skärmen
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[BACK] (tillbaka) – Skärmen Inställning av fästelementtyp för multiverktyg
 till  6.7 Skärmen Inställning av fästelementtyp för multiverktyg
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6.9 SKÄRMEN INSTÄLLNING AV MATNINGSKÄLLA FÖR
ENKELVERKTYG

Denna skärm fastställer fästelementets matningskälla för en fast verktygssatskonfiguration.
De två alternativen är [MANUAL FEED] (manuell matning) och [BOWL FEED]
(skålmatning).
[MANUAL FEED] (manuell matning) – Välj detta för att indikera att fästelementets matning
för drift med enkelverktyg fungerar manuellt.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
[AUTOMATIC FEED] (automatisk matning) – Välj detta för att indikera att fästelementets
matning för drift med enkelverktyg fungerar automatiskt.
 till  6.10 Skärmen Inställning av fästelementtyp för enkelverktyg
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[BACK] (tillbaka) – Skärmen Verktygsinställning
 till  6.4 Skärmen Verktygsinställning
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6.10 SKÄRMEN FÖR INSTÄLLNING AV FÄSTELEMENTTYP FÖR
ENKELVERKTYG

I denna skärm fastställer man typen av fästelement för en konfiguration med enkelverktyg.
När den valda fästelementkällan är en vibrationsmatare måste operatören ange typen av
fästelement.
När manuell matning har valts kommer denna skärm att hoppas över vid inställningsproceduren.
[NUT/SO] (mutter/kort distans) – Läget Mutter och kort distans är avsett för automatisk matning
av muttrar. Operatören väljer matningsmetoden i skärmen Inställning av fästelementmatningstyp.
 till  6.11 Skärmen Inställning av fästelementmatningstyp
[SKRUVAR/VAKUMSUG] – Läget "Toppmatade presskruv och distanser med botten" är
avsett för automatisk matning av presskruv och distanser med botten till toppmatningsenheten.
Stansen är försedd med vakuumsug. Se kapitlet "Verktyg" för en beskrivning av verktyg och
användning.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
[SPOTFAST] – SpotFast-läget är avsett för automatisk matning av SpotFast-fästelement till
toppmatarhängenheten för skruvupptagning med vakuum.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
[DISTANSER] – Läget "Distanser för toppmatning" är till för automatisk matning av längre
distanser till toppmatningsenheten och stiftet på stansen går in i fästelementets hål. Se kapitlet
"Verktyg" för en beskrivning av verktyg och användning.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
[OTHER] (övrigt) – Detta läge är avsett för specialanpassade lägen som definierats speciellt för
specifika fästelement och tillämpningar. Se dokumentationen som medföljde verktygen för
drifts- och verktygsbeskrivningar.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
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[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[BACK] (tillbaka) – Skärmen Inställning av fästelementmatningskälla för enkelverktyg
 till  6.9 Skärmen Inställning av fästelementmatningskälla för enkelverktyg utan att
spara de inmatade uppgifterna.
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6.11 SKÄRMEN INSTÄLLNING AV MATNINGSTYP FÖR
ENKELVERKTYG

I denna skärm fastställer man muttermatningstypen för en konfiguration med enkelverktyg.
Bottenmatning är inte tillgängligt om QX-verktyget har installerats på pressen.
När den valda typen av fästelement är en mutter från en vibrationsmatare måste operatören ange
matningspositionen.
Denna skärm hoppas över vid inställningsproceduren för alla andra typer av fästelement.
Operatören måste välja ett av dessa alternativ för att kunna gå vidare till nästa steg i
verktygsinställningen.
[TOP FEED] (toppmatning) – Toppmatningsläget är avsett för automatisk matning av muttrar
och korta distanser till toppmatningshängenheten för skruvupptagning genom fästelementets
interna hål. Se verktygssektionen för drifts- och verktygsbeskrivningar.
 till  6. 12 Skärmen Välj kraftinställning
[DOUBLE STROKE] (dubbelmatning) – Läget "Dubbelslagsmuttrar för topp/botteninstallation" är avsett för automatisk matning av muttrar till toppmatningsenheten, stiftet på
stansen går in i fästelementets hål och placerar muttern på dynan, för dubbelslag. Se kapitlet
"Verktyg" för en beskrivning av verktyg och användning.
 till  6. 12 Skärmen Välj kraftinställning
[BOTTENMATNING] Läget "Bottenmatade muttrar" är avsett för automatisk matning av
muttrar till ett modulverktyg för bottenmatning, som är monterat på dynhållaren. Se kapitlet
"Verktyg" för en beskrivning av verktyg och användning.
 till  6. 14 Skärmen Välj kraftinställning
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[BACK] (tillbaka) – Återgår till skärmen Inställning av fästelementtyp för enkelverktyg utan att
data sparas.
 till  6.8 Skärmen Inställning av fästelementtyp för enkelverktyg
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6.12 SKÄRMEN VÄLJ KRAFTINSTÄLLNING

Denna skärm låter operatören välja metoden för hur kraftbörvärdet fastställs för varje station som
definierats tidigare under inställningsproceduren.
[ENTER NUMERIC FORCE VALUE] (ange numeriskt kraftvärde) - Gör det möjligt för
operatören att mata in ett värde manuellt inom kolvens räckvidd, 1,8 till 71,2 kN.
 till  6. 13 Skärmen Manuell kraftinställning
[PRESET VALUES] (förinställda värden) – Denna metod använder sig av en tabell med
förkalkylerade krafträckvidder för varje typ av fästelement, storlek och arbetsstyckematerial för
att hjälpa operatören välja kraftbörvärdet.
 till  6. 14 Skärmen Välj fästelementstorlek och arbetsstyckematerial
[ISS]-metoden använder sig av pressen för att skapa en profil för kraft kontra position för att
analysera installationen. En algoritm identifierar det optimala kraftbörvärdet.
 till  6.16 ISS-skärmen
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
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6.13 SKÄRMEN MANUELL KRAFTINSTÄLLNING

I denna skärm kan operatören mata in kraftbörvärdet manuellt med knappsatsen.
Operatören anger den önskade kraftinställningen med den numeriska knappsatsen och trycker på
[CONTINUE] (fortsätt).
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[CONTINUE] (fortsätt) – Sparar det senaste kraftbörvärdet. Den är inte aktiv tills ett värde har
matats in.
Under den först inställningen av flerverktygskonfigurationen, aktiveras
skärmen Inställning av arbetsstyckebild.
 to  6.17 Skärmen Inställning av arbetsstyckebild
Om en arbetsstyckebild har ställts in för arbetet kommer
inställningsproceduren att gå vidare till skärmen Inställning av
arbetsstyckeinsättningar.
 till  6.20 Skärmen Inställning av arbetsstyckeinsättningar
[BACK] (tillbaka) – Återgår till skärmen Välj kraftinställning.
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
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6.14 SIZE AND MATERIAL SELECTION SCREEN

I denna skärm kan operatören välja den fästelementstorlek som installeras och det
arbetsstyckematerial som den installeras i. Baserat på operatörens val kommer Series 3000 att:
1) Begränsa den maximala installationskraften för operatörens säkerhet
2) Välja funktionsinställningar för automatisk matning
3) Förinställa en rekommenderad installationskraft
[ANY SIZE] (alla storlekar) + [ANY MATERIAL] (alla material) – Välj en storlek eller ett
material. Efter att ett val har gjorts kan operatören ändra valet helt enkelt genom att trycka på ett
annat val. Så snart som BÅDE en storlek och ett material har valts visas knappen [CONTINUE]
(fortsätt).
[CONTINUE] (fortsätt) – Fortsätter till skärmen Förinställda kraftvärden. Den är inte aktiv
innan ett värde har matats in.
 till  6.15 Skärmen Förinställd styrka
[BACK] (tillbaka) – Återvänder till skärmen Välj kraftinställning
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
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6.15 FÖRINSTÄLLDA KRAFTVÄRDEN

När denna skärm visas kommer en rekommenderad installationskraft att ha förinställts.
Operatören kan välja att använda den rekommenderade inställningen eller ändra värdet med
pilarna och sedan fortsätta.
[↑
↑] – Ökar kraften till den gräns som sätts av inställningen av fästelements storlek och
arbetsstyckets material.
[↓
↓] – Minskar kraften till minimum.
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval".
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[FORTSÄTT] – Fortsätter inställningsprocessen eller återgår till körläget beroende på det
kraftinställningsläge som valts på skärmen "Lägesval".
Första inställningspasset för verktygskonfiguration
 till  6.17 Skärmen Ställa in arbetsstyckebild
Om detta arbete har en inställd arbetsstyckebild kommer inställningsproceduren att gå vidare till:
 till  6.20 Skärmen Ställa in insättningar av arbetsstycken
Om det inte finns någon arbetsstyckebild för detta arbete kommer installationsproceduren att gå
vidare till:
 to  6.21 Skärmen Inmatning av insättningsmängd
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6.16 ISS-skärmen

I denna skärm ges en analys av kraftbörvärdet för en okänd komponent.
En profil för kraft kontra position hämtas och tillämpas på en algoritm som fastställer det
optimala kraftbörvärdet för komponenten baserat på profilens egenskaper.
Beroende på matningstypen måste en komponent positioneras för kolvdriften. När inställningen
är klar använder operatören fotpedalen för att starta analysen.
Det resulterande kraftbörvärdet visas numeriskt och grafiskt på ISS-skärmen.
Operatören kan justera kraften manuellt med hjälp av pilarna. Den sista analysen innan knappen
[CONTINUE] (fortsätt) väljs är det kraftbörvärde som initialt kommer att användas för
insättningen av den komponenten.
[SAFETY SET-POINT RE-SETUP] (säkerhetspunktåterinställning) – Går till skärmen
Säkerhetspunktåterinställning och låter operatören påbörja ISS-proceduren igen.
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[CONTINUE] (fortsätt) - Det senast rapporterade kraftbörvärdet sparas.
Första inställningspasset för en flerverktygskonfiguration,
 till  6.17 Skärmen Inställning av arbetsstyckebild
Om detta arbete har en inställd arbetsstyckebild kommer inställningsproceduren att gå
vidare till:
 till  6.20 Skärmen Inställning av arbetsstyckeinsättningar
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Om det inte finns någon arbetsstyckebild för detta arbete kommer
inställningssproceduren (beroende på användarvalen – avsnitt 6.36) att gå vidare till:
 to  6.21 Skärmen Inmatning av insättningsmängd eller
 to  6.22 Skärmen Säkerhetspunktåterställning
[BACK] (tillbaka) – Återvänder till skärmen Välj kraftinställning
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
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6.17 STÄLLA IN ARBETSSTYCKEBILD

Denna skärm låter operatören specificera arbetsstyckekällan för arbetet.
En sparad bild kan användas eller en ny bild kan fångas och sparas för omedelbar eller framtida
användning.
[NEW] (ny) – Välj denna knapp för att importera en arbetsstyckebild.
 till  6.18 Skärmen Fånga arbetsstyckebilder
[SEARCH] (sök) – Välj denna knapp för att söka efter fångade arbetsstycken.
 till  6.19 Skärmen Söka efter arbetsstyckebilder
[NONE] (ingen) – Indikerar att ingen fångning eller inhämtning av en arbetsstyckebild pågår för
detta arbete.
 till  6.20 Skärmen Ställa in insättningar av arbetsstycken
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6.18 SKÄRMEN FÅNGA ARBETSSTYCKEBILD

Denna skärm låter operatören mata in nya arbetsstyckebilder i systemet.
När en digitalkamera ansluts till pekskärmens USB-port kan inställningsprogrammet hämta
bilder som lagrats i kameran. Kontrollera att kameran har satts på.
OBS: Första gången digitalkameran används kan det bli nödvändigt att stänga av och
starta om Windows för att installera drivrutinen.
[NEXT DIRECTORY] (nästa mapp) – Aktiverar Windows Explorer-menyn för att låta
användaren välja filens plats.
Varje bild visas med dess filnamn. Använd knapparna [PREVIOUS PAGE] (föregående sida)
och [NEXT PAGE] (nästa sida) för att bläddra genom hela bildgruppen.
När en miniatyrbild väljs markeras arbetsstycket för fångning.
Operatören kan mata in flera bilder samtidigt. När en bild väljs aktiveras knappen
[CONTINUE] (fortsätt). Att välja knappen [CONTINUE] (fortsätt) sparar bilderna och
inställningsprocessen fortsätter till nästa steg.
Operatören matar in insättningspunkter senare i inställningsprocessen.
[MODE] (läge) – Återvänder till lägesvalskärmen.
 to  6.3 Skärmen Lägesval
[CONTINUE] (fortsätt) – Den valda arbetsstyckeuppsättningen sparas för att användas i arbetet
och operatören uppmanas att ange insättningar senare i inställningsprocessen. Denna knapp är
inte aktiv innan en bild har valts.
 till  6.20 Skärmen Ställa in insättningar av arbetsstycken
[BACK] (tillbaka) – Återvänder till skärmen Ställ in arbetsstyckebild
 till  6.17 Skärmen Ställ in arbetsstyckebild
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6.19 SKÄRMEN SÖKA EFTER ARBETSSTYCKEBILD

Denna skärm låter operatören söka efter och välja en arbetsstyckeuppsättning ur en lista med
arbetsstycken som fångats tidigare.
En lista i alfabetisk ordning på miniatyrbilder på arbetsstycken med filnamn visas. Ett objekt
kan markeras. När du trycker på en av miniatyrbilderna så väljs det arbetsstycket. Tryck på
[CONTINUE] (fortsätt).
Bilderna som samlas in via bildvalen när knappen [CONTINUE] (fortsätt) trycks kommer att
användas för arbetsinställningen. Operatören matar in insättningspunkter senare i
inställningsprocessen.
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[CONTINUE] (fortsätt) – Den valda arbetsstyckeuppsättningen sparas för att användas i arbetet
och operatören uppmanas att ange insättningar senare i inställningsprocessen. Denna knapp är
inte aktiv innan en bild har valts.
 till  6.21 Skärmen Ställa in insättningar av arbetsstycken
[BACK] (tillbaka) – Återvänder till skärmen Ställa in arbetsstyckebild
 till  6.17 Skärmen Ställa in arbetsstyckebild
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6.20 SKÄRMEN STÄLL IN ARBETSSTYCKEINSÄTTNINGAR

Denna skärm låter operatören ange en punkt på arbetsstycket för den avsedda insättningen.
All insättningar för stationen eller det enskilda verktyget bör anges innan man går vidare till
nästa inställningssteg.
Insättningarna matas in i ordningsföljd. Insättningspunkterna anges genom att man trycker på
bilden vid insättningspunkten. Operatören godkänner den visade insättningspunkten genom att
trycka på [ENTER] och fortsätter till nästa insättning. Om en felaktig insättningspunkt valdes,
kan operatören välja en ny och knappen [DELETE] (radera) visas. Tryck på den för att upphäva
den senaste insättningen och fortsätta utan den.
När alla insättningar har matats in kan operatören gå vidare till nästa station för att ange
insättningarna för den delen genom att trycka på [CONTINUE] (fortsätt).
När den sista stationens insättningspunkter har angetts, tryck på [CONTINUE] (fortsätt).
 till  6.22 Skärmen Säkerhetspunktåterställning
[IMAGE] (bild) – Gör att gruppens nästa arbetsstyckebild visas med återvändning till den första
bilden.
[SAVE] (spara) - Koordinaterna för den senast valda arbetsstyckebilden läggs till arbetet.
Insättningens sekvensnummer ökas stegvis.
[CLEAR ALL] (radera allt) – Raderar bildens alla insättningspunkter.
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
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[DONE] (klar) – Avslutar valprocessen för insättningar och sparar insättningarna för den
stationen.
Om det finns fler stationer att definiera för detta arbete kommer inställningsproceduren
att fortsätta.
 till  6.5 Skärmen Multiverktygsinställning
Om detta är ett arbete med enkelverktyg eller den senast definierade stationen, kommer
inställningsläget att avslutas och körläget påbörjas med inställningen av enkelverktyg
eller den gröna stationen i en multiverktygsinställning.
 till  6.22 Skärmen Säkerhetspunktåterställning
[BACK] (tillbaka) – Återvänder till skärmen Ställa in arbetsstyckebild
 till  6.17 Skärmen Ställa in arbetsstyckebild
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6.21 SKÄRMEN INMATNING AV INSÄTTNINGSANTAL

Denna skärm behövs för att ange insättningsantalet för varje station eller en verktygsåtgärd när
en arbetsstyckebild inte har specificerats.
En knappsatsinmatning med insättningsantalet definierar insättningsmängden för att systemet ska
kunna styra verktygsstationerna och/eller arbetsstyckemängden.
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval"
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[CONTINUE] (fortsätt) – Det senast inmatade värdet sparas som insättningsmängden för det
fästelementet.
Om det finns fler stationer att definiera för detta arbete kommer skärmen att gå vidare.
 till  6.5 Skärmen Multiverktygsinställning
Om detta är ett arbete med enkelverktyg eller den senast definierade stationen, kommer
inställningsläget att avslutas och körläget påbörjas med inställningen av enkelverktyg
eller den gröna stationen i en multiverktygsinställning.
 till  6.22 Skärmen Säkerhetspunktåterställning
[BACK] (tillbaka) – Återvänder till skärmen Välj kraftinställning
 till  6.12 Skärmen Välj kraftinställning
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6.22 Skärmen "Säkerhetsinställning"

Om pressen ställdes in med ett snabbare matningsläge, matar systemet automatiskt ett
fästelement till införingsområdet.
Denna skärm uppmanar operatören att kontrollera att fästelementet och arbetsstycket är korrekt
inställda för inlärningsskevensen i säkerhetsläget, samt uppmanar operatören att initiera
sekvensen. Instruktionerna varierar med valt vertygsläge.
Det är viktigt att fästelementet och arbetsstycket hålls plant mot dynans topp.
Det sista steget i varje sekvens leder operatören till Tryck ner fotpedalen. Kolven sträcks nedåt
och vidrör fästelementet och arbetsstycket och går tillbaka upp, utan att installera fästelementet.
PLC använder detta steg för att läsa sig den position där det är säkert att installera, som kallas
Säkerhetsvärde.
Det är mycket viktigt att fästelementet befann sig helt i arbetsstyckets hål och båda var
flata mot dynan i ändläget för kolvens slag, när kolven kom i kontakt med fästelementet
och arbetsstycket. Om det inte var så, använd funktionen Återinställning på körskärmen
för att upprepa processen. Se 6.23 Skärmen Körläge för information om Återinställning.
(Se avsnitt 10)
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval".
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[MANUELL MATNING] – Initierar en matningssekvens för att bringa ett fästelement i läge för
säkerhetssekvensen om det första fästelement förlorats.
(Rätt installation) – När operatören har gjort en korrekt säkerhetsinställning, går skärmen
automatiskt över till Körläge, redo att installera fästelementet.
 till  6.9 Skärmen "Körläge"
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6.23 Skärmen "Körläge"

KÖRLÄGESSKÄRM
FÖR:ENKELVERKTYGSL
ÄGE
SINGLE TOOL MODE

KÖRLÄGESSKÄRM FÖR:
FLERVERKTYGSLÄGE
MULTI TOOL MODE

Denna skärm fungerar som en huvudkontrollpanel när pressen är i produktionsläge. De olika
knapparna och displayerna på skärmen har följande funktioner:
SÄKERHETSFÖNSTER – Visar aktuellt värde, vidrörningsläge för säker installation.
INSERTION DISTANCE (insättningsavstånd) – Visar värdet för vidrörningsläget för senaste
installationsförsöket, vare sig detta lyckats eller ej.
[SLAG/TIMME] – Knapp/display: visar en räknare som anger medelvärdet för utförda
monteringar. Detta värde sätts till noll efter varje inställning. Tryck på visningsknappen för att
slå på eller av denna funktion. Om denna funktion är avslagen visas 0 hela tiden.
[ÅTERINSTÄLLNING] – Gör det möjligt för pressen att "lära sig" ett nytt säkerhetsvärde utan
att körläget lämnas. Om du pekar på denna knapp blinkar den. Om du trampar på fotpedalen
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utför pressen en inställningssekvens och återställer säkerhetsvärdet till ett nytt läge. Pressen
kommer INTE att utföra någon montering. (Se 6.22, Skärmen "Säkerhetsinställning".)
[AVBROTTSCYKEL] – Avbryter intermittent cykel vid väntläget och låter operatören börja
från början.
Kolvpositionens visningsstolpar – Indikerar kolvens justerade returposition. Stolpen
representerar kolvens förlängningsgrad. Returpositionens lägsta inställning är ungefär 25 mm
ovanför säkerhetspunkten. Pilknapparna på stolpens varje sida används till att ändra kolvens
returposition. Denna funktion kan användas till att minska slagen i vissa lägen och öka
cykelhastigheten. Denna funktion är avaktiverad för verktygslägen som kräver
toppmatningssystemet.
[↑
↑] – Höjer kolvens returposition.
[↓
↓] – Sänker kolvens returposition.
[ÄTERGIVEN PRESSKRAFT] – Knapp/display: visar verklig presskraft. Detta värde
återställs till noll vid början av en montering och visar presskraften under monteringen. Värde
vid färdig montering är låst tills nästa montering. Peka på denna knapp för att komma till
skärmen för justering av den förinställda kraften.
Denna knapp är skyddad med ett lösenord för åtkomst till INSTÄLLNING. Se 6.40
Skärmen Åtkomstkod och 6.17 Skärmen Inställning av åtkomstkod
 till  6.12 Skärmen Välja kraftinställning
[RADERA LÖSENORD] – Denna knapp blinkar när en åtkomstkod för INSTÄLLNINGAR
matas in vid någon av de skyddade funktionerna. Medan knappen blinkar kan operatören
komma åt alla skyddade funktioner utan att gå tillbaka till åtkomst till lösenord i
INSTÄLLNINGAR. När man trycker på denna knapp raderas åtkomstkoden i
INSTÄLLNINGAR, knappen slutar blinka, och nästa gång en skyddad funktion väljs visas
skärmen för åtkomstkoder igen (se 6.2).
[GENERATE JOB LOG FILE] (skapa arbetsloggfil) - Denna knapp visas när funktionen
Automatisk arbetsloggning avaktiveras. Med den kan operatören generera en dataexportfil som
innehåller information om arbetet, inklusive information om arbetsinställningen, räkneantalet
och insättningskrafter. Operatören kan granska arbetsexportfilerna via en tredje parts kalkyleller databasprogram för att skapa rapporter eller använda analysverktyg.
[WORKPIECE IMAGE] (arbetsstyckebild) Denna knapp visas i EZ Screen-läget och en
arbetsstyckebild inkluderas i arbetsinställningen.
När knappen WORKPIECE IMAGE
(arbetsstyckebild) väljs aktiveras en skärm som visar arbetsstyckebilden märkt med
insättningarna för enkelverktygsdrift eller för den nuvarande verktygsstationen vid automatisk
verktygsdrift. Nästa insättningspunkt är alltid markerad och skärmarna går vidare om
arbetsstycket anges som en grupp med flera bilder.
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[KÖRLÄGE PARAMETRAR] – Knapp/display visar information om jobbinställning,
inklusive olika lägesval. De mörka fyllda cirklarna anger att läget är aktiverat. Tryck på denna
knapp för att gå till skrämen Körläge parametrar.
Området Körlägesparametrar används till att visa arbetsstyckebilden när en bildgrupp har angetts.
Visningen av arbetsstycken prioriteras och är grundläget när en arbetsstyckebild har angetts för
arbetet.
I detta fall kan operatören nå körlägesparametrarna för nästa insättning genom att välja
arbetsstyckebilden som mål. När körlägesparametrarna under titeln väljs kommer man tillbaka
till den köade arbetsstyckebilden för nästa insättning.
 till  6.26 Skärmen Körläge parametrar
[BLOWER TIME] (blåstid) - Tillåter justering av blåstiden för de automatiska matningslägena.
Blåstiden är den tidslängd då luften hålls på för att blåsa fästelementet från skyttelmekanismen
genom matningsröret till insättningsområdet. Tryck på denna knapp för att gå till skärmen för att
justera blåstiden. Ställ in tiden genom att ange värdet med tangentbordet och trycka på denna
knapp.
[FORCE HOLD TIME] (krafthålltid) – Tillåter justering av krafthålltiden. Krafthålltiden är
den tidslängd då målkraften tillämpas före indragning. Öka krafthålltiden om fästelementet inte
installeras helt och hållet. Öka krafthålltiden om fästelementet inte installeras helt och hållet.
Ställ in tiden genom att ange värdet med tangentbordet och trycka på denna knapp.
[SPARA JOBB] – Låter operatören spara aktuella inställningar i körläget för hämtning med
snabbinställningsfunktionen. Sparningsfunktionen sparar följande inställningar:
Verktygsläge
Antal fästelement/arbetsstycken
Val av fästelements storlek
Arbetsstycke komplett meddela inställning
Val av arbetsstyckes material
Cykelläge (Kontinuerlig/avbruten)
Förinställd kraft
Börvärde tolerans (Standard/smal)
Blåstid
Läge säkerhetsfel auto återställ
Krafthålltid
Läge Vakuumkontroll
En sammanfattning av en del av denna information visas i sammanfattningsrutan.
Aktuellt antal arbetsstycken och fästelement samt arbetsstycken/sats sparas INTE.
Eventuella justeringar av rekommenderade värden sparas med jobbet. Om antalet
fästelement/arbetsstycken är inställt när jobbet hämtas, nollställs räknaren, som emellertid kan
starta ny räkning. Om det är önskvärt att sätta räknaren ur stånd, skall den nollställas.
 till  6.29 Skärmen "Spara jobb"
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[FÄSTELEMENT] – Display/knapp: det första, större talet utgör det aktuella antal
arbetsstycken installerade i det aktuella arbetsstycket. Peka på och håll kvar fingret på denna
knapp för att nollställa räknaren. Det andra, mindre talet utgör antalet arbetsstycken per sats,
inställt på räknarskärmen (se nedan). När det första talet blir lika med det andra är arbetsstycket
färdigt och fästelementräknaren nollställs automatiskt. Det andra talet ändras inte under
körningen.
[ARBETSSTYCKEN] – Display/knapp: det första, större talet utgör det aktuella antal
arbetsstycken som färdiggjorts sedan senaste nollställning av denna räknare. Peka på och håll
kvar fingret på denna knapp för att nollställa räknaren. Det andra, mindre talet utgör antalet
arbetsstycken per sats, inställt på räknarskärmen (se nedan). När det första talet blir lika med det
andra är satsen komplett och arbetsstycksräknaren nollställs automatiskt. Det andra talet ändras
inte under körningen.
[-1] – Växlingsreduceringsknapp: peka på och håll kvar fingret på denna knapp och peka på
antingen arbetsstycksknappen eller fästelementknappen för att reducera räknarvärdet med 1.
[COUNTERS] (räknare) eller [JOB SETTINGS] (arbetsinställningar) Medger inställning av
arbetsstycksräknaren och fästelementräknaren. Peka på denna knapp för att komma till skärmen
för att ställa in båda räknarna.
 till  6.25 Skärmen Räknare/QX-arbetsinställningar
[REPETERA] – I alla automatiska verktygslägen kan pressen göra ett andra monteringsförsök
utan matning av annat fästelement. Denna knapp blinkar om man pekar på den. Om man trampar
på fotpedalen går kolven ned, utför monteringen och återgår utan matning av nytt fästelement.
Säkerhetsfönstret ställs in på standardfönstret endast under repetitionscykeln, och sätter
“arbetsstycksskyddet” ur funktion vid varje användningstillfälle. Om knappen är i funktion kan
den sättas ur funktion genom att man pekar på den igen. Denna funktion kan användas för nytt
slag på delvis installerat fästelement eller för manuell insättning vid automatisk matning utan att
pekskärmen behöver lämnas.
[MATNING] – Genom att trycka på denna knapp kan operatören få systemet att mata ett nytt
fästelement till gripkäftarna utan att aktivera pressarmen. Denna funktion används endast om ett
fästelement förlorats under standardmatningsprocessen.
[HJÄLP] – Hjälpskärmar för körläge
 till  Hjälpskärm
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval".
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
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6.24 SKÄRMEN KÖRLÄGESARBETSSTYCKE

I körläget kan operatören använda arbetsstyckebilden för att styra insättningar. Om en
arbetsstyckebild har inkluderats för ett arbete, kan operatören aktivera skärmen
Körlägesarbetsstycke som alltid visar nästa insättningsposition.
Om arbetet är en multiverktygsåtgärd, visas verktygsstationen i hörnet lägst ner till vänster.
Skärmen visar varje insättningspunkt för enkelverktygsdriften eller för den aktiva
multiverktygsstationen. Varje punkt visas enligt insättningsföljden som angetts vid
inställningsprocessen. Den färdiga insättningspunkten markeras.
[AVBROTTSCYKEL] – Avbryter intermittent cykel vid väntläget och låter operatören börja
från början.
[MATNING] – Genom att trycka på denna knapp kan operatören få systemet att mata ett nytt
fästelement till gripkäftarna utan att aktivera pressarmen. Denna funktion används endast om ett
fästelement förlorats under standardmatningsprocessen.
[REPETERA] – I alla automatiska verktygslägen kan pressen göra ett andra monteringsförsök
utan matning av annat fästelement. Denna knapp blinkar om man pekar på den. Om man trampar
på fotpedalen går kolven ned, utför monteringen och återgår utan matning av nytt fästelement.
Säkerhetsfönstret ställs in på standardfönstret endast under repetitionscykeln, och sätter
“arbetsstycksskyddet” ur funktion vid varje användningstillfälle. Om knappen är i funktion kan
den sättas ur funktion genom att man pekar på den igen. Denna funktion kan användas för nytt
slag på delvis installerat fästelement eller för manuell insättning vid automatisk matning utan att
pekskärmen behöver lämnas.
[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Körläge".
 till  6.9 Skärmen "Körläge"
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6.25 SKÄRMARNA RÄKNARE/QX-ARBETSINSTÄLLNINGAR

RÄKNARSKÄRM FÖR:
ENKELVERKTYGSLÄGE
SINGLE TOOL MODE

QXARBETSINSTÄLLNINGSS
KÄRM FÖR:
FLERVERKTYGSLÄGE

Denna skärm låter operatören ändra förinställningen av räkneverken för fästelement per
arbetsstycke och arbetsstycken per sats.
Räknarknappsats – Operatören använder knappsatsen till att ställa in värdet för varje siffra för
räknarna. Varje räknare har en räckvidd på 0–9999.
Tryck på denna knapp efter att du har matat in ett värde med knappsatsen för att förinställa
värdet för fästelementinsättningar per arbetsstycke. Om detta värde är noll, sätts räknaren ur
funktion. Om denna räknares värde är större än noll, räknas antalet färdiga arbetsstycken.
Arbetsstycksantalet ökas i steg efter att värdet för antalet fästelement per arbetsstycke nåtts. När
värdet för antalet arbetsstycken på skärmen "Körläge" når detta förinställda värde, visas
eventuellt varningen "Satsen komplett", och arbetsstycksräknaren nollställs.
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Tryck på denna knapp efter att du har matat in ett värde med knappsatsen för att förinställa
värdet för arbetsstycken per sats. Om detta värde är noll sätts räknaren ur funktion. Om denna
räknares värde är större än noll, räknas antalet kompletta inställningar. Fästelementantalet ökas i
steg efter insättningspresstiden. När värdet för antalet fästelementet på skärmen "Körläge" når
detta förinställda värde, räknas ett färdigt arbetsstycke, varningen "Arbetsstycke komplett" visas
eventuellt, arbetsstycksräknaren ökar med 1 och fästelementräknaren nollställs.
Valknappar på varningsskärmen "Arbetsstycke komplett"–
[AUTO] – Växlar varningsskärmen "Arbetsstycke komplett" för automatisk återgång till
körskärmen efter en kort blinkningsperiod och audiell varning.
[MANUELL] – Växlar varningsskärmen "Arbetsstycke komplett" för att uppmana
operatören att peka på återställningsknappen på skärmen när varningsmeddelandeskärmen
"Arbetsstycket komplett" visas. En audiell varning hörs när skärmen visas.
[AV] – Växlar varningsskärmen "Arbetsstycke komplett" för att inte visas. Endast audiell
varning hörs.
På QX-arbetsinställningsskärmen:
[BLOWER TIME] (blåsartid) - Tillåter justering av blåstiden för de automatiska
matningslägena. Blåstiden är den tidslängd då luften hålls på för att blåsa fästelementet från
skyttelmekanismen genom matningsröret till insättningsområdet. Ställ in tiden genom att ange
värdet med knappsatsen och trycka på denna knapp.
[FORCE HOLD TIME] (krafthålltid) – Tillåter justering av krafthålltiden. Krafthålltiden är
den tidslängd då målkraften tillämpas före indragning. Öka krafthålltiden om fästelementet inte
installeras helt och hållet. Minska krafthålltiden om fästelementet inte installeras helt och hållet.
Ställ in tiden genom att ange värdet med knappsatsen och trycka på denna knapp.
[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Körläge".
 till  6.9 Skärmen "Körläge"
[HJÄLP] – Hjälpskärm för fästelement och arbetsstycke
 till  Hjälpskärm
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6.26 Skärmen ”Körläge parametrar”

Denna skärm fungerar som en huvudkontrollpanel medan pressen körs i produktionsläge. Olika
knappar och displayer på skärmen har följande funktioner:
[KONTINUERLIG/INTERMITTENT CYKEL] – Knapp/display: visar i vilket läge pressen
arbetar i kontinuerligt cykelläge eller intermittent cykelläge. Peka på denna knapp för att växla
mellan de två lägena.
Kontinuerligt cykelläge – När operatören trampar ned fotpedalen går kolven, igenom en
komplett monteringscykel: slag, insättning av fästelement och återgång.
Intermittent cykelläge – När operatören trampar ned fotpedalen går kolven ned, stannar och
väntar. När operatören trampar ned fotpedalen igen monterar kolven fästelementet och
återgår. Detta medger specialtillämpningar och gör det möjligt att granska eller justera
fästelementets/arbetsstyckets läge precis före själva monteringen.
.
[SÄKERHETSTOLERANS, STANDARD/LITEN] – Växlar värdet i fönstret för tolerans"
från "Standard" till "Liten". Standardtolerans tillåter normala variationer i arbetsstyckets och
fästelementets dimensioner och operatörens handhavande av arbetsstycket. Liten tolerans kräver
noggrannare dimensioner och operatörshandhavande. Liten tolerans används normalt för
ömtåliga arbetsstycken med konstant tjocklek.
[AKTIVERA SÄKERHET FEL AUTO ÅTERSTÄLL] – Denna knapp slår till och från
funktionen Auto återställ. I läget Auto återställ behöver operatören inte röra skärmen för att
återställa, om ett säkerhetsfel inträffar. Dessa två säkerhetsfel återställs automatiskt:
Säkerhetssensorer utlöste börvärdet ÖVER, i Körläge, kolven kom i kontakt med
någonting innan den nådde minsta tillåtna insättningsavstånd.
Säkerhetssensorer utlöste börvärdet UNDER, i Körläge, kolven kom i kontakt med
någonting innan den nådde maximalt tillåtna insättningsavstånd.
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[AKTIVERA VAKUUMKONTROLL] – Med denna knapp aktiveras och avaktiveras läget
Vakuumkontroll. Om pressen körs i presskruvsläge, kontrollerar denna funktion närvaron av
fästelement på vakuumstansen.
[METER/UNIFIEDSYSTEM SKÄRMENHETER] – Tryck på denna knapp för att ändra
displayen antingen till enheter enligt meter- eller unified-systemet. Den valda enhten visas mörk.
[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Körläge".
 till  6.9 Skärmen "Körläge"
[HJÄLP] – Hjälpskärmar i Körparametrar
 till  Hjälpskärm
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6.27 Skärmen "Lagra/hämta jobb"

Denna skärm låter operatören hämta jobbinställningar eller spara förinställda jobbinställningar
beroende på om denna skärm öppnats från skärmen "Lägesval" eller skärmen "Körläge".
Job Information (arbetsinformation) – (Display) Ett block med arbetsinformation som lagras
eller kommer att lagras som detaljerar arbetet som inmatats eller valts i denna skärm.
Job Directory (arbetsmapp) – (Display/vallista) – En lista på alla sparade arbeten. Tryck på en
post för att välja det arbetet. Arbetet kan sedan raderas eller återkallas. När detta markeras
kommer blocket med arbetssammanfattningen att visa information om det sparade arbete som
markerats.
Tangentbord – Operatören använder det inbyggda tangentbordet till att skriva in ett arbetsnamn
med siffror och alfatecken. Inmatningsfältet är till en början tomt. Operatören kan skriva in
vilken alfanumerisk sträng som helst i fältet som arbetsnamn. Namnet används till att identifiera
arbetsparametern som ställts in för [SEARCH] (sök) och [RECALL] (hämta) eller för [SAVE]
(spara). När ett arbete har hittats med sökfunktionen kan den återkallas eller raderas.
[SEARCH] (sök) – Söker efter ett lagrat med det angivna namnet. Ett meddelande på skärmen
anger om arbetet inte kunde hittas.
[RECALL] (hämta) – Tar de lagrade arbetsparametrarna som hittats med [SEARCH] (sök) eller
arbetsmappen och använder de parametrarna för det aktuella arbetet. Denna knapp är aktiv om
det inmatade arbetet redan har lagrats.
[DELETE] (radera) – Denna funktion raderar all data associerat med ett arbetsnummer. Tryck
på knappen [DELETE] (radera) för att radera det inmatade arbetsnumret.
[SAVE] (spara) – Denna knapp tillägger de aktuella arbetsparametrarna till de arbeten som
lagrats i systemet. Knappen är aktiv om det inmatade arbetsnamnet inte har ett tillhörande lagrat
arbete.
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[SETUP] (inställning) – Detta val visas när man väljer [RECALL A JOB] (återkalla ett arbete)
i skärmen Lägesval (fig 6.3). Fortsätter till skärmen Säkerhetsinställning.
[BACK] (tillbaka) – Denna knapp ställer in den aktiva skärmen tillbaka till skärmen Körläge
med de arbetsparametrar som indikeras av arbetsnamnet som visas på knappen.
 till  6.23 Skärmen "Körläge"
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval".
 till  6.3 Skärmen "Lägesval
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6.28 Skärmen "Underhållsmeny"

Denna skärm ger operatören tillgång till underhållsfunktionerna. Här har operatören tillgång till
vissa inställningsskärmar, en underhållskontrollskärm och lägen för automatiskt
matningsvertygsprov.
[PLC-INPUT/ENHETENS UTSIGNALER] – Fortsätt till skärmen PLC-INPUTS/enhetens
utsignaler, vilken medger oberoende reglering av PLC-INPUT/enhetens utsignaler för
diagnostiska ändamål.
 till  6.29 Skärmen "PLC-enhetens utsignaler"
[KRAFTKALIBRERNG] – Går till skärmen Kraftkalibrering, ger underhållspersonalen
möjlighet att kontrollera och kalibrera kraftinställningar.
 till  6.30 Skärmen “Kraftkalibrering”
[VERKTYGSPROVNING/INSTÄLLNINGAR] – Går till skärmen Verktygsprovning
verktyg/inställningar, som ger underhållspersonalen möjlighet att testa automatisk
verktygsuppsättning och att stänga av eller slå på sensorinställningarna och funktionen
Fästelement längdövervakning.
 till  6.31 Skärmen Verktygsprovning/inställningar
VARNING! Verktygsprovningslägena måste användas med försiktighet. Installera
alltid korrekt verktyg före körning i något av provningslägena. Underlåtenhet att
uppfylla dessa krav kan medföra skador på verktyg samt utgöra fara.
[ROBOTIC I/O] (robot I/O) - Fastställs vid ett senare datum. Aktiverar skärmen Robot I/O
som används till manuell styrning av robotutgångarna.
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[REMOTE ACCESS] (fjärråtkomst) – Tryck på denna knapp för att aktivera och avaktivera
auktorisering för fjärråtkomst. Eftersom konventionell fjärråtkomst via Internet uppfattas som en
säkerhetsrisk har den normala inställningen avaktiverats. Det kan emellertid uppstå situationer då
ingenjörer från PennEngineering® kan genomföra felsökningar från en annan plats än där
maskinen är belägen. Genom att aktivera fjärråtkomstfunktionen får PennEngineeerings®
ingenjörer möjligheten att granska varje skärm och välja mål. Obs: Den lokala operatören
bibehåller kontrollen över kolven eftersom fotpedalen är avsett som en lokal omkopplare.
Felsökning kräver därför lokal assistans. Detta behövs för att garantera bästa möjliga
säkerhetspraxis vid felsökning via en fjärrterminal.
När man växlar från aktivering till avaktivering, visas den tredje partens fjärråtkomstskärm.
[KOLV UPP/NER] – Fortsätter till skärmen "Kolv upp/ner" och låter operatören reglera
kolvens läge i inställningssyfte med reducerad hastighet.
 till  6.32 Skärmen "Kolv upp/ner"
[TOP FEED POSITION] (toppmatningsposition) – Möjliggör justering av
toppmatningsslidpositionen. Medger justering av timingen för toppmatningssliden. Peka på
denna knapp för att komma till skärmen för justering av timingen
 till  6.33Skärmen "Justering av timingen för toppmatningssliden"
[SÄKERHETSKODER] – Medger aktivering och ändring av åtkomstkoder och
underhållsåtkomstkoder.
 till  6.34 Skärmen "Inställning av säkerhestkoder"
[MAINTENANCE TUTORIALS] (underhållsvägledningar) –Fortsätter till skärmen
Underhållsvägledningar där operatören kan titta på undervisningsfilmerna som finns i
programmet.
 till  6.35 Skärmen Underhållsvägledningar
[OPTIONS] (inställningar) – Fortsätter till skärmen Användarinställningar där operatören kan
välja driftsinställningarna för pressen.
 till  6.36 Skärmen Användarinställningar
[HUVUDLUFT] – Slår på eller av huvudluft.
Displayen "Totalt antal cykler" - Visar en permanentcykelräknare för maskinen.
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval".
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
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6.29 Skärmen "PLC-enhetens utsignaler"

Denna skärm låter operatören reglera alla utsignaler från PLC-enheten. Varje utsignalknapp
används för att slå på eller av en utsignal. Det lilla numret bredvid varje knapp motsvarar ett
fysiskt utsignalställe. Pressarmens stöthastighet och kraft kan också justeras på denna skärm.
INSIGNALER 00-15] – Varje display visar status för en insignal. Om knappen är mörk är
insignalen PÅ.
[UTSIGNALER 00-15] – Varje knapp reglerar en utsignal. Om knappen är mörk är utsignalen
PÅ. Vissa knappar är sammankopplade för att fungera säkert och korrekt. Peka på en ljus knapp
för att slå PÅ en utsignal. Peka på en mörk knapp för att slå AV en utsignal.
Det finns ett undantag till hur utgångsknappen fungerar i beskrivningen ovan:
[SKJUTARE] – Utgången för skjutarkontrollen fungerar på ett kvasi-tresätt.
Alltid PÅ –
Cykel för skruvmatningsläge
På/Av Blinkcykel - Cykel för muttermatningsläge
Alltid AV Skjutaren är Av
Om operatören pekar på cyklingsknappen förblir utsignalen på och simulerar programcykeln för
presskruvsmatningslägena. Om operatören pekar på den mörka knappen slås utsignalen av.
[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Underhållsmeny".
 till  6.16 Skärmen "Underhållsmeny"
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6.30 Skärmen Kraftkalibrering

Denna skärm låter underhållspersonal kontrollera kraftkalibreringen. Underhållspersonalen kan
flytta kolven upp och ner, justera kraftinställningen, öka till hög kraft och granska avläsningarna.
Följ stegen på skärmen för att kalibrera kraften korrekt.
Underhållspersonalen kan ställa in utgångstiden för kalibreringen i skärmen
Användarinställningar (Figur 6[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Underhållsmeny".
 till  6.16 Skärmen "Underhållsmeny"
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6.31 Skärmen “Verktygsprovning”

VARNING! Verktygsprovningslägena måste användas med försiktighet. Installera
alltid korrekt verktyg före körning i något av provningslägena. Underlåtenhet att
uppfylla dessa krav kan medföra skador på verktyg samt utgöra fara.
[PROVNING – TOPPMATNINGSMUTTER] – Genomgår en automatisk sekvens för
toppmatad mutter från slussen till ”sliden”. Denna provningscykel kan utföras för de flesta
toppmatade muttrar och korta distanser. Cykeln är oändlig.
[PROVNING – PRESSKRUV (INGEN INJ.)] – Genomgår en automatisk sekvens för
presskruv från slussen till gripkäftarna. Denna provningscykel kan utföras för de flesta
presskruvarna och distanserna
[PROVNING – BOTTENMATAD MUTTER] – Genomgår en automatisk sekvens för
bottenmatad mutter från slussen till bottenmatningsmodulen. Denna provningscykel kan utföras
för de flesta bottenmatade muttrar. Cykeln är oändlig.
[[AKTIVERA VAKUUMKONTROLL] – Med denna knapp aktiveras och avaktiveras läget
Vakuumkontroll. Om pressen körs i presskruvsläge, kontrollerar denna funktion närvaron av
fästelement på vakuumstansen.
TIMES (tider) - Låter operatören justera de inbyggda verktygstiderna och -fördröjningarna.
Ange den nya tiden med knappsatsen och tryck på den korrekta tiden.
[MÖJLIGT ATT ÖKA BOSTERNS SLAGLÄNGD] - Press ärutrustad med
förprogrammerade limits för säker användning. För de flesta applikationer inställd slaglängd,
distans av 2.5 mm är tillräckligt för att rätt montera de flesta typerna av pressfästelement. I en del
applikationer, vanligtvis inte fästelement kan behöva en längre slaglängd. För detta så är pressen
försedd med en funktion för ökad slaglängd.
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I denna funktion har man möjlighet att öka slaglängden från programmerade 2.5 mm till 10 mm.
Om den förprogrammerade kraften inte är inom 10 mm slaglängd av kraft/slaglängd, visas på
skärmen kod 73 “KRAFT/SLAGLÄNGD UTANFÖR SÄKERHETS NIVÅ”
Denna funktion finns på knapp av/på på skärmen verktygstest åtkomlig från underhållsmenyn.
Har man aktiverat denna funktion, återställ vid normal användning:
1. Avstängning av denna funktion, görs I omvänd ordning.
2. Operatörs programmet visas i “fönstret”
3. Stäng av inkommande ström till pressen.
VARNING
Denna function möjliggör en hög kraft per slag. Försiktighet skall iaktagas för att försäkra att
rätta verktygen och setupp är överensstämmande med satt kraft/slag. För hög kraft kan orsaka en
sid belastning av verktygen och skade dessa. Använd aldrig förlängd slaglängd med felaktiga
verktyg. Kör aldrig pressen med förhöjd slaglängd om inte nödvändigt. Följ alltid alla
säkerhetsföreskrifter och använd säkerhetsglasögon.
[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Underhållsmeny".
 till  6.16 Skärmen "Underhållsmeny"
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6.32 Skärmen "Kolv upp/ner"

Denna skärm låter operatören köra kolven upp och ner samt medger hastighetsreglering. Den
används i underhållssyfte.
[KÖRA UPPÅT] – Peka på denna knapp och håll fingret kvar för att föra kolven uppåt.
[KÖRA NEDÅT] – Peka på denna knapp och håll fingret kvar för att föra kolven nedåt.
[LÅNGSAMMARE] – Peka på denna knapp för att reducera kolvens hastighet.
[SNABBARE] – Peka på denna knapp för att öka kolvens hastighet.
[HOME SENSOR OFFSET ADJUSTMENT] (förskjutningsjustering för hemsensor) –
Används till att nollställa ”Hem”-positionen om aktivatorn har bytts ut eller om hemsensorn har
lossnat.
[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Underhållsmeny".
 till  6.16 Skärmen "Underhållsmeny"
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6.33 SKÄRMEN TOPPMATNINGSPOSITION

Denna skärm låter operatören justera timingen för den toppmatade sliden i läget automatisk,
toppmatad mutter och distans. Under sekvensen toppmatad mutter och distans plockas
fästelementet upp av stansen. Upplockningen sker genom att kolven går ner och skjuter stiftet på
stansen genom hålet i fästelementet. När stiftet går igenom hålet öppnas gripkäftarna och sliden
går tillbaka. Timingen av denna process måste vara ganska noggrann för att fästelementet skall
plockas upp på rätt sätt. På denna skärm ställs käftarnas öppninstid in samt tidigare eller senare
tillbakadragning av sliden. Det ideala läget för fästelementet är i mitten på pinnen.
Den övre änden av den mörka stapeln anger relativt, inte verkligt, fästelementläge.
[↑
↑] – Flyttar det relativa fästelementläget högre upp på pinnen (öppnar käftarna senare ).
[↓
↓] – Flyttar det relativa fästelementläget lägre ned på pinnen (öppnar käftarna tidigare).
[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Underhållsmeny".
 till  6.28 Skärmen "Underhållsmeny"
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6.34 SKÄRMEN FÖR SÄKERHETSKODINSTÄLLNING

Denna skärm gör det möjligt för operatören att mata in och ändra koderna för operatöråtkomst,
inställningsåtkomst och underhållsåtkomst. Utgångsinställningarna för de tre är noll, vilket
stänger av varje åtkomstskärm.
VIKTIGT! Lägg in en underhållskod så snart 3000-seriepressen mottagits.
Underhållsskärmarna medger körning av pressen utan att standardskydden är på plats.
Endast utbildad personal skall använda de funktioner som finns på skärmen
"Underhållsmeny".
Kodknappsats – Operatören använder knappsatsen till att ställa in värdet för varje kod.
Koderna kan vara fyrsiffriga tal från 0000 till 9999.
[ÅTKOMSTKOD] – Tryck på denna knapp efter att ha matat in ett värde med knappsatsen för
att ställa in operatörsåtkomstkoden. Om koden är inställd på annat värde är åtkomstskärmen
aktiv och koden behöver matas in för att pressen skall kunna användas.
[KOD FÖR INSTÄLLNINGSÅTKOMST] – Tryck på denna knapp efter att ha matat in ett
värde med knappsatsen för att ställa in inställningsåtkomstkoden. Om den är inställd på ett annat
värde, aktiveras skärmen för inställningsåtkomst och koden måste matas inför att ändra
inställningsparametrarna i körläge. Koden för inställningsåtkomst behövs för att man ska kunna
ändra följande körlägesfunktioner:
Kraftbörvärde
Alla timer- och fördröjningsinställningar
Skärmen Körläge parametrar:
Cykelläge (Kontinuerlig/avbruten)
Börvärde tolerans (Standard/smal)
Säkerhetsfel auto återställning (aktivera/avaktivera)
Vakuumkontroll (aktivera/avaktivera)
Kör skärmenheter (metrisk/unified)
Save a Job
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Observera: När koden för Inställningsåtkomst har matats in en gång, är den aktiv tills körläget
aktiveras eller man har tryckt på knappen “Radera inställningslösenord”.
[UNDERHÅLLSKOD] – Tryck på denna knapp efter att ha matat in ett värde med knappsatsen
för att ställa in underhållskoden. Om koden är noll är underhållsåtkomstskärmen inaktiv. Om
koden är inställd på annat värde är underhållsåtkomstskärmen aktiv och koden behöver matas in
för åtkomst av underhållfunktionerna.
Åtkomst ges till följande underhållsskärmar:
Underhållsmeny
PLC in- och utsignaler
Kolv- och kraftkalibrering
Verktygsprovning / inställningar
Kolv joggning
Toppmatningsslidens timing
Säkerhetskoder
Observera: Alla som har åtkomst till skärmen Säkerhetskoder (det krävs underhållslösenord) får
därför åtkomst och kan ändra alla säkerhetslösenord.
[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Underhållsmeny".
 till  6.28 Skärmen "Underhållsmeny"
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6.35 SKÄRMEN UNDERHÅLLSVÄGLEDNINGAR

Vägledningsskärmen ger operatörer tillgång till vägledningar som finns i pekskärmsystemet.
Tillgängliga vägledningar visas på skärmen. Välj en vägledning på skärmen genom att trycka på
den.
Varje vägledning i vägledningsmappen är inkluderad och är tillgänglig för
Tutorial 1
granskning. Vägledningsskärmen aktiveras efter presentationen, så att du kan
Installation
genomföra ytterligare val eller gå tillbaka till föregående skärm.
[START ALL] (starta alla) – Spelar upp alla vägledningar.
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval".
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Underhållsmeny".
 till  6.16 Skärmen "Underhållsmeny"
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6.36 SKÄRMEN ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR
Användarval
Arbetsstyckebild
Aktivera

Fästelementmatning
1 Vibrationmatare

QX VERKTYG
QX VERKTYG

Loggning
Ingen Loggning

KALIBRERINGSVARNING

Inget
Ställ in räknarvalet
Aktivera

Loggfilens gränstecken

Aktivera

Vakuumgenerator
Aktivera

FUNKTION

Spara

Enheter
Unified

ÅTERGÅ

Denna skärm låter operatören av PEMSERTER® 3000® ändra hur skärmnavigeringen fungerar
genom att hoppa över inställningar som inte är tillämpliga för den aktuella presskonfigurationen.
Den kan även användas till att skräddarsy funktionerna eller utseendet enligt operatörens
önskemål.
[WORKPIECE IMAGE] (arbetsstyckebild) - (ENABLE (aktivera)/DISABLE (avaktivera)) –
Denna knapp väljer om bildbehandlingen för arbetsstyckebilden ska förbigås (DISABLE) eller
om du vill dra nytta av bildbehandlingsprocessens hela kapacitet genom att tillåta inmatning av
en eller fler bilder per arbete.
[QX TOOLING STATIONS] (QX-verktygsstationer) - MANUAL ONLY (endast
manuell)/ONE STATION (en station)/TWO STATION (två stationer)/THREE STATION
(tre stationer)/FOUR STATION (fyra stationer)) Denna inställning låter operatören ha en
grundkonfiguration för verktyg genom att hoppa över skärmar som inte är tillämpliga på
operatörens presskonfiguration eller driften i allmänhet. Antalet stationer eller
enkelverktygsdrift kan ställas in genom att man trycker på knappen.
[KALIBRERINGSVARNING] (kalibreringsvarning) - (NONE (ingen)/10000 CYCLES
(10000 cykler)/20000 CYCLES (20000 cykler)/6 MONTH (6 mån.)/1 YEAR (1 år)) Med
denna knapp definieras en kalibreringsvarning baserat på antalet cykler eller den tid som gått
sedan senaste kraftkalibrering. Detta erbjuder olika kombinationer av cykler och tider för
användarvalet eller NONE (ingen) om varningen inte önskas.
[SETUP COUNTER OPTION] (ställ in räknarvalet) - (ENABLE (aktivera)/DISABLE
(avaktivera)) Detta val låter operatören se till att den rätta räknarskärmen visas under
inställningsprocessen.
[Vakuumgenerator] - (På / Av) Det här alternativet ger möjlighet att aktivera / inaktivera
vakuumgeneratorn när flera vibrationsmatare används. Vakuumgeneratorn fungerar för max 3
separata matningar. När vakuumgenerators identifiering är aktiverat, kommer pressen
automatiskt upptäcka vilken vakuum ledningen som skall plocka upp fästelementet. När

Copyright 2018 by PennEngineering®

Page 82 of 119

vakuumgenerator identifierings funktion är inaktiverad, kommer alla 3 vakuumledningar
aktiveras.
[FASTENER FEED] (fästelementmatning) - (MANUAL (manuell)/ONE BOWL (en
skål)/TWO BOWL (två skålar)) Gör att inställningsskärmarna under inställning av
pressmatningen visar de tillgängliga valen.
[LOGGING] (loggning) - (ENABLE (aktivera)/DISABLE (avaktivera)) Detta fastställer om
satsloggfiler genereras automatiskt för varje sats. Om funktionen avaktiveras kan operatören
välja generering av loggfiler manuellt med en knapp på skärmen Körläge (avsnitt 6.27).
LOGGING DELIMITER] (loggningsgränstecken) – (COMMA (komma)/SEMICOLON
(semikolon)/QUOTE. (citat)) Operatören väljer gränstecknen som ska användas i loggfilen.
Tryck på knappen för att välja mellan gränstecknena.
[ISS] - (ENABLE (aktivera)/DISABLE (avaktivera)) Operatören kan utesluta
fastställningsprocessen för ISS-kraft i inställningsproceduren genom att ställa in denna funktion
till DISABLE. I andra fall visas ISS-valet i skärmen Välj kraftinställning (avsnitt 6.14).
[UNITS] (enheter) – (UNIFIED (tumgängade)/METRIC (metriska)) - Tryck på denna knapp
för att ändra displayen antingen till enheter enligt meter- eller unified-systemet. Den valda
enhten visas mörk.
[SAVE] (spara) – Sparar de valda inställningarna.
[FUNKTION] – Återgår till skärmen "Lägesval".
 till  6.3 Skärmen "Lägesval"
[ÅTERGÅ] – Återgår till skärmen "Underhållsmeny".
 till  6.16 Skärmen "Underhållsmeny"
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6.37 Skärmen "OBS! Meddelande"

Denna skärm visas automatiskt när kontrollsystemet upptäcker en situation som kräver
operatörens uppmärksamhet. Tillämpligt diagnostiskt meddelande visas på skärmen. Nedan
anges de diagnostiska meddelandena och en förklaring av varje situation.
[HJÄLP] – Hjälpskärm för uppmärksamhetsskärmen – visar meddelanden och förklaringar.
 till  Hjälpskärm
[ÅTERSTÄLLNING ] – Raderar skärmen "OBS! Meddelande" – återgår till föregående skärm.
Två vanligen förekommande meddelanden kan ställas in så att de automatiskt återställs. De är:
Säkerhetsavkännarutlösning utanför fönstret
Arbetsstycke färdigt
Uppmärksamhetsmeddelanden
Säkerhetssensorerna utlösta ÖVER börvärdet (#50)
Säkerhetssensorerna utlösta UNDER börvärdet (#51) – Säkerhetsavkännarna har upptäckt att
pressarmen kommit i kontakt med ett föremål utanför det tillåtna fönstret, vilket inställt runt
säkerhetsvärdet.
Vakuumomkopplaren för lågt inställd (#52) – Vakuumomkopplarens insignal utlöstes medan
vakuumutsignalen var avstängd.
Ingen signal från kolv (#53) – Kolven i helt nedskjutet läge utan att säkerhetssystemet
upptäcker kontakt.
Force Too High (#55) (kraften för hög) – Den uppmätta kraften har överskridit det valda
verktygets gräns.
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Säkerhetsvärdet för högt (#56)
Säkerhetsvärdet för lågt (#57) – Det inlärda säkerhetsvärdet låg utanför tillåtet område under
säkerhetsinställningen.
Kolvlägesfel (#60) – Uppstår vid lägesval om kolvens läge INTE anges som "Hemma" när
inställning görs.
Sensorer ej anslutna / Säkering F3 trasig (#61) – Systemet får inte återgående signal från
säkerhetssensorerna.
Lt.StreamErr1–Sensorerna inte synkroniserade (#65) - Båda ljussensorerna utlöstes inte
inom ett visst avstånd från varandra.
Lt.StreamErr2- Kragen rubbades (#66) – En av säkerhetsensorerna utlöstes medan kolven var
på väg upp och var ovanför övre säkerhetsfönstrets börvärde.
Lt.StreamErr3-Säkerhetssensor utlöst (#67) – En av säkerhetssensorerna utlösts medan
kolven var i “Utgångsläge”.
Säkerhetsbörvärde fel (#70) – Säkerhetsbörvärdets självjusterande medelväre ligger nu utanför
de tillåtna gränsvärdena.
Kraft för låg (#71) – Tryckstegraren var på under maximal tryckstegringstid och det
efterfrågade trycket uppnåddes inte.
Presskruvsensor utlöst för tidigt (#72) – Sensorn vid Input 4 gick på utanför sin sekvens.
Kontrollera om sensorn är blockerad eller om korrekt sensor har monterats och valts.
Kraft slag bortom säkerhetsgränsen (#73) – Under tryckstegringen matades kolven längre än
maximalt tillåtet insättningsavstånd.
Vakuum förlorat (#76) – Vakuuminsignalen förlorades under nedåtslaget.
Systemet Presskruv i slang fel (#78) – Systemet upptäckte inte ett fästelement på 5 försök i
följd.
Safety Setpoint Out of Range (säkerhetspunkten utanför räckvidd) (#80) –
Säkerhetspunkten är utanför tolerans för verktyg-till-verktyg säkerhetspunkten.
Safety Stop Distance Fault (säkerhetsstopp, avståndsfel) (#81) – Vid ett säkerhetsfel eller
uppstart gick kolven för långt. Kontakta er servicerepresentant för att rapportera problemet och
vidare hjälp.-{}Säkerhetssensorkrets fel (#82,#83,#84,#85) – Signal error. Record fault number and contact
your service representative to report the problem and receive further assistance.
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Turret Error (verktygsfel): Lock Pin (låspinne) (#101) – QX-verktygets låspinne fungerar
inte ordentligt. Kontrollera QX-verktygets lufttillförseltryck och pneumatiska anslutningar.
Turret Error (Verktygsfel): Rotation Problem (rotationsproblem) (#102) – QX-verktyget
kan inte hitta en position. Kontrollera alla elektriska anslutningar, säkringen och den mekaniska
installeringen av QX-verktyget.
Master Drive Tripped (huvudmotorsfel) (#103) – Fel i höghastighetsmotorn. Tryck ner och
släpp nödstoppknappen och tryck sedan på reset-knappen (nollställning) på skärmen. När
mjukvaran startar om, återställ pressen.
Master Drive Overheat (huvudmotorn överhettad) (#104) – Höghastighetsmotorn har
överhettats. Låt pressen kylas ner.
Master Drive Braking Resistor Alarm (huvudmotorns bromsresistor, larm) (#105) – Fel i
höghastighetsmotorns bromsresistor. ANVÄND INTE PRESSEN.
Master Drive Overload (huvudmotorn överbelastad) (#106) – Höghastighetsmotorn har
överbelastats.
Master Drive Warning (huvudmotorn – varning) (#107) – Okänt fel i höghastighetsmotorn.
Accumulator (ackumulator) (#108) – Höghastighetsmotorns ackumulator har överbelastats.
Vänta flera minuter.
Follower Drive Tripped (följarmotorfel) (#109) – Fel i högmomentsmotorn. Tryck på
nödstoppsknappen och tryck sedan på nollställningsknappen på skärmen. När mjukvaran startar
om, återställ pressen.
Follower Drive Overheat (följarmotorn överhettad) (#110) – Högmomentsmotorn har
överhettats. Låt pressen kylas ner.
Follower Drive Braking Resistor Alarm (följarmotorns bromsresistor – larm) (#111) – Fel i
högmomentmotorns bromsresistor. ANVÄND INTE PRESSEN.
Follower Drive Overload (följarmotorn överbelastad) (#112) – Högmomentmotorn har
överbelastats.
Drive CTComms Communications Lost (motorns CTComms-kommunikation förlorad)
(#113) – Kommunikationen mellan servomotorerna har förlorats.
High Speed CTComms Communications Lost (CTComms-höghastighetskommunikationen
förlorad) (#114) – Höghastighetsmotorns kommunikation har förlorats.
I/O Communications Lost (I/O-kommunikationen förlorad) (#115) – I/O-kommunikationen
har förlorats.
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PLC Communications Failed (fel i PLC-kommunikationen) (#116) – Kommunikationen
mellan PC/HMI och servomotorerna har förlorats.
E-Stop Pressed (nödstopp tryckt) (#117) – Nödstoppknappen har tryckts ner. Släpp
nödstoppknappen, bekräfta meddelandet och re-home press när mjukvaran startar om.
Control Circuits Disabled (styrkretsarna avaktiverade) (#118) – Styrkretsarna har
avaktiverats. Tryck på den gröna startknappen för att nollställa.
Force Calibration Expired (kraftkalibrering utlöpt) (#203) – Kraftkalibreringen har löpt ut.
Enheten måste omkalibreras.
PLC Mode Change Failed (fel vid ändring av PLC-läge) (#211) – PLC:n svarade inte på ett
kommando.
Feed Cycle Failed (fel i matningscykeln) (#213) – Pressen kunde inte hämta en ny del.
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KAPITEL 7
ELEKTROMEKANISK AKTIVATOR/PNEUMATISKT SYSTEM
A. ELEKTROMEKANISK AKTIVATOR
Kolvrörelsen och presskraften genereras av en elektromekanisk aktivatorenhet. Enhetens
komponenter: huvudaktivatorn, kopplingsanordningen och högmomentsmotorn.
Flytta kolven neråt
•
•

När huvudaktivatorn strömsatts flyttas kolven neråt till insättningspositionen.
Kolven börjar decelerera när den närmar sig insättningspositionen. I takt med att kolven
decelererar kommer hjälpmotorn att accelerera och aktivera kopplingen. När kopplingen
aktiverats och kolven har tryggt nått insättningspositionen, tillämpar högmomentsmotorn
insättningskraften.

Flytta kolven uppåt
När insättningen är färdig byter högmomentsmotorn riktning och börjar flytta kolven uppåt.
• När kolven befinner sig ovanför insättningspositionen strömsätts huvudaktivatorn vilket
avaktiverar kopplingen.
• När kopplingen avaktiveras kommer huvudaktivatorn att accelerera och flytta kolven tillbaka
till hempositionen.
•

A. PNEUMATISKA SYSTEMET
Inkommande luft
Lufttillförseln ska vara ren, torr och ha en hög strömningshastighet. Om luftströmningen är
lägre än 70 liter/sekund förlängs cykel tiden.
• Lufttrycket, som skall vara inställt på mellan 6 och 7 bar, justeras genom ett manuellt
inställbart filter/regulator, som sitter på maskinens baksida.
• Filtret/regulatorn har en inbyggd tryckbrytare vilken stänger av pressen om trycket
understiger ledvärdet i fem sekunder eller längre och informerar operatören om "bortfall av
lufttillförsel" på pekskärmen.
Efter att luften har passerat filtret/regulatorn distribueras den till tre luftområden.
1) Ledningen på 1/4 tum (6 mm) som går ut från rörfördelaren används för olika
maskinfunktioner, till exempel hantering, transport samt placering av fästelement. Den har en
rörfördelare med 8 ventiler som sitter under matarskålen. Se kapitel nio för ytterligare
information.

•
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POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BESKRIVNING
VERKTYGSVENTIL
CYLINDER SKYTTEL
FRAMMATARE
BLÅS 1
BLÅS 2
VAKUM FÖRGRENARE
CYLINDER SLID
CYLINDER GRIPHÄFTAR
CYLINDER PÅSKJUTARE
SNABB HÖMNINGSVENTIL
REGULATOR
FILTER
FIGUR 7-1
HYDRAULISK / PNEUMATISK DIAGRAM
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KAPITEL 8
ELSYSTEM

VARNING! PEMSERTER® AUTOMATISK PRESS FÖR PRESSFÄSTELEMENT,
SERIE 3000® arbetar med starkström . Motorn innehåller dessutom kondensatorer som
bibehåller sin potentiellt livsfarliga spänning efter att växelströmsförsörjningen har kopplats bort.
Om motorn har strömsatts, måste växelströmförsörjningen isoleras i minst 10 minuter innan man
fortsätter att arbeta. Endast utbildad och auktoriserad personal får utföra service, underhåll eller
reparation av dess elsystem, komponenter eller delar.
Det behövs en särskild nyckel för att öppna panelen till elskåpet. Syftet med detta är att förhindra
att icke auktoriserad personal manipulerar systemet och att förhindra att icke auktoriserad eller
outbildad personal skadas av elstötar. Vi föreslår att nyckeln förvaras av underhållschef eller
produktionschef, som kan övervaka dess användning.
Fördelning av växelström:
Pressen är utrustad med en tvåpolig huvudströmbrytare.
Den inkommande växelströmmen fördelas till följande ställen:
• Huvudaktivatorns motor.
• Högmomentsmotorn.
• PC HMI:n.
• Växelströmförsörjningen.
• Vibrationsmatarnas motorkontroller.
Fördelning av likström:
•

Likströmförsörjningen förser I/O-expansionsenheten med ström. Via olika delkretsar förser
den även sensorerna och övriga ingångar och utgångar.

•

Kontrollern för pressens elektroniksystem är PLC:n. PLC:n tar emot signaler från sensorer
som finns i hela maskinen och som kontinuerligt informerar den om driftens tillstånd.
Förutom kolvrörelsen styr PLC:n de flesta av maskinens aktiviteter via luftventiler, inklusive
verktygen som transporterar och positionerar fästelementena.

•

Det finns fyra växelströmsäkringar. De skyddar (1) sensorerna, (2) Ethernet-omkopplaren,
(3) I/O-expansionsenheten och (4) höljets fläkt.
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ELEKTRISKA/ELEKTRONISKA KOMPONENTER
(Obs! De flesta detaljer som nämns ovan finns avbildade i kapitel två i denna handbok.)

Namn
PLC INGÅNGS:
Nödstopp (ingång
0)

Placering

Funktion

Nödstoppskrets

Upptäcker att nödstoppsknappen har tryckts
och stoppar programmet.

Säkerhetssensor 1

Kolvens vänstra sida,
under cylindern inuti
främre skåpet.

En sensor som informerar PLC-enheten om
när kolvens “säkerhetsenhet” har berört ett
föremål. Beroende på var i kolvens rörelse
denna kontakt sker, "bestämmer" PLCenheten om kolven skall fortsätta, eller om
den skall stoppa och gå i retur.

Säkerhetssensor 2

Kolvens högra sida,
under cylindern inuti
främre skåpet.

En sensor som informerar PLC-enheten om
när kolvens “säkerhetsenhet” har berört ett
föremål (av säkerhetsskäl).

Fästenhetssensor

Ansluten till verktygen
Presskruv i slang ringsensor slås PÅ när ett
nära skålen. (Används för långt fästelement kommer in i slangen och är
sensorerna presskruv i
redo att blåsas till insättningsverktygen.
slang och FLM.)
FLM-systemets sensor slås PÅ när ett
fästelement som matchar inställningslängden
blåses in i kammaren på skytteln.
Elhölje (lägre)
Kontrollera säkerhetstillståndena för att
aktivera/avaktivera det dynamiska
bromssystemet.
Elhölje (lägre)
Kontrollera att växelströmmen är PÅ för att
hålla säkerhetsventilerna öppna under en
giltig installering. Kontrollera att
växelströmmen är AV för att stänga
säkerhetsventilerna vid ett säkerhetsfel.

Säkerhetssensorrel
äer
Valideringsrelä

Fotpedal

Golvet

Då fotpedalen trycks ned, startar
installationscykeln.

Vakuumbrytare toppmatning

Inuti huvudaktivatorns
hölje (kolv)

När toppmatningsverktyget användas
informerar vakuumomkopplaren styrsystemet
om att fästelementet är redo för insättning.
Omkopplaren aktiveras när ett fästelement
hålls fast på botten av kolvstansen pga.
vakuumet som skapas av vakuumgeneratorn.
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Namn

Placering

INPUTS: (Continued)
Sensor 1 inpluggad Sensor 1 plugg/ främre
inkapsling
Sensor 2 inpluggad Sensor 2 plugg/ främre
inkapsling

Funktion
Loopback kontrollerar att säkerhetssensor 1 är
inpluggad.
Loopback kontrollerar att säkerhetssensor 2 är
inpluggad.

PLC UTGÅNGS:
Säkerhetsvalidering
srelä
Relä för dynamisk
bromsning
Testbromsningsrelä

Elhölje (lägre)

Reglage för
vibrationsmatare.

Innanför locket på
skåpet under
vibrationsmataren.

PLC-enheten kan slå på och av
vibrationsmataren.

Ljudsignal

Sitter under pekskärmen
mellan tryckknapparna
PÅ/AV.

Den justerbara ljudsignalen används för att
informera operatören om att ett arbetsstycke
är färdigt och/eller att en batch är färdig eller
om säkerhetsfel uppstått.

Ventil för
"snabbtömning" av
luft

Del av luftregulatorn vid Snabbtömning av luftsystemet. Kolv,
pressens baksida.
gripkäftar och slid kan komma i rörelse.

Vakuumsolenoid

Del av verktygsventilenheten som sitter
under
vibrationsmataren.

Ventilen tillför luft till vakuumgeneratorn,
som i sin tur skapar det vakuum som håller
fast fästelementet
mot stansen.

Slussolenoid

Del av verktygsventilenheten som sitter
under
vibrationsmataren.

Den tillför luft till slusscylindern för att få
slussen att röra sig fram och tillbaka, för att
hämta ett fästelement och sedan leverera det
till matarslangen.

Påskjutarsolenoid

Del av verktygsventilenheten som sitter
under
vibrationsmataren.

Luften används som hjälp till att rikta in
fästelementet med hjälp av vibratorns
matarutgång, och skapar ett vakuum som
används för att suga det korrekt placerade
fästelementet i rätt position.

Elhölje (lägre)
Elhölje (lägre)
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Förbättrar redundansen för styrning av den
dynamiska bromsningen.
Aktiverar motorns dynamiska
bromsningssystem.
Testar det dynamiska bromsningssystemets
funktionalitet.
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Namn

Placering

Funktion

PLC UTGÅNGS:
Solenoid
för ”slidens”
förlängning

Del av verktygsventilenheten som sitter
under
vibrationsmataren.

Tillför luft till ”slidens” cylinder för att
förlänga eller dra tillbaka ”sliden” från stansen.

Blåssolenoid ett

Del av verktygsventilenheten som sitter
under
vibrationsmataren.

Används vid presskruvsmatning för att blåsa
ett fästelement fram till slussen, innan slussen
går tillbaka för att plocka upp nästa
fästelement. När slussen har flyttat sig, åker
fästelementet in i slangens öppning.

Blåssolenoid två

Del av verktygsventilenheten som sitter
under
vibrationsmataren.

Tillför luft för att blåsa fästelementen genom
slangen till stansen/dynan.

Solenoid för
griparenhetens
stängning

Del av verktygsventilenheten som sitter
under vibrationsmataren

Tillför luft till griparenheten vid toppmatning.
Griparenheten sitter på ”sliden”. Dess käftar
hålls stängda så att fästelementet hålls fast
under stansen. Käftarna öppnas då kolvens
stans håller fast fästelementet.

Solenoid för
påskjutarförlängning

Del av verktygsventilenheten som sitter
under
vibrationsmataren.

Tillför luft till påskjutarcylindern vid
bottenmatade muttrar. Enheten för
fästelementet ut till dynans spets, i rätt position
för montering.
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Namn

Placering

ELKOMPONENTER:
Kodare
Huvudaktivatorns (kolv)
hölje
Huvudbrytare
Huvudelmotorns hölje
(övre)
Höghastighetsmoto Huvudelmotorns hölje
r
(övre)
Dynamiska
Huvudelmotorns hölje
bromsningsresistor (övre)
er
Högmomentsmotor Huvudelmotorns hölje
(övre)
24VDCHuvudelmotorns hölje
strömförsörjning
(övre)
I/OElhölje (lägre)
expansionsmoduler
Säkerhetsrelä
Elhölje (lägre)
Relä för dynamisk
bromsning
Bromstestrelä

Elhölje (lägre)

Ethernetomkopplare

Elhölje (lägre)

Spänningssensorfö
rstärkare

Elhölje (lägre)

Elhölje (lägre)
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Funktion
Används till att avläsa kolvaktivatorns
position.
Kopplar in och bort maskinens
växelströmförsörjning.
Styr huvudaktivatorn och transporterar kolven
snabbt upp och ner.
Styr den dynamiska bromsningen.
Styr högmomentsmotorn för
högkraftspressning.
Genererar 24 VDC-spänning som behövs för
alla interna PLC- och motorfunktioner.
5 moduler används till att styra systemet.
Förbättrar redundansen för styrning av den
dynamiska bromsningen.
Aktiverar motorns dynamiska
bromsningssystem.
Testar det dynamiska bromsningssystemets
funktionalitet.
Säkrar internet-anslutningarna mellan
motorerna, I/O-expansionsenheten och PC
HMI:n.
Behandlar spänningssensorns signal innan den
skickas som analog signal till kontrollern.
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KAPITEL 9
VERKTYGSINSTÄLLNINGAR
Verktyg
PEMSERTER® automatisk press för pressfästelement, Series 3000® kan utrustas med utbytbara
verktyg för att kunna installera ett flertal olika typer av PEM® -fästelement på rätt sätt. Verktyg
för Series 3000® hänvisar till komponenter som installeras på pressen som är särskilt till för att
automatiskt mata och installera olika typer av fästelement på olika sätt.
Manuella och automatiska verktyg
Manuella verktyg hänvisar oftast till stans- och dynuppsättningen som används för att installera
fästelementen. Operatören placerar varje fästelement i arbetsstyckets hål. Endast sänkningen av
kolven och regleringen av monteringsslaget regleras av pressen. Automatiska verktyg är den
uppsättning komponenter som styr fästelementens matning från vibrationsmataren till den
automatiska stansen och dynan, vilka låter operatören lokalisera arbetsstycket rätt och föra in
fästelementet i arbetsstyckets hål. Pressen hanterar hela processen. I ett automatiskt matningsläge
hanterar operatören endast arbetsstycket.
Manuella verktyg
De två verktygskomponenterna som utför den installerande ihoptryckningskraften kallas stans
och dyna. Normalt är det stansen som är i rörelse, installerad i änden på säkerhetsadaptern vid
kolvens ände. Dynan är den stationära enheten, installerad i dynans hållare i botten på c-bygeln. I
en typisk installation, stansen för ner fästelementet till arbetsstycket och dynan fungerar som
mothåll för arbetsstycket.
Olika stansar och dynor väljs för fästelement av olika typer, storlekar och material. Formen på
stansen och dynan varierar för att passa till olika typer av fästelement. För många tillämpningar
används emellertid en stans med plan yta. Dynor varierar i högre grad. För presskruvar t.ex.,
används en dyna med ett hål i mitten för att ta emot presskruvens gängade del. Varje presskruvs
diameter har olika dynor, för att på rätt sätt kunna ge stöd åt materialet.
Speciella verktyg kan behövas till olika storlekar och former på arbetsstyckena. Det finns stansar
och dynor i olika längder för att nå eller kunna ta emot vissa arbetsstycken. Stansar och dynor
med olika diameter och specialutförande finns för att kunna klara arbetsstycken av olika material
och storlek.
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Val av automatiska verktygsset
Det finns olika typer av automatiska matningsverktyg för att mata fästelement av olika typer,
storlekar och material. Det finns även olika typer av automatiska matningsverktyg för att mata
samma fästelement.
PEMSERTER® Series 3000® automatiska verktyg omfattar ett antal grundtyper.
•

Toppmatade verktyg – matar fästelementet till ”sliden”-/griparenheten längst fram i cbygelns överkant. Arbetsstycket hål placeras/centreras på dynan. När pressen aktiveras förs
fästelementet fram till stansen och förs ned till arbetsstycket. Den här typen av verktyg finns
för olika pressmuttrar, presskruvar och pressdistanser samt också för andra typer av
fästelement.

•

Bottenmatade mutterverktyg dubbelslag – I det här läget matas fästelementet till ”slidens”/griparenheten. När fotpedalen trycks ned första gången förs muttern ned till dynan av
stansen, läggs på plats på dynan med skaftet uppåt. Därefter placeras arbetsstycket på
fästelementets skaft. När fotpedalen trycks ned en andra gång startas installationsprocessen.
Den här typen av verktyg används när installationssidan på arbetsstycket ej är åtkomlig för
stansen, och dynans längd och form skall passa till arbetsstycket.

•

Bottenmatade mutterverktyg enkelslag –Pressmutter matas direkt till dynan. Muttern matas
fram till dynans bakre del, därifrån överförs den fram till rätt placering av en liten
luftcylinder med en påskjutare. Arbetsstycket lokaliseras på fästelementets skaft. Stansen
kommer ned och utför ipressningen.
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Verktygslägesval på pekskärmen
Vid pressens inställning, måste verktygsläget väljas på pekskärmen. Följande verktygslägen
finns:
[MANUEL MUTTER]
[MANUEL SKRUV]
[TOPPMATAD MUTTER/SO]
[BOTTENMATADE MUTTRAR]
[BOTTOM FEED NUTS]
[STUDS/BSO]
[SKRUVAR FRAMBLÄSTA]
[SPOTFAST]
[PANELFÄSTELEMENT]
[KUNDANPASSAT VÄLJ]

OBS! För PRESSDISTANSER väljs olika verktygslägen baserat på storlek och
typ. Välj:
[LÅNGA PRESSDISTANSER] – om de distanserna är lika långa som en
presskruv och verktygskomponenterna har en Sluss av presskruvstyp och rund
slang och en stans med ett stift
[TOPPMATAD MUTTER/DISTANSER TYP SO] – om den är kort och ser ut
som en mutter och verktygskomponenterna har en sluss av muttertyp med
rektangulär slang
[PRESSKRUV/DISTANSER TYP BSO] – om den är lång eller blind (saknar
genomgående hål) och verktygskomponenterna har en sluss av presskruvtyp med
rund slang och vakuumstans.

Montering av verktygskomponenter
Utgång från vibrationsmataren
•
•

Utgången sitter placerad på vibrationsmataren, den ser till att fästelementet förs vidare i rätt
läge.
Utgången för muttrar består av två delar: (1) Matargångens första del kallas sorterare. Denna
sitter fastsatt på mutteradaptern med två styrtappar. (Mutteradaptern sitter fastsatt på skålens
sida med två vingskruvar.) (2) Den andra delen kallas för utgång. Den har en öppning som är
anpassad för de olika typerna av fästelement, och som endast släpper igenom de fästelement
som är korrekt inriktade i förhållande till slussen. Utgången sitter på muttersorterarens
översida med hjälp av två styrtappar, och hålls på plats av en vingskruv.
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•

•

•

De utgångsadaptrarna som används med presskruv är specifika för olika typer av presskruv
och kan vara av två olika typer. Den ena är försedd med ett spår (matargång) för presskruven,
denna adapter ersätter mutteradaptern. Den andra monteras på "mutteradaptern" med
muttersorteraren borttagen.
Efter att adaptern har monterats skall “påskjutarens” luftslang anslutas till matargångens
luftanslutning. “Påskjutaren” har två funktioner: (1) Att blåsa de överflödiga och felaktigt
inriktade fästelementen bort från den övre delen av skålens och tillbaka ned, samt (2) att
skapa ett svagt vakuum (gäller endast vid montering av muttrar), vilket skall hjälpa till att dra
in muttrarna i ingången.
Justera påskjutarens lufttryck genom att vrida på påskjutarens mängdregulatorratt.
Överflödiga/felriktade muttrar och presskruvar blåses ner i skålen medan korrekt placerade
muttrar matas in i utgången. Denna ratt sitter monterad på stativet framför vibrationsmataren.

Sluss och slang
• Slussens ändamål är att leverera fästelementen, ett åt gången, från matarutgången till
matarslangen, som i sin tur för fästelementet till stansen/dynan.
• För att förhindra att fästelement matas i fel läge är varje sluss och slang konstruerad för att
endast passa ett visst fästelement. Av denna anledning sitter slussen monterad på sina
respektive slangar, och de hanteras som en enhet.
• Vid installation av sluss: (1) Anslut till slussens luftcylinder. Denna luftcylinder sitter på
samma hållare som håller slussen efter det att denna monterats. Funktionen hos denna
luftcylinder är att föra slussens ”skiva” fram och tillbaka. Vid montering av slussens
luftcylinder på slussen, skall slussens klyka föras över änden på cylinderkolven. (2) Placera
slussen över de två styrtapparna, och lås den därefter med hjälp av vingskruven. Avståndet
mellan sluss och matarutgång skall vara ca 1 mm.
Matarslang, gripkäftar, stans och dyna
•
•
•
•
•

Skjut in stansen i kolvens botten på säkerhetshuset och lås den genom att dra åt de två
fästskruvarna.
Montera dynan i dess hållare, och dra åt fästskruvarna i sina låsningslägen.
Montera gripkäftarna på gripenheten. Placera varje käft i läge med hjälp av de två
medföljande styrtapparna, och lås dem sedan genom att dra åt vingskruvarna.
Vid montering av muttrar skall slangen vridas 180 grader (så att muttern placeras med skaftet
nedåt) och slangen ansluts till vänster gripkäft.
Vid montering av presskruv går slangen från slussens undersida, genom den gula ringsensorn
till en hållare ovanför gripkäftarna. Slangens rörförlängning placeras i hållaren. Kontrollera
att matarslangen alltid går igenom den gula ringsensorn.
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Bottenmatad muttermodul
•

•
•

Fäst den bottenmatade verktygsenheten på dynhållarens överdel. Detta görs i tre steg: (1)
rikta in hålet i den bottenmatade verktygenhetens slide över stiftet på cylinderkolvens ände;
(2) montera verktygsenheten över styrtappen på dynhållaren; (3) dra åt de två fästskruvarna
på den undre verktygsenheten sidor för att hålla den på plats mot styrtappen.
Endast om matningen sker för snabbt/långsamt justerar du luftströmmen till cylinderenheten
(sitter bakom dynhållaren). Ratten sitter på änden av cylinderenheten.
Montera matarslangen baktill på verktygsenheten.
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POS.
1
2
3
4
5
6
7

BESKRIVNING
POS.
BESKRIVNING
SKÅL
8
GENOMSKINLIGT SKYDO
LÅSSKRUV
9
FLÖDES KONTROLL VENTIL
MUTTER UTGÅNG
10
HÅLLARE FÖR SLUSS
MUTTER UTGÅNG-ADAPTER
11
BOTTEN PLATTA
MUTTERADAPTERN
12
GAFFEL
HANDTAG
13
SLANGANSLUTNING
SLUS LUFTCYLINDER
FIGURE 9-1
VIBRATIONSMATARE FÖR PRESSMUTTER
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POS.
1
2
3
4
5
6
7

BESKRIVNING
SKÅL
LÅSSKRUV
UTGÅNG PRESSKRUV
HANDTAG
MUTTERADAPTERN
SLUS LUFTCYLINDER
GENOMSKINLIGT SKYDO
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POS.
BESKRIVNING
8
FLÖDES KONTROLL VENTIL
9
HÅLLARE FÖR SLUSS
10
SENSOR FÖR PRESSKRUV
11
BOTTEN PLATTA
12
SLANGANSLUTNING
13
SLUSS FÖR PRESSKRUV
14
GAFFEL
FIGURE 9-2
VIBRATIONSMATARE FÖR PRESSKRUV
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1

6
5

2

4

3

POS.
1
2
3
4
5
6

BESKRIVNING
STANS
GRIP KÅFTAR
DYNA
SLANG
SLUSS
MUTTER UTGÅNG
FIGURE 9-3
VERKTYGSSATS TOPP MATADE PRESSMUTTRAR
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POS.
1
2
3
4
5

BESKRIVNING
STANS
DYNA MED MODULENHET
SLANG
SLUSS
MUTTER UTGÅNG
FIGURE 9-4
VERKTYGSSATS BOTTEN MATADE PRESSMUTTER
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POS.
1
2
3
4
5
6
7
8

BESKRIVNING
SLUSS
SLANG
SLANG FÖRLÅNGARE
STANS ENHET
DYNA
HÖGER GRIPKÅFT
VÅNSTER GRIPKÅFT
PRESSKRUV UTGÅNG
FIGURE 9-5
VERKTYGSSATS FÖR TOPPMATAD
PRESSKRUV/PRESSDISTANS
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POS.
1
2
3
4
5
6
7
8

BESKRIVNING
SLUSS
SLANG
SLANG FÖRLÅNGARE
STANS ENHET
DYNA
HÖGER GRIPKÅFT
VÅNSTER GRIPKÅFT
PRESSKRUV UTGÅNG
FIGURE 9-7
VERKTYGSSATS FÖR TOPPMATAD DISTANSER,
MEDSTYRSTIFT

Copyright 2018 by PennEngineering®

Page 105 of 119

KAPITEL 10
PRESSENS DRIFT
Innan pressen startas:
•
•

•
•
•
•
•

Installera verktygssats (Se Verktygsguiden Sektion 9).
Överfyll INTE matarskålen. Den högsta tillåtna fyllningshöljden är ½ av
vibrationsmatarens djup för att fästelementen ska kunna röra sig ordentligt i skålen.
Kontrollera lufttryck – atttrycket är mellan 6 och 7 BAR (90 till100 psi)
Kontrollera strömmen – Försäkra dig om att rotationsfrånkopplingen på huvudmotorns
hölje har satts på. Tillståndet ’på’ indikeras av att ’av'-knappen lyser gult på pressens
framsida.
Använd alltid skyddsglasögon när pressen körs.
Håll händer och löst hängande kläder borta från pressens rörliga delar.
Kontrollera säkerhetssystemet varje dag.

Kontroll av säkerhetssystem:
 Installera verktygssats – alla stansar och dynor kan användas. Standard plan stans och
dyna för Serie 2000 är 16mm i diameter och 102mm lång.
•

Starta pressen – tryck på den gröna ON-knappen.

•

Fortsätt uppstart – tryck på [FORTSÄTT] på bildskärmen.

•

Fortsätt uppstart – tryck på [TOOL SET-UP MODE] (verktygsinställningsläge)

•

Välja verktygsinställning – tryck på [SINGLE TOOL] (enkelt verktyg)

•

Välja matarkälla för fästelement – tryck på [MANUAL FEED] (manuell matning)

•

Välj kraft – tryck på [PRESET VALUES] (förinställda värden) för att godkänna
grundvärdet för kraft.

•

Tryck på [MANUAL NUT] (manuell mutter) eller [MANUAL STUD] (manuell skruv)

•

Välj dimension och material arbetsstycke – fritt val, tag vilken som helst

•

Tryck på [CONTINUE] (fortsätt) för att använda den förinställda kraften

•

Genomför säkerhetsinställning – Utan något fästelement eller arbetstycke mellan stans och
dyna. Tryck ner fotpedalen, kolven går ner, stans och dyna kommer i kontakt med varandra,
pressen känner av säkerhets läget. Kolven går upp och bildskärmen visar “klart”.

•

Test av Säkerhetssystem – Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar riktigt. Följ
nedanstående steg:

Efter genomförd säkerhetsinställning, utan något mellan stans och dyna. Placera en
blyertspenna i trä, på dynan.
a) Använd skyddsglasögon, håll händer och kläder borta från pressens rörliga delar.
b) Tryck ner fotpedalen.
•
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c) Kolven går ner, stansen kommer i kontakt med pennan, och pressen indikerar ett säkerhetsfel.
d) Om pennan går sönder, är säkerhetssystmet ur funktion.
Stäng av pressen.
Tag bort luftanslutning och dra ur kontakten för el.
Kontakta serviceansvarig.
Blyertspenna av trä - 6.3mm-7.6mm diameter plan-till-plan sexhant (6-sidig).
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Köra pressen:
(Följande instruktion gäller vid uppstart av ett nytt jobb. För andra möjligheter se Sektion 6
Bildskärm.)
• Starta pressen – tryck in den gröna ON-knappen.
•

Fortsätt uppstart – tryck på [FORTSÄTT] på bildskärmen.

•

Välj vad som skall göras – tryck på
[VERKTYG] – för att starta upp ett nytt jobb
[HÄMTA SPARAT JOBB] – välj ett sparat jobb från listan
[HÄMTA SENASTE JOBB] – Välj det jobb som kördes senast, även om pressen har varit
avstängd.

•

Välja verktygsinställning – pressval
Flera verktyg – Fastställ stationsinställningen för QX-verktyget.
Se avsnitt 6 Pekskärmsstyrning för inställningsinstruktioner
Enkelt verktyg – Fastställ automatisk matning eller manuell matning.
Se avsnitt 6 Pekskärmsstyrning för inställningsinstruktioner

•

Fortsätt med säkerhetsinställning – Följ instruktionen på bildskärmen. Om automatisk
körning är inställd, kommer ett fästelement att matas fram. Placera arbetsstycket korrekt och
plant på dynan eller på fästelementet. Tryck ner fotpedalen, kolven går ner, känner av
fästelementet och arbetsstycket, läser av säkerhets positionen. Fästelementet blir inte
monterat.
VIKTIGT: Stansen måste kontakta fästelementet och arbetsstycket i rätt läge, (men
utan montering) och både fästelemenet och arbetsstycket måste ligga plant med
dynan. Öppningen mellan stans och dyna före montering av fästelement får ej
överstiga 5,5mm, enligt internationella säkerhets bestämmelser. Detta innebär att
den sammanlagda höjden av fästelement och arbetsstycke före installation inte ska
överstiga 5,5 mm.

Se ritningar på nästa sida av exempel av rätt och felaktig verktygs installation.
•

Montering av Fästelement – Placera arbetsstycket plant på dynan eller på fästelementet.
Tryck ner fotpedalen. Kolven går ner och fästelementet blir monterat. Kolven går upp ett nytt
fästelement matas fram, och pressen är klar för nästa montering.
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EXEMPEL: Rätt och fel
Mutter montering
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Skruv montering

Distans
montering
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KAPITEL 11
UNDERHÅLL

Det viktigaste elementet i underhållet av pressen PEMSERTER® Series 2000® är att se till att
tryckluftsförsörjningen är ren och torr. Använd inte smord luft.
Om man följer nedanstående underhållsschema hjälper det också till att hålla pressen i gott skick.
VIKTIGT! Endast utbildade operatörer får genomföra underhåll. Om inget annat sägs bör
allt underhåll utföras med pressen frånkopplad från tryckluft och elnät. Följ säkra
metoder och följ även alla lokala säkerhetsbestämmelser.

Underhållsschema – PEMSERTER ® Model 3000
Daglig inspektion
Kontrollera verktygen

•

•

Kontrollera pedalens rem

•
•

•

Kontrollera avståndet för
säkerhetsstopp

•

•

ANVÄND INTE verktyg som har sprickor, är
kantstötta eller skadade på annat sätt.
Kontrollera att alla indragningsstift rör sig fritt.
Reparera eller byt ut trasiga, slitna eller på
annat sätt skadade remmar.
Utför proceduren för kontroll av
säkerhetsavstånd (“pennprovet”).

Veckoinspektion
•
•

Kontrollera
•
ljusströmskragen (sensor vid
kolv)
Rengör pressen
•
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Om plastlinsen är smutsig, rengör med optisk
rengöringslösning och en mjuk duk.
Torka bort eventuellt fett, oljedimma eller annat
material från rumsluften. Det hjälper till att
upptäcka faktiska problem i pressystemen.
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Månadsinspektion och underhåll
•

Kontrollera
verktygsinställning

•
•
•

•

Kontrollera ljusströmmens
funktion (sensorns)

•

•

Kontrollera
säkerhetsenhetens drift

•

•

Kontrollera ställdonets
rörelse

•
•
•
•

•

Kontrollera
vibrationsmataren

•
•

•

Kontrollera
verktygsadaptern

•

Kontrollera inställning av stans och dynhållare
Kontrollera inställning gripkäft till stans
Kontrollera inställning av vibrationsmataren mot
skyttel
Ta bort stans och dyna i Underhållsläge på
pekskärmen, krypkör kolven hela vägen ner till
slutet av dess slag. Kontrollera för att se till att
säkerhetssensorns LED inte ändras eller flimrar
längs hela slaget.
Tryck på stansadaptern i säkerhetsenheten för hand
och se till att den rör sig fritt och jämnt längs hela
det fjäderbelastade slaget.
Kontrollera att skyttelcylindern rör sig fritt
Kontrollera att sliden rör sig fritt
Kontrollera att griparmen rör sig fritt
Kontrollera att bottenmatningscylindern rör sig
fritt.
Kontrollera smuts, damm eller annat material i
skålen, rengör vid behov.
Kontrollera insidans ytor på skålen, ytorna bör ha
en jämn sandblästrad yta. Om delar av skålen
poleras och glänser, bör dess ytor sandblästras.
Kontrollera ytan för mutteradaptern. Toppytan bör
ha en jämn sandblästrad finish. Om delar av ytan
polerats och glänser, bör dess ytor sandblästras.

Årligt underhåll
•

Rengör luftventiler (valfritt)

•

•

Rengör vakuumgeneratorn
(valfritt)
Kontrollera den vibrerande
skålens magnetgap

•

•
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•

Om föroreningar samlas rengör de pneumatiska
ventilerna varje år.
Om föroreningar samlas rengör
vakuumgeneratorn varje år.
Gapet mellan de magnetiska slingorna och
slagplattan bör vara 0,9 till 1,0 mm (.035”-.040”)
och parallellt. Justera med skruvarna efter behov.
Se till att hålla slingor och plattor parallella.
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PEMSERTER® Series 3000® Underhållsprocedurer
Prova avståndet för säkerhetsstopp (“pennprovet”)
Syfte: Att kontrollera att säkerhetssystemet fungerar korrekt.
Varför: Pressens säkerhetssystem är det viktigaste systemet. Det har konstruerats för
självdiagnos och så att inget enda komponentfel äventyrar systemet. Men en kontroll ska alltid
göras som en slutlig test av systemet.
Hur ofta: Dagligen
Verktyg som behövs: Blyertspenna
(vilken standardpenna som helst går bra men den som vanligtvis används är en blyertspenna av
trä med ett sexsidigt tvärsnitt på 6,3 mm-7,6 mm (.250-.300”).
Installera verktyg – varje uppsättning stans och dyna kan användas. Stans och dyna av
standardtyp för Serie 2000 är 16 mm (.625”) i diameter och 102 mm (4.0”) lång.
•

Starta pressen – tryck på den gröna ON-knappen.

•

Gå till Inställning – tryck på [FORTSÄTT] på pekskärmen.

•

Välj typ av inställning – tryck på [TOOL SET-UP MODE] (verktygsinställningsläge)

•

Välja verktygsinställning – tryck på [SINGLE TOOL] (enkelt verktyg)

•

Välja matarkälla för fästelement – tryck på [MANUAL FEED] (manuell matning)

•

Välja kraft – tryck på [PRESET VALUES] (förinställda värden) för att godkänna
grundvärdet för kraft.

•

Tryck på [MANUAL NUT] (manuell mutter) eller [MANUAL STUD] (manuell skruv)

•

Välj fästelementets storlek och arbetsstyckets material – välj storlek M2.5/#2 och
aluminium.

•

Tryck på [CONTINUE] (fortsätt) för att använda den förinställda kraften

•

Genomför säkerhetsinställning – Utan fästelement eller arbetsstycke mellan stansen och
städet. Tryck på pedalen, kolven går ner och stansen och dynan möts och “lär sig”
säkerhetspositionen. Kolven återgår upp och skärmen visas.

•

Prova säkerhetssystemet – Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar korrekt. Använd
följande prov:
a.) Efter att säkerhetsinställningen har utförts utan någonting mellan stansen och dynan.
Placera en blyertspenna på dynan.
b.) Bär skyddsglasögon och håll kroppsdelar borta från rörliga delar så långt som möjligt.
c.) Tryck på pedalen.
d.) Kolven går ner, stansen möter blyertspennan och pressen indikerar ett säkerhetsfel.
e.) Om träet i pennan bryts, har pressen inte klarat säkerhetsprovet.
Stäng av pressen.
Ta bort och stäng av el- och lufttillförseln.
Kontakta din servicekontakt.
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KAPITEL 12
FELSÖKNING
Obs! Kontakta en servicetekniker hos Colly Components AB om fel uppstår i PLC-enheten. Telefon 08-703 01
00.
SYMPTOM

DIAGNOSTIK OCH TROLIGT
FEL

TÄNKBAR
LÖSNING

A. Fel i hela systemet
1. Pressen startar ej.
(Lampan AV lyser ej)

a. Elektrisk frånkoppling
avslagen.
b. Ingen ström till pressen.
c. Säkring F1 har gått.
d. Fel på huvudströmenheten.

Pressen startar ej.
(Lampan PÅ lyser)

a. Elektrisk frånkoppling
avslagen.
b. Ingen ström till pressen.
c. Säkring F1 har gått.
d. F1- och/eller F2-säkringen är
öppen.

2. Pressen går ej in i cykler.

a. Kolvens sensor sitter för nära
stången.
b. Fotpedalen ger inte korrekt
inmatning.

3. SÄKERHETSFEL:
Avkännarna löser ut
ovanför/under
″säkerhetsfönstret″.
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a. Felinriktning av
stans/gripare/ dyna.
b. Sliden/griparen behöver
underhållas/rengöras.
c.Säkerhetshusets fjäder har
skadats.
d. Kolvens sensor är för
långsam, sliden dras tillbaka för
″sent″.

a. Slå på strömmen.
b. Kontrollera
huvudsäkringarna.
c. Byt ut säkringar som är
sönder.
d. Kontrollera
huvudströmenheten och byt ut
enhet som är sönder.
a. Kontrollera knappen. Byt ut
knapp som är sönder.
b. Kontrollera knappen. Byt ut
knapp som är sönder.
c. Kontrollera
kabelledningens kontinuitet.
Byt ut ledning som är sönder..
d. Byt ut säkringarna.
a. Flytta sensorn bakåt
omkring 1 mm från kolven.
b. Återspeglaren är ej i rätt
läge för
återspeglingsprocessen.
a. Kontrollera inriktningen.
b. Rengör/smörj spindlar efter
behov.
c. Kontrollera fjädern/byt ut
fjäder som är sönder.
d. Flytta upp sensorn en
aning, håll ett avstånd på 1
mm.
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SYMPTOM

DIAGNOSTIK OCH TROLIGT
FEL

TÄNKBAR
LÖSNING

B. Elektriska/elektroniska fel
1. 1. HMI fungerar inte men
a. Säkring F15 och/eller F16
strömknappen lyser.
är öppen.

2. Sensorerna fungerar ej.

3. Spänningstillförseln för
likström fungerar ej.
4. Pressen startar ej.

5. Pressen stannar ej.

6. Ingen spänning vid en viss
solenoid.

C. Fel på kolven
1. Kolven rör sig ej upp och
ner i en jämn rörelse.
2. Kolven rör sig ej nedåt.
3. Kolven rör sig ej uppåt.
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a. Analysera och reparera de
HMI-relaterade kretsarna och
byt ut säkringen.
b. Byt ut HMI:n om det inte
fungerar.
a. Kontrollera om säkringarna a. Om de är öppna bör du
F1, F2 eller F6 är öppna.
granska kretsarna och byta ut
säkringarna.
b. Kontrollera alla sensorer
och se om någon är kortsluten. b. Avhjälp det problem som
orsakade kortslutningen
och/eller byt ut sensorn.

a. Kontrollera säkringarna F1
och F2.
b. Kontrollera spänningen vid
matningsterminalerna.
a. Kontrollera om det finns
ström till maskinen.
b. Kontrollera om huvudströmbrytaren är av.
c. Kontrollera MCR-systemets
ledningar.

a. Byt ut säkring som gått.

a. Kontrollera om det är något
fel på AV-knappen.
b. Kontrollera MCRsystemets ledningar.
a. Se efter om någon krets är
kortsluten.
b. Kontrollera den relaterade
utspänningen på enheten.

a. Byt ut knappen om den är
sönder.

a. Kontrollera höghastighetsoch
högmomentsaktivatorerna.
a. Kontrollera drivmotorerna
och styrsystemet.
a. Kontrollera drivmotorerna
och styrsystemet.

a. Kontakta din lokala
servicerepresentant.

b. Kontrollera ledningarna.
c. Byt ut strömkällan.
a. Tillför ström.
b. Slå på huvudströmbrytaren
till “PÅ”-läget.

a. Reparera eller byt ut.
b. Byt utgångskortet om det är
sönder.

a. Kontakta din lokala
servicerepresentant.
a. Kontakta din lokala
servicerepresentant.
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SYMPTOM
4. Ytterdelen på
säkerhetsenheten rör sig.
5. Presskraften är otillräcklig.

DIAGNOSTIK OCH
TÄNKBAR
TROLIGT FEL
LÖSNING
a. Kontrollera fästskruvarna
a. . Drag åt fästskruvarna.
som håller stansen.
a. Se efter om presskraften har a. Kontakta din lokala
ställts in på för litet kraft.
servicerepresentant.
b. Kontrollera styrsystemet.

D. Fel på det pneumatiska/hydrauliska systemet.
1. Inget vakuum vid stansen.
a. Kontrollera korrekt
utgångsspänning.
b. Kontrollera solenoiden för
vakuumsuget.

2. Ingen luft kommer in i
pressen.

3. Det hörs inget ljud från
tryckluften eller tömningen då
pressen stoppas.

E. Verktygsfel
1. Om:
• påskjutaren ej fungerar som
den ska.
• blåsare 1 ej fungerar som
den ska.
• blåsare 2 ej fungerar som
den ska.
• slussen ej glider fram och
tillbaka.
• övre främre
verktygsskytteln ej sträcks ut.
• bottenmatade muttrar ej förs
ut på dynan.
• • gripenheten ej
fungerar som den ska.
2. Slussen har fastnat.
4. Muttrar och presskruvar går
ej igenom matargången som
de skall.
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a. Kontrollera om den
manuella regulatorn för FRLenheten är stängd.
b. Kontrollera FRL-enhetens
tömningsventil.
a. Kontrollera FRL-enhetens
tömningsventil för
inkommande tryck och
tryckströmställarens
inställning.

a. Byt ut modulen om
utspänningen ej är 24 volt.
Om utspänningen är 24 volt,
och om solenoiden ej
fungerar, skall solenoiden
bytas.
b. Byt ut solenoiden om den
är sönder.
a. Öppna FLR-enhetens
regulatorn. Byt ut den om den
är sönder.
b. Byt ut den om den är
sönder.
a. Byt ut den om den är
sönder.

a. Kontrollera korrekt
utgångsspänning.
b. Kontrollera magnetspolens
spänning.

a. Byt ut utgångsmodulen om
utspänningen ej är 24 volt.
Byt ut solenoiden om
modulens utspänning är 24
volt.

a. Fästelementet har fastnat.
a. Matargången är felinriktad.

a. Avlägsna fästelementet.
a. Rikta in matargången.
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SYMPTOM
5. Långa presskruvar fastnar i
slangen.
6. Slussen vibrerar med skålen.
F. Fel på vibrationsmataren
1. Vibrationsmataren vibrerar
ej.

DIAGNOSTIK OCH
TROLIGT FEL
a. Krökarna i slangen är för
snäva
a. Slussen är för nära
matarutgången.

a. Kontrollera korrekt
utgångsspänning.
b. Kontrollera
magnetspolens
spänning.
c. Kontrollera de interna
kretsarna i styrenheten på
skålens drivenhet.

TÄNKBAR LÖSNING
a. Böj om slangen så att den
kröks mot ramen och därefter
genom slangklämmorna på
ramen.
a. Håll ett avstånd på omkring
1 mm mellan sluss och
matarutgången.
a. Kontrollera att det inte
föreligger kortslutning i
lindningarna i de båda
magneterna. Reparera
kortslutningen och byt ut
säkringen till skålens
drivenhet.
b. Byt ut och programmera
om PLC-enheten om den är
sönder.
c. Byt ut delarna eller
styrenheten vid behov.
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KAPITEL 13
RESERVDELAR

BESKRIVNING

PEM BEST.NUMMER

ANTAL

TILLVERKARE

TILLVERKARENS
RESERVDELSNUMMER

Reservdelar - nivå ett. (Minimireservdelslager som kan fyllas på vid låg arbetsbelastning.)
SÄKERHETSAVKÄNNARE
8013998
1
OMRON
E3Z-T81
FYRVÄGSVENTIL MED 2
8003211
1
SMC
VQZ2151-5MO
LÄGEN
LUFTCYLINDER
8000680
1
COMPACT AIR
BFH12X1
(SLIDENHET)
LUFTCYLINDER
8000467
1
COMPACT AIR
BFH12X2
(SKJUTENHET)
®
MODIFIERAD SKYTTEL
8006258
1
PennEngineering
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