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1. SYMBOLE

Korpus maszyny
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Min. odległość między obrabianymi
elementami. Podawanie następnego
elementu, gdy pierwszy element minął ten
punkt

UWAGA! Ruchome części maszyny.
Zachowaj bezpieczną odległość.

UWAGA! Części maszyny obracające się z
dużą prędkością. Zachowaj bezpieczną
odległość.

UWAGA! Wysoka temperatura. Nie dotykaj
maszyny.
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Nie wchodzić na osłonę.

Podnoszenie i opuszczanie belki.

Kierunek ruchu pasa

Powierzchnia kleju nie może przekraczać 2/3
wysokości zbiornika kleju
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PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNY NALEŻY
ODCZEKAĆ 10 MINUT, AŻ ROZTOPIONE ZOSTANĄ
WSZYSTKIE GRANULKI KLEJU.

Wyjście do odbierania

Obsługa za pomocą wózka widłowego

Przed otwarciem pokrywy należy odłączyć
maszynę od zasilania elektrycznego oraz
powietrza
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UWAGI DLA PERSONELU OBSŁUGI
1. Personel obsługi winien być zaznajomiony z
niniejszą instrukcją oraz odpowiednio przeszkolony.
szkolenie.
2. Personel obsługi winien być zaznajomiony ze
znaczeniem wszystkich symboli ostrzegawczych
umieszczonych na maszynie.
3. Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić
parametry napięcia oraz sprężonego powietrza.
Należy sprawdzić, czy zawartość oleju w powietrzu
jest prawidłowa oraz, czy konieczne jest spuszczenie
wody.
4. Po zakończeniu każdej zmiany należy sprawdzić lub
uzupełnić poziom oleju wg wytycznych w instrukcji lub
w tabeli smarowania.
5. Przed rozpoczęciem zabiegów konserwacyjnych
należy w pierwszej kolejności odłączyć maszynę od
zasilania oraz sprężonego powietrza, zablokować
główny wyłącznik oraz zawór odcinający w położeniu
OFF (Wył.) aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie
maszyny.

Podłączenie
silnika

Kierunek
obrotów
silnika

Podłączenie
silnika

Kierunek
obrotów
silnika
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Wyłącznik główny

Sprężone powietrze

Cylinder sprężonego powietrza taśmy

Cylinder sprężonego powietrza opuszczania
zespołu docinania końcówek z tyłu
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Cylinder sprężonego powietrza podnoszenia
zespołu docinania końcówek z przodu

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
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2. KONSTRUKCJA I CHARAKTERYSTYKA
2.1 Opis i zastosowanie maszyny
Wyrówniarka to nowoczesna maszyna o dużej wydajności wyposażona w
komponenty elektryczne oraz system pneumatyczny wykorzystywane głównie przez
taśmę przenośnika do łączenia paneli z drewna, płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o
średniej gęstości. Obróbka za pomocą maszyny zapewnia gładką powierzchnię
obrabianego elementu oraz zwiększa jego trwałość i poprawia wygląd.
Maszyna zapewnia pełny proces podawania elementów, wyrównywania,
krawędziowania, docinania, dokładnego docinania, szlifowania i polerowania. Użycie
maszyny pozwala wyeliminować nierówności powstałe podczas ręcznej obróbki.
Maszyna zapewnia automatyczny cykl pracy, wysoką wydajność, dokładność,
atrakcyjny wygląd obrabianych elementów, stabilną cykl obróbki i dlatego jest ważną
częścią parku maszynowego używanego do produkcji mebli.
2.2 Konstrukcja maszyny
Maszyna jest zbudowana z ramy (1) oraz zespołu transportu, krawędziowania (2),
docinania (3), precyzyjnego strugania (4), szlifowania (5) i polerowania (6) itp.

1

2

3

4

5

6
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2.3 DANE TECHNICZNE

Grubość płyty
Grubość pasa
Min. szerokość płyty
Min. długość płyty

10 ÷ 45 mm
0,4÷ 3 mm (PCV)
60 mm
160 mm

Wysokość pasa
Prędkość podawania
Ciśnienie powietrza
Zasilanie
Silnik zespołu podającego
Silnik wrzeciona klejącego

12-47 mm
≤ 14m/min. (bezstopniowo)
0,7 MPa
380 V 3N/PE 50 Hz
0,75 Kw 50 Hz
0,75 Kw 50 Hz

Silnik zespołu docinającego
Silnika zesp. precyz. strugania
Silnik zespołu polerującego
Moc grzewcza zbiornika kleju
Moc dodatkowej grzałki
Moc całkowita
Górny/dolny nóż prec. docinania

2,035 KW 12000 obr./min. 200 Hz
2,05 KW 12000 obr./min. 200 Hz
2,018 KW 1400 obr./min. 50 Hz
2,36 kW
0,12 kW
6, 44 kW

Piła docinania końców
Temperatura topienia kleju
Wymiary zewnętrzne
Ciężar netto

D=ȹ68 d=ȹ20
D=ȹ100 d=ȹ22
180 ÷ 210oC
2900 x 1280 x 1280 mm (d x sz x w)
900 kg

Wskazówka: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez
powiadomienia z uwagi na ciągły proces doskonalenia i unowocześniania produktów.
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2.4 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
2.4.1 Zasady bezpieczeństwa
Personel obsługi winien dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Osoba
odpowiedzialna w zakładzie za bezpieczeństwo pracy winna sprawdzić czy personel
jest zaznajomiony z zasadami bezpiecznej obsługi maszyny.
1. Personel obsługi oraz odpowiedzialny za konserwację maszyny winien być
odpowiednio przeszkolony oraz świadomy ryzyka jakie występuje podczas
pracy maszyny oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
certyfikatem.
2. Personel odpowiedzialny za montaż i konserwację winien być zaznajomiony z
niniejszą instrukcją oraz dokładnie przestrzegać wytycznych w niej zawartych.
3. Niektóre części maszyny pozostają przed długi czas w ruchu po wyłączeniu
maszyny w powodu inercji. Zabiegi konserwacyjne oraz regulację maszyny
można przeprowadzać, jeśli zatrzymane zostały wszystkie ruchome części
maszyny.
4. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zatrzymać
maszynę oraz odłączyć ja od zasilania elektrycznego i sprężonego powietrza i
wykonać wymagane naprawy.
5. Sprzęt używany do podnoszenia lub transportowania maszyny podczas
montażu i demontażu winien mieć odpowiednią nośność.
6. Maszynę należy użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem. Użycie maszyny
niezgodne z przeznaczeniem może spowodować poważne uszkodzenia
maszyny.
7. Personel obsługi winien stosować się do instrukcji oraz symboli
ostrzegawczych oraz utrzymywać je w czystości i dobrym stanie.
8. Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić czy zamontowane są
wszystkie osłony oraz sprawne są zabezpieczenia.
9. Wszystkie osłony i zabezpieczenia zdemontowane na czas naprawy winny
być ponownie zamontowane przed uruchomieniem maszyny.
10. Przed rozpoczęciem napraw, zabiegów konserwacyjnych, regulacji oraz
czyszczenia należy w pierwszej kolejności zatrzymać maszynę oraz odłączyć
ją od zasilania i innych instalacji oraz sprawdzić, czy zatrzymane zostały
wszystkie ruchome części maszyny.
11. W przypadku wymiany należy stosować części zmienne dostarczone wraz z
maszyną lub zalecane przez producenta. Użycie części innych niż oryginalne
lub zalecane przez producenta może spowodować zagrożenie dla personelu
obsługi lub uszkodzenie maszyny.
12. W przypadku opuszczenia stanowiska pracy, maszynę należy odłączyć od
zasilania. Praca maszyny może obywać się wyłącznie pod nadzorem.
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13. Należy regularnie sprawdzać obwody elektryczne zasilania oraz obwody
uziemienia a także izolację wszystkich przewodów. Wszelkie uszkodzone
przewody należy bezzwłocznie wymienić.
14. Niedozwolone jest uruchamianie maszyny w pomieszczeniach wilgotnych, w
pobliżu palnych materiałów lub w miejscach zagrożonych wybuchem.
15. Miejsce pracy należy utrzymywać w porządku i czystości.
16. Maszynę należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i dzieci.
Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe (w wieku
powyżej 18 lat) zaznajomione z istniejącymi zagrożeniami.
17. Maszyny nie powinny obsługiwać osoby odczuwające zmęczenie, lub osoby
znajdujące się pod wpływem środków nasennych i uspokajających.
18. Personel obsługi maszyny nie może nosić luźnej odzieży, krawatów,
rękawiczek lub biżuterii (pierścionków, bransoletek, zegarków itp.).
19. Personel obsługi maszyny winien stosować nakrycia głowy chroniące włosy
przed pochwyceniem przez ruchome części maszyny.
20. Zalecane jest stosowanie ochronników słuchu w celu ochrony przed dużym
hałasem.
2.4.2 Specjalne środki bezpieczeństwa
1. Wymagane jest zapewnienie wolnej przestrzeni na stanowisku odbioru
obrobionych elementów, o długości min. 500 mm większej od najdłuższego
obrabianego elementu.
2. Dane techniczne noża piły, frezu oraz narzędzie skrawającego winny być
zgodne z normą EN 847-1:1997 a prędkość znamionowa narzędzi nie może
być mnisza, niż najwyższa prędkość wrzeciona.
3. Regulację maszyny może wykonywać wyłącznie wykwalifikowana osoba
zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji. Podczas regulacji nie należy
dotykać narzędzi skrawających oraz innych stwarzających zagrożenie
ruchomych części maszyny.
4. Maszyna winna być podłączona do instalacji odprowadzającej pyły. Przed
uruchomieniem maszyny należy sprawdzić, czy sprawna jest instalacja
odprowadzająca pyły.
5. W przypadku wymiany narzędzi skrawających, należy w pierwszej kolejności
odłączyć maszynę od zasilania oraz zablokować główny wyłącznik oraz zawór
odcinający w położeniu OFF (Wył.).
6. W przypadku naprawy części pneumatycznych, należy w pierwszej kolejności
odłączyć maszynę od instalacji sprężonego powietrza oraz od zasilania
elektrycznego ustawiając zawór odcinający oraz wyłącznik główny w
położeniu OFF (Wył.).
UWAGA! Po odłączeniu maszyny od instalacji sprężonego powietrza w maszynie
znajduje się nadal resztkowe sprężone powietrze. Przed rozpoczęciem naprawy
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należy w pierwszej kolejności spuścić z maszyny sprężone powietrze, aby
uniemożliwić przypadkowe uruchomienie niektórych części maszyny.
7. Należy sprawdzić, czy sprawny jest przełącznik blokady bezpieczeństwa,
wyłącznik awaryjnego zatrzymania, sensor sprężonego powietrza, sterowanie
temperaturą. W przypadku nieprawidłowości wymianę komponentu winna
wykonać wykwalifikowana osoba. W przypadku wymiany należy stosować
wyłącznie części rekomendowane przez producenta w niniejszej instrukcji.
8. W miejscu pracy należy zapewnić sprawną wentylację oraz podłączenie do
zewnętrznego systemy usuwania pyłów. Instalacja wentylacji oraz systemu
odpylania winna mieć wydajność 1200m3/h. Przed uruchomieniem maszyny
należy sprawdzić, czy sprawna jest instalacja odprowadzająca pyły.
9. Dozwolone jest użycie wyłącznie ostrych narzędzi. Wszelkie przytępione,
zardzewiałe lub uszkodzone narzędzia należy bezzwłocznie wymienić. Użycie
takich narzędzi powoduje zagrożenie.
10. Niedozwolone jest obrabiane elementów roboczych o parametrach
przekraczających dozwolony zakres lub elementów zniekształconych.
11. Kierunek ruchu obrotowego ruchomych części maszyny, ostrzy, noży winien
być zgodny z oznaczeniem na maszynie. Nieprawidłowy kierunek ruchu
obrotowego może spowodować niebezpieczeństwo.
12. Podawanie elementów do obróbki można załączyć, gdy system osiągnie
najwyższą prędkość obrotową.
13. Gaz wytwarzany przez klej oraz jego odpady należy odprowadzać oraz
utylizować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.
OSTRZEŻENIE!
- Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń
ciała.
- UWAGA Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek pracy taśmy przenośnika oraz koła
Dociskowego. Zabronione jest dotykanie ruchomych części maszyny.
Dotykanie ruchomych części maszyny stwarza poważne zagrożenie.
- Odcięcie zasilania elektrycznego nie zapewnia odcięcia sprężonego powietrza.
Przed rozpoczęciem konserwacji podzespołów pneumatycznych należy w
pierwszej kolejności zamknąć zawód odcinający oraz spuścić z maszyny
sprężone powietrze.
- Po wyłączeniu maszyny powierzchnia zbiornika kleju pozostaje nadal gorąca. Nie
dotykać zbiornika kleju. UWAGA dotykanie powierzchni zbiornika kleju może
spowodować poparzenia.
2.4.3 Ograniczenia warunków roboczych:
Napięcie
Częstotliwość
Temperatura
otoczenia

380 V÷ 10%
50 Hz
0÷40oC

Wilgotność względna 90% bez kondensacji
Wysoka n.p.m.
≤ 1000 m
Temperatura
-25oC÷ 55oC
składowania

2.4.4 Poziom hałasu
Poziom generowanego hałasu jest zgodny z Normą ISO 7960.
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W przypadku pracy maszyny bez obciążenia generowany jest hałas na poziomie
poniżej 82 dB(A).
2.4.5 Klasa ochrony: IP32
3. TRANSPORT I SKŁADOWANIA

3.1 Składowanie maszyny
Maszyna winna być składowana w pomieszczeniu ciepłym i suchym oraz pokryta
folią.
3.2 Transport maszyny
Zabronione jest podnoszenie samej maszyny za pomocą zawiesia. Maszynę można
transportować i podnosić pod warunkiem, że została ona umieszczona w drewnianej
skrzyni, zabezpieczającej maszynę przed uszkodzeniem.
Podnoszenie maszyny

Transport za pomocą wózka widłowego

Kąt powyżej 45o między
zawiesiem a linią poziomą

(2) Maszynę można transportować, jeśli jest ona podparta od spodu na wózku
widłowym.
Wskazówka: w przypadku transportowania maszyny na wózku widłowym zalecane
jest umieszczenie pod maszyną miękkich odpowiednich materiałów (np.
drewnianych) w celu zabezpieczenia maszyny przed uszkodzeniem.
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UWAGA!
- Przed rozpoczęciem podnoszenia należy sprawdzić, czy sprzęt używany do
podnoszenia i transportowania ma odpowiednią nośność.
- Maszynę należy podnosić stopniowo i powoli oraz opuszczać i ustawiać delikatnie
zachowując równowagę. Brak ostrożności podczas transportowania i podnoszenia
może spowodować brak precyzje obróbki oraz uszkodzenia maszyny.
- Przed rozpoczęciem podnoszenia należy sprawdzić, czy w strefie zagrożenia nie
ma żadnych osób lub innych przeszkód na drodze maszyny.

4. MONTAŻ
4.1 Montaż –roboty mechaniczne
(1) Przed rozpoczęciem podnoszenia należy sprawdzić, czy sprzęt używany do
podnoszenia i transportowania ma odpowiednią nośność oraz czy jest
sprawny.
(2) Przed rozpoczęciem podnoszenia należy sprawdzić, czy w strefie zagrożenia
nie ma żadnych osób lub innych przeszkód na drodze maszyny.
(3) Przed podnoszeniem należy sprawdzić czy ciężar maszyny jest równie miernie
rozłożony w punkcie zawieszenie.
(4) Podczas podnoszenia należy unikać nagłych i gwałtownych ruchów, które
mogłyby spowodować uszkodzenia maszyny lub utratę równowagi.
(5) Maszyna powinna znajdować się z dala od źródeł wibracji.
(6) W miejscu pracy maszyny wymagane jest betonowe podłoże o odpowiedniej
wytrzymałości. Podczas poziomowania maszyny należy unikać wstrząsów.
(7) Maszyna powinna być ustawiona w pobliżu gniazdka zasilania, przyłącza
sprężonego powietrza oraz systemu odprowadzania pyłów. Miejsce pracy
maszyny powinno być odpowiednio oświetlone a natężenie światła nie może
wynosić mniej niż 500 luksów. Zalecana jest wydajność systemu
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odprowadzania pyłów nie mniejsza niż 800m3/h, oraz prędkość > 20m/sek.
Wymagany jest otwór przewodu ssącego powinna wynoszący 100 mm oraz
ciśnienie powyżej 1100 Pa i prędkość powietrza powyżej 12 m/sek.
(8) Gaz wytwarzany przez klej oraz jego odpady należy odprowadzać oraz
utylizować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.
(9) W celu umożliwienia montażu oraz konserwacji należy zapewnić odpowiednie
wolne miejsce. Powierzchnia wymaganej wolnej przestrzeni jest uzależniona
od wielkości obrabianych elementów.
(10) Dookoła maszyny należy zapewnić wolne miejsce w odległości min. 500 mm.
UWAGA! Brak wolnego miejsca dookoła maszyny może być przyczyną poważnych
obrażeń.
(11) W celu zapewnienia równowagi maszyny należy odpowiednio wyregulować
śruby w podstawie maszyny po jej ustawieniu. Należy sprawdzić, czy
mocowanie poziome maszyny znajdujące się po środku stołu roboczego nie
przekracza 0,10/1000.
4.2 Montaż- roboty elektryczne
Montaż instalacji elektrycznej:
(1) Użytkownik winien zapewnić wyłącznik różnicowo-prądowy zasilania.
(2) Kabel zasilania należy zapewnić w postaci przewodu miedzianego 4mm2.
(3) Przewód uziemienia winien mieć przekrój taki sam jak przewód fazy.
(4) Przewód uziemienia winien mieć oporność ≤ 4Ω.
(5) Przewód wejściowy zasilania powinien być podłączony do gniazdka w
podstawie maszyny.
Instalacja pneumatyczna:
(1) Należy sprawdzić czy zapewniony jest dopływ gazu powyżej 0,5m3 o ciśnienie
0,5-0,6 Mpa.
(2) Wymagany jest przewód powietrza o ȹ10x8 z dyszą zapewniającą płynny
dopływ gazu.

5. OBSŁUGA I REGULAJCA MASZYNY
Dostarczona maszyna została podana testom fabrycznym oraz dokładnie
skonfigurowana i nie wymaga regulacji. W przypadku regulacji maszyny zmianie
ulegnie procedura pracy lub specyfikacja obrabianego elementu. Taką regulację
może wykonać wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel.
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5.1 Regulacja belki dociskowej (Patrz rys. 1)

Rys. 1

(1) Pręt regulacji

(2) Pokrętło regulacji

Rys. 2

(1) Pokrętło regulacji (2) Nakrętka

W przypadku zmiany grubości płyty, wymagana jest zmiana wysokości belki
odpowiednio do grubości płyty. Wyświetlana wartość wysokości powinna być
identyczna, jak grubość płyty. Do regulacji służy specjalne pokrętło. Obrót pokrętła w
prawo powoduje podnoszenie płyty a obrót w lewo powoduje opuszczanie płyty.
Wskazówka: Regulacja wysokości taśmy możliwa jest, jeśli na maszynie nie ułożono
płyty.
5.2 Regulacja tylnego suportu (Rys. 2)
Suport tylni zapewnia podparcie w przypadku paneli o dużych rozmiarach. Możliwa
jest regulacja w zależności od szerokości płyty: poluzuj pokrętło (1), ustaw je w
odpowiednim położeniu oraz ustaw nakrętkę (2) w odpowiednim położeniu, po czym
dokręć pokrętło (1).
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5.3 STEROWANIE (patrz Rys. 3).
Naciśnij przycisk zasilania „A” aby podłączyć urządzenie do zasilania. Naciśnij
przycisk ogrzewania „B”, aby załączyć odpowiednią temperaturę. Gdy ulegający
stopieniu klej osiągnie temperaturę roboczą, należy odczekać 10 minut przed
rozpoczęciem pracy, aby nastąpiło jego całkowite stopienie. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia wałka aplikującego klej. Następnie naciśnij przełącznik
„D” łańcucha posuwu, aby uruchomić transport po czym naciśnij wybrany przycisk
jak np. przycisk podgrzewania (C), przycisk docinania końcowego (E), przycisk
precyzyjnego docinania (F), przycisk polerowania (G), po czym uruchomione zostaną
silniki.
Regulacja prędkości posuwu

Rys. 3
A- zasilanie B -podgrzewanie, C- podgrzewanie dodatkowe, D-łańcuch posuwu, Edocinanie końcowe, F- docinanie precyzuje, G- polerowanie.
Wskazówka: Przedstawiony na rysunku opis sterowania dotyczy wyłącznie tego typu
maszyny.
Przed włączeniem należy sprawdzić:
- czy zapewniony jest płynny ruch każdej części,
- czy narzędzie jest dobrze osadzone w uchwycie,
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- czy zapewnione jest prawidłowe smarowanie,
- czy wskazanie w układzie pneumatycznym wynosi 0,6 MPa,
- osłona krawędziowania, docinania jest zamknięta.
Włączenie (patrz Rys. 3)
(1) Zresetuj wszystkie przyciski awaryjnego wyłączenia
(2) Jeśli osłona nie jest otwarta, za pomocą przełącznika A włącz zasilanie oraz
rozpocznij pracę.

Obsługa maszyny:
(1) Naciśnij przełącznik „G” silnika zespołu polerującego i obserwuj pracę silnika:
górny silnik polerowania powinien obracać się w prawo a dolny silnik w lewo
(kierunek obrotów silnika można ocenić patrząc na łopatki silnika). W
przypadku gdy obroty silnika są w nieprawidłowym kierunku, należy zmienić
kolejność faz oraz ponownie uruchomić silnik.
(2) Po sprawdzeniu pracy silnika należy włączyć ogrzewanie za pomocą przycisku
„B” oraz zadać odpowiednią temperaturę.
Gdy klej zostanie podgrzany do temperatury roboczej, odczekaj 10 minut, aby
nastąpiło stopnienie całego kleju, po czym uruchom maszynę. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia wałka aplikującego klej. Następnie naciśnij przełącznik
„D” łańcucha posuwu, aby uruchomić transport po czym naciśnij wybrany przycisk
jak np. przycisk podgrzewania (C), przycisk docinania końcowego (E), przycisk
precyzyjnego docinania (F), przycisk polerowania (G), po czym uruchomione zostaną
silniki.
Wyłączanie maszyny:
(1) Odłącz zasilanie dodatkowego ogrzewania (C), przycisk docinania końcowego
(E), przycisk precyzyjnego docinania (F), przycisk polerowania (G) itp.
(2) Odetnij maszynę od zasilania za pomocą przełącznika zasilania (A),
(3) Wyłącz wyłącznik maszyny odłączając całą maszynę od zasilania.
(4) Wyłącz zasilanie.
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5.4 ZESPÓŁ WYRÓWNYWANIA
Zespół wyrównywania wyposażony jest w miskę podgrzewania oleju oraz spiralne
urządzenie zasilania olejem w celu zapewnienia jednorodnego kleju. Gdy taśma
przenośnika znajdzie się w maszynie, załączona zostanie zwijająca taśma. System
ten wyposażony jest w urządzenie łączące prowadnicę krawędzi oraz element
roboczy i zakończone jest gumowym wałkiem i cylindrem powietrza, które dociskają
taśmę. Gumowy wałek używany jest w przypadku pasków cienkich i miękkich.
Naprężenie taśmy winno uwzględniać elastyczność oraz zapewniać współpracę
wałka docisku oraz wałka gumowego posuwu. Na początku i na końcu pasa znajduje
się ogranicznik wysokości. W przypadku regulacji należy pamiętać, że naprężenie
nie może być zbyt duże lub zbyt małe, aby zapewnić płynny posuw, ale nie
nadmierny posuw. Odcięcie pasa następuje za pomocą dużego cylindra powietrza.
Obrabiany element oraz naprężenie taśmy są dostosowane do stopnia elastyczności
wałka, pozycji wałka z przodu i z tyłu zapewniając regulację ciśnienia roboczego i
stabilne przyleganie taśmy do obrabianego elementu.
5.4.1 Regulacja naciągu taśmy

Rys. 4
A. Przekaźnik czasu (sterowania czasem taśmy podającej w celu zapewniania
kontroli nad naprężeniem taśmy).
Procedura obsługi:
Patrz Rys. 4- obróć przekaźnik w prawo, aby wydłużyć nadłożenie taśmy z przodu,
obróć przekaźnik w lewo, aby skrócić nadłożenie taśmy z przodu.
(Wskazówka: nadłożenie taśmy nie powinni przekraczać 5 mm).
(Wskazówka: Nastawa została skonfigurowana fabrycznie i nie ma konieczności jej
regulacji przez użytkownika).
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5.4.2 Regulacja temperatury topienia (Patrz Rys. 5)

Rys. 5
A. Temperatura (zapewnia sterowanie temperaturą miski kleju).
5.4.3 Sterowanie klejem i temperaturą 23
(a) Zalecamy użycie kleju niemieckiego marki KHAN NGAU TAU COMPANY,
model typ KS217 lub KS215, spełniającego europejskie przepisy
bezpieczeństwa oraz nie zawierającego żadnych szkodliwych dla zdrowia
składników.
(b) Dla rekomendowanego kleju temperatura robocza wynosi 190-200oC, która
zapewnia najlepsze właściwości klejące oraz możliwość użycia przy małej i
średniej prędkości roboczej. WSKAZÓWKA: W temperaturze ogrzewania
powyżej 250oC, następuje rozkład kleju uniemożliwiając pracę.
(c) WSKAZÓWKA: w przypadku ogrzewania kleju do temperatury roboczej,
przekaźnik zostaje załączony po 10 minutach, aby zapewnić całkowite sto
pienie kleju, po czym uruchamiana jest maszyna. W przeciwnym wypadku
uszkodzeniu może ulec wałek dozujący klej.
(d) Użytkownik winien wybrać odpowiedni klej spełniający przepisy
bezpieczeństwa oraz o ochronie środowiska oraz winien postępować zgodnie
z instrukcjami w instrukcji obsługi w przypadku niebezpieczeństwa.
(e) Przed użyciem kleju użytkownik winien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
oraz zapoznać się z właściwościami chemicznymi i fizycznymi oraz
procedurami bezpieczeństwa a także metodami utylizacji itp.
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5.4.4 Montaż i regulacja taśmy, automatycznego posuwu, regulacja
urządzenia docinającego.
Materiał taśmy przenośnika: PVC
Montaż i regulacja taśmy: (Patrz Rys. 6):

Rys. 6
Rys. 7
1- Drążek z poliuretanu, 2- Drążek regulacji wysokości taśmy, 3- Wał docisku, 4Płyta izolacyjna ogrzewania, 5- Płyta docisku, 6- Wałek posuwu, 7- Prowadnica
taśmy, 8- Cylinder podający, 9- Cylinder odcinający, 10- Miernik ciśnienia, 11- Zawór
regulacyjny ciśnienia cylindra podawania.
1.Taśma grubości 0,4-3 mm
A. Nałóż zwijaną taśmę na szpulę.
B. Zwijana taśma przechodzi przez (- Drążek poliuretanu, 2- Drążek regulacji
wysokości taśmy, 3- Wał docisku, 4- Płyta izolacyjna ogrzewania, 5- Płyta docisku, 6Wałek posuwu) do noża tnącego (WSKAZÓWKA: przedni koniec taśmy znajduje się
na płaszczyźnie noża- Zachować ostrożność! UWAGA nóż jest bardzo ostry).
C. Wyreguluj ustawienie zgodnie z wysokością taśmy (2- Drążek regulacji wysokości
taśmy, 7- Prowadnica taśmy).
WSKAZÓWKA: (2- Drążek regulacji wysokości taśmy, 7- Prowadnica taśmy) w
najniższej pozycji zapewniana jest odległość taśmy. Należy wykonywać regulację
zachowując ostrożność, aby taśma nie była zbyt mocno naprężona lub luźna, by
zapewnić płynne podawanie zamiast zalewającego strumienia.
D. Regulację powietrza sprężonego należy wykonać zgodnie z (Rys. 6 ) oraz (Rys. 7)
cylindra podającego (8), aby zapewnić płynne i stabilne przesunięcie cylindra oraz
prawidłowe sprężone powietrza a tym samym optymalną wydajność.
WSKAZÓWKA: zasadniczo ciśnienie powietrza zaworu regulującego ciśnienie mieści
się w zakresie 0,05-0,3 mm, a rzeczywista wartość jest zadawana zależnie od
aktualnych warunków otoczenia.
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5.4.5 Regulacja ilości kleju aplikowanej przez wałek (Patrz Rys. 8).

Rys. 8
1. Śruba z łbem sześciokątnym M8x50

2. Śruba z łbem sześciokątnym M8x50

Regulacja ilości kleju:
Wyreguluj (za pomocą śruby 1. z łbem sześciokątnym M8x50) oraz śruby 2 z łbem
sześciokątnym M8x50) jednocześnie, aby zapewnić odpowiednią ilość kleju, po czym
dokręć nakrętkę.
WSKAZÓWKA: przekręcanie w prawo powoduje wzrost ilości kleju, a przekręcenia
w lewo powoduje zmniejszenie ilości kleju.
5.4.6 Regulacja wałka wyrównywania (Patrz Rys. 9)
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Rys. 9
1- Wałek prowadzący, 2- Wałek prowadzący, 3 – Wałek prowadzący, 4- Śruba z
łbem sześciokątnym M20X1.5, 5- Śruba z łbem sześciokątnym M20X1.5, 6- Licznik,
7- Drążek regulacji, 8- Śruba z łbem sześciokątnym M20X1.5.
WSKAZÓWKA: W celu zmiany grubości taśmy należy odpowiednio wyregulować na
początku oraz na końcu 1- Wałek prowadzący, 2- Wałek prowadzący, 3 – Wałek
prowadzący.
A. Obróć kluczem (7-Drążek regulacji), aby uzyskana wartość (na liczniku -6), była
taka sama, jak grubość taśmy. Wykonaj regulację (za pomocą drążka regulacji -7)
ustawienia początku i końca 1- Wałka prowadzącego, 2- Wałka prowadzącego, 3 –
Wałka prowadzącego.
B. Wykonaj regulację docisku 1 (Wałka prowadzącego ) za pomocą 4 (Śruby z łbem
sześciokątnym M20X1.5). Wykonaj regulację docisku 2 (Wałka prowadzącego ) za
pomocą 5 (Śruby z łbem sześciokątnym M20X1.5). Wykonaj regulację docisku 3
(Wałka prowadzącego ) za pomocą 8 (Śruby z łbem sześciokątnym M20X1.5).
WSKAZÓWKA: Regulacja została wykonana fabrycznie i nie ma potrzeby jej
zmiany.
WSKAZÓWKA! W przypadku taśm z niektórych materiałów wrażliwych na zmiany
temperatury, temperatura otoczenia poniżej 15oC może mieć wpływ na wydajność
wyrównywania. Aby podnieść wydajność pracy, należy zwiększyć temperaturę taśmy
na rolce.
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5.5 ZESPÓŁ DOCINANIA KOŃCOWEGO

Zespół docinania końcowego zapewnia docinanie krawędzi na początku oraz na
końcu panelu. Zespół może pracować przy prędkości silnika 0,35 Kw x 2200 Hz
12000 obr./min, zapewniając powtarzalność oraz płynne docinanie krawędzi.
Podstawa silnika została wykonana z odlewu, aby zapewnić precyzję pracy, moc
wymaganą do pracy przez długi okres czasu. Zespół zapewnia docinanie na
początku i końcu podczas obróbki i możliwa jest następująca regulacja:

Rys. 10
1-Śruba regulacyjna, 2-Licznik, 3- Miernik docisku docinania z przodu, 4- Miernik
docisku docinania z tyłu.
A. Regulacja docinania na końcu: wyreguluj odpowiednio śrubę, aby zapewnić
idealne docinanie (wskazanie licznika 0). Regulacja ta nie jest konieczna w
przypadku maszyny dostarczonej z zakładu producenta. Regulacja docinania
początku jest podobna do procedury regulacji docinania końca.
B. Regulacja docisku: wyreguluj ciśnienia powietrza za pomocą miernika (3) oraz (4),
po czym przesunięcie elementu roboczego w celu dopasowania cięcia końcówki, aby
zapewnić idealne docinanie (zwykle ciśnienie mieści się w zakresie 0,2-0,5 MPa, a
rzeczywista wartość jest zadawana zależnie od aktualnych warunków roboczych.
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5.6 ZESPÓŁ PRECYZYJNEGO STRUGANIA
Zespół precyzyjnego strugania zapewnia dodatkowe docinanie krawędzi na początku
oraz na końcu panelu przez obrotowy frez napędzany silnikiem a także docinanie
krawędzi od góry i dołu o takim samym promieniu. Zespół może pracować przy
prędkości silnika 0,5 Kw x 2200 Hz 12000 obr./min, zapewniając powtarzalność oraz
płynne docinanie krawędzi. Podstawa silnika została wykonana z odlewu, aby
zapewnić precyzję pracy, moc wymaganą do pracy przez długi okres. Zespół
zapewnia precyzyjne struganie od dołu i góry podczas obróbki i możliwa jest
następująca regulacja:

Rys. 11
1- Śruba regulacyjna, 2- Licznik, 3- Śruba regulacyjna nachylonego koła
dociskowego, 4- Śruba regulacyjna koła dociskowego.
A. Regulacja noża docinającego od dołu: wyreguluj 1, aby zapewnić idealne
docinanie (liczba wskazywana przez licznik oznacza grubość krawędzi).
Regulacja docinania od góry wykonywana jest w sposób analogiczny.
B. Regulacja nachylonego koła dociskowego: wyreguluj odpowiednio tylko śrubę
3. Regulacja docinania od góry wykonywana jest w sposób analogiczny.
Regulacja nie jest konieczna, gdyż ustawienia maszyny zostały wykonane
fabrycznie.
C. Regulacja koła dociskowego od dołu: wyreguluj odpowiednio tylko śrubę 4.
Regulacja docinania od góry wykonywana jest w sposób analogiczny.
Regulacja nie jest konieczna, gdyż ustawienia maszyny zostały wykonane
fabrycznie.
D. Ruch obrotowy noża odbywa się w kierunku przeciwnym do posuwu.
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5.7 ZESPÓŁ SZLIFOWANIA
Zespół szlifowania przeznaczony jest do szlifowania wg oznaczenia za pomocą
ruchu nieliniowego noża w celu zapewnienia gładkiej i czystej wierzchniej i spodniej
powierzchni materiału. Zespół szlifowania składa się z noża wykonanego ze stopy
karbidu oraz konstrukcji naprowadzającej zapewniającej powtarzalność pracy oraz
płynną obróbkę wykończeniową. Zespół składa się ze skrobaka górnego i dolnego.
Podczas obróbki możliwa jest następująca regulacja:

Rys. 12
1- Śruba regulacyjna, 2- Licznik, 3- Śruba regulująca koło dociskowe
A. Regulacja dolnego skrobaka: wyregulować odpowiednio śrubę 1, aby
zapewnić idealną obróbkę (wskazanie na liczniku oznacza także grubość
krawędzi). Regulacja górnego skrobaka wykonywana jest analogicznie.
B. Regulacja dolnego koła dociskowego: wyreguluj odpowiednio tylko śrubę 3.
Regulacja koła dociskowego od góry wykonywana jest w sposób analogiczny.
Regulacja nie jest konieczna, gdyż ustawienia maszyny zostały wykonane
fabrycznie.
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5.8 ZESPÓŁ POLEROWANIA
Zespół polerowania przeznaczony jest do czyszczenia obrobionego materiału. Zespół
ten składa się z dwóch kół oraz silnika, pracujących oddzielnie i zapewniających
oddzielnie czyszczenie od góry oraz dołu płyty podczas obróbki. Podczas obróbki
możliwa jest następująca regulacja:

Rys. 13
1- Śruba wewnętrzna z łbem sześciokątna M10x50 2-Nakrętka M12
A. Regulacja polerowania od dołu: odkręć nakrętkę M12, wyregulować koło
polerowania oaz stopień nachylenia, a po zakończeniu regulacji dokręcić
nakrętkę. Odkręcić dwie śruby z łbem sześciokątnym M10x50, ustawić
odpowiednio położenie początkowe i końcowe koła polerującego. Regulacja
koła polerowania od dołu i góry wykonywana jest w sposób analogiczny.
Regulacja nie jest konieczna, gdyż ustawienia maszyny zostały wykonane
fabrycznie.
B. Ruch obrotowy koła polerującego odbywa się w kierunku przeciwnym do
posuwu.
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6. KONSERWACJA

Aby zapewnić prawidłową pracę maszyny należy regularnie przeprowadzać
przeglądy konserwacyjne maszyny, które z jednej strony są wymagane do
zapewnienia produkcji a z drugiej strony są warunkiem bezpieczeństwa.
- Przed rozpoczęciem konserwacji należy sprawdzić, czy maszyna jest odłączona od
zasilania oraz zablokować wyłącznik, aby uniemożliwić jej przypadkowe
uruchomienie.
- Podczas użytkowania maszyny należy zapewnić system odpylający.
- Należy regularnie czyścić maszynę, aby zapewnić długą i niezawodną eksploatację
maszyny. Należy także zapewnić prawidłową obróbkę materiałów. Aby zapewnić
kompletną konserwację należy wykonywać czyszczenie maszyny na koniec każdej
zmiany oraz pod koniec każdego tygodnia.
- Należy regularnie sprawdzać stan i stopień zużycia noży piły, frezu tnącego,
skrobaka oraz koła polerującego.
- Naprawy maszyny może wykonywać wyłącznie jedna osoba posiadająca
wymagane kwalifikacje oraz zaznajomiona z konstrukcją maszyny.
- W przypadku napraw należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Użycie części innych, niż oryginalne może spowodować zagrożenie dla personelu
Obsługi maszyny.
Dodatkowe informacje dotyczące napraw przedstawiono w poniższej tabeli.
INFORMACJE DOTYCZĄCE NAPRAW
Lp.

Częstotliwość

1

Po każdym
dniu

2

Co 80 h

Zespół

Czynności

Środek
smarny

a. Usunąć wióry
b. Oczyścić łańcuch,
Olej
taśmę podającą
antykorozyjny
Cała maszyna c. Oczyścić napęd
3#smar
d. Usunąć klej znajdujący
się dookoła miski
e. Nałożyć olej
zabezpieczający na
powierzchnie
obrabianego elementu
Wlać olej odporny na wys.
Miska oleju
temp. do łożyska
Smar #3
liniowego
Wałek
Naoliwić łożyska
Smar #3
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3

4

dociskowy
Miska
Co 200 h
smarowania
Sprawdzić naprężenie
łańcucha
łańcucha
transmisyjnego
Taśma
Naoliwić taśmę
podająca
Taśma
Sprawdzić naprężenie
podająca
łańcucha i wyregulować,
Co 2 miesiące
jeśli konieczne
Silnik podający Wymienić olej przekładni

Silnik podający Wymienić olej przekładni
5

Co 2000 h

6

Sprawdzać
regularnie
poziom płynu

Trzy zespoły

3/4 oleju smarującego
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Wyregulować
Smar #3

olej
przemysłowy
50-70
olej
przemysłowy
50-70
Mobil ISO
VG32

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
7.1 Rozwiązywanie problemów –zespół wyrównywania
Wygląd
Maszyna podłączona do zasilania,
załączone ogrzewanie
przełącznikiem, stopiony klej nie
osiąga przez długi czas wymaganej
temperatury

Nadmierna ilość kleju na panelu

Niezamocowana opaska na

Przyczyna i rozwiązanie
1. Uszkodzony przewód ogrzewania,
sprawdzić komponenty ogrzewania oraz
multimetr i wymienić, jeśli uszkodzone.
2. Wyłączony przewód neutralny, szybko
ulegają przepaleniu części ogrzewaniaustawić przewód neutralny w odpowiednim
położeniu.
3. Uszkodzone termoogniwo-sprawdzić i
wymienić, jeśli uszkodzone.
4. Uszkodzony sterownik temperatury –styki
multimetrem i wymienić, jeśli uszkodzone
Nadmierne dozowanie Wyregulować
kleju
dozowanie kleju
Nadmierne dozowanie Wyregulować
kleju
dozowanie kleju
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krawędzi

Niewystarczający
Zwiększyć docisk
docisk rolki
rolki
Wilgotny lub
zabrudzony olejem
Zmienić panel
panel
Nie do końca stopiony Zwiększyć temp.
klej
Szybkie zwęglanie kleju
Nadmierna
Wyregulować
temperatura
temperaturę
Niesprawny nóż
1. Nieprawidłowe ciśnienie powietrza,
sprawdzić przyłącze oraz parametry
sprężonego powietrza
2. Uszkodzony zawór elektromagnetyczny –
wymienić.
3. Nieprawidłowe przyłącze zaworu
elektromagnetycznego –sprawdzić czy nie
jest luźne.
4. Uszkodzony przełącznik skoku-sprawdzić
za pomocą miernika
5. Przełącznik trybu w nieprawidłowym
położeniu –ustawić odpowiednio przełącznik
trybu
6. Uszkodzony cylinder powietrza –wymienić
na nowy.
Niewystarczająca krawędź na końcu Nieprawidłowa pozycja Ustawić prawidłową
panelu
przełącznika skoku
pozycję przełącznika
podawania i noża
skoku
7.2 Rozwiązywanie problemów –zespół docinania
Wygląd

Niemożliwe podniesienie silnika do
pozycji cięcia

Przyczyna i rozwiązanie
1. Nieprawidłowe ciśnienie powietrza,
sprawdzić przyłącze oraz parametry
sprężonego powietrza.
2. Nieprawidłowa nastawa zaworu
redukującego ciśnienie-wyregulować.
3. Uszkodzony zawór elektromagnetyczny –
wymienić.
4. Nieprawidłowe przyłącze przewodów–
sprawdzić, czy nie jest luźne.
5. Uszkodzony przełącznik skoku-sprawdzić
za pomocą miernika.
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Niedostateczne dodatkowe
wyrównywanie po cięciu
Docinanie końcówki takie samo za
każdym razem
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Wyregulować
zgodnie z temp. I
doświadczeniem
1. Niezałączona blokada- wyregulować i
zablokować.
2. Zabrudzone wiórami koło-oczyścić.

Rozszerzenie cieple,
skurczenie cieplne

7.3 Rozwiązywanie problemów –zespół precyzyjnego strugania
Wygląd
Przerywane docinanie panelu
Nieprawidłowe docinane na
początku
Przerwane krawędź

Wibracje

Przyczyna
Koło naprowadza
panel
Zmienione położenia
koła
Pęknięty nóż
docinający lub
nadmierna szerokość
panelu
Niewyważony nóż
podczas pracy na
dużych obrotach, lub
niewystarczający
docisk

Rozwiązanie
Zwiększyć docisk koła
Zmienić położenie koła
Wymienić lub
naprawić nóż, zadać
prawidłową szerokość
Sprawdzić oraz
wyważyć nóż,
wyregulować docisk

7.4 Rozwiązywanie problemów – zespół polerowania
Wygląd
Niskiej jakości polerowanie

Przyczyna i rozwiązanie
Nieprawidłowa pozycja Wymienić koło
koła polerującego
polerujące
Wyeksploatowane
Wymienić koło
koło polerujące
polerujące

7.5 Rozwiązywanie problemów – instalacja elektryczna
Wygląd
Niemożliwe uruchomienie

Przyczyna i rozwiązanie
1. Uszkodzony przycisk zasilania-wymienić
panel sterowania
2. Niemożliwe uzyskanie prawidłowej
wartości sprężonego powietrza w maszynie
–zamontować przekaźnik ciśnienia oraz
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Niemożliwe uruchomienie pasa
przekładni lub nagłe zatrzymanie

Niemożliwe uruchomienie lub nagłe
zatrzymanie silnika
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zadać nastawę 0,4 MPa. Nieuzyskanie
zadanego ciśnienia uniemożliwia
uruchomienie maszyny.
3. nieprawidłowy kabel zasilania, sprawdzić
parametry napięcia oraz czy są wszystkie
fazy.
1. Uszkodzony przycisk taśmy-wymienić
panel sterowania
2. Zadana temp. nie została uzyskanapoczekać, aż uzyskana zostanie zadana
temperatura.
3. Odległość podczas pracy maszyny
między panelami jest mniejsza niż 600 mm.
4. Zespół docinania końcowego nie powraca
do początkowego położenia. Ustawić zespół
w odpowiednim położeniu do warunków
pracy.
5. Uszkodzony silnik taśmy oraz dozowania
kleju-wymienić silnik.
6. Awaria wała taśmy oraz dozowania klejuwymienić falownik oraz zresetować alarm.
1. Alarm o awarii, sprawdzić falownik oraz
usunąć awarię zgodnie z instrukcjami w
instrukcji obsługi, po czym ponownie
uruchomić.
2. Nieprawidłowe podłączenie przewodówsprawdzić falownik
3. Uszkodzony silnik-wymienić, sprawdzić
czy zapewnione są trzy fazy oraz parametry
zasilania.
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ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI
1. Maszyna
2. Instrukcja obsługi
3. Komplet dokumentacji
4. Komplet oprzyrządowania
5. 1 klucz do śrub sześciokątnych (GB5356085)
S-2. 5,3,4,5,6,8,10 po jednej sztuce
6. 1 klucz podwójny do głowicy (GB4388-84)
8-10, 12-14, 17-19 po jednej sztuce
7. Uchwyt (HY8310.24)
B-17*17*160 jedna sztuka
8. Śrubokręt (GB1433-78)
SS100*5
9. Pistolet na sprężone powietrze i przewód –komplet.
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ŚWIADECTWO O SPEŁNIANIU WYMOGÓW

Producent oświadcza, że maszyna została poddana próbom fabrycznym z
wynikiem pozytywnym.

Główny kontroler produkcji:
Rok

miesiąc

dzień
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AUTOMATYCZNA WYRÓWNIARKA
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INSTRUKCJE ELEKTRYCZNE
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Przedmowa
Dziękujemy za zakup naszego produktu.
W niniejszej instrukcji przedstawiono informacje dotyczące układu przewodów,
konfiguracji parametrów, diagnostyki nieprawidłowości, rozwiązywania problemów,
rutynowej konserwacji oraz innych kwestii wymagających uwagi użytkownika.
Aby zapewnić precyzyjne docinanie użytkownik winien dokładnie przeczytać
niniejsze instrukcje dotyczące przewodów. Użytkownik winien zapewnić niniejszą
instrukcję w pobliżu maszyny dla personelu obsługi.
Personel obsługi winien zachować ostrożność oraz przestrzegać poniższe zasad
bezpieczeństwa:

Należy zachować ostrożność podczas przemieszczania maszyny, aby nie
spowodować uszkodzenia komponentów elektrycznych na skutek dużych
wibracji.
Przed rozpoczęciem montażu przewodów oraz przeglądów należy
odłączyć maszynę od zasilania.

Wszelkie prace dotyczące instalacji elektrycznej oraz przyłącza przewodów
powinny być wykonywane przez elektryka.

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy podłączyć maszynę do stabilnego
uziemienia, aby zapewnić bezpieczeństwo dla personelu obsługi.
W przypadku wyłączenia maszyny w instalacji przewodów pozostaje
napięcie resztkowe. Nie należy przeprowadzać przeglądów instalacji
elektrycznej i maszyny natychmiast po wyłączeniu maszyny.
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INSTRUKCJE ELEKTRYCZNE

Spis treści
1. Parametry
2. Instalacja przewodów
3. Panel sterowania
4. Rozwiązywanie problemów
5. Rutynowa konserwacja
6. Spis parametrów
7. Schemat instalacji elektrycznej
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1. Parametry
Parametry komponentów instalacji elektrycznej
Lp.
1
2

Nazwa
Szafka podłączona
Przełącznik odcinający
zasilanie
Wyłącznik autom. obwodu
niskiego napięcia
Silnik wznoszący
polerowania
Silnik wznoszący
polerowania
Kontaktor AC

Symbol

Model

Ilość

Dane techn.

X1
QS

TYP6003
KCD1PZ+V2

4P
AC380-32A-3P

1
1

QF1

DZ47-60 D5-3P

5A 3P

1

M1

A15634

0,18 KW 380YO,62A

1

M1

A15634

0,18 KW 380YO,62A

1

KM2

GSC1-0910M7C

4KW kabel 220 V AC

1

Wyłącznik autom. niskiego QF2
napięcia
Wyłącznik autom. niskiego QF3
napięcia
Transformator
TC

DZ47-60 D3-2P

3A 2P

1

DZ47-60 D6-1P

6A 2P

1

JBK3-250VA

380 V wejść. 220V

1

ZB2BS54C+
ZB2BZ102C
ZB2BS54C+
ZB2BZ102C
TZ-93

1

12

Wyłącznik awaryjnego
SBT1
zatrzymania
Wyłącznik awaryjnego
SBT2
zatrzymania
Wyłącznik bezpieczeństwa SQ03

13

Wyłącznik kluczykowy

YAQ2

1

14

Przekaźnik pośredni

KA12

XB2BG73C+
ZB2BZ101C
MY2NJ+PYF08A-E

15

Oświetlenie

EL1

1

16

Przełącznik skoku

SQ4

HR1X18/20W+YZ18 18W wejść. 220V
RR2618W
SD-8108

17

Przekaźnik pośredni

KA07

MY2NJ+PYF08A-E

1

18

Przekaźnik czasowy

KT8

X3CT-8H

0,1-3 min.

1

19

Wyłącznik autom. niskiego QF4
napięcia
Transformator
AP1

DZ47-60 D5-3P

PA 3P

1

VFD-007M43A

380V-0,7KW

1

Wyłącznik auto niskiego
napięcia
Silnik przenośnika

QF5

DZ47-60 D%-3P

5A 3P

1

M3

CH4

0,75KW 380V/Y/2.13A

1

M4

YS8024

740W 380V/2.02A

1

24

Silnik wałka dozującego
klej
Przekaźnik pośredni

KA4

MY2NJ+PYF08A-E

25

Przekaźnik czasowy

KT7

X3CT-8H

3
4
5
6
7
8
9
10
11

20
21
22
23

1
1

1

1

1
0,1-3 min.

1
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Parametry komponentów instalacji elektrycznej
Lp.

Nazwa

Symbol

Model

Ilość

Dane techn.

26

Przekaźnik pośredni

KA5

MY2NJ+PYF08A-E

27

Przycisk podw. ładow.

SB4

TPB-2

28

Przekaźnik pośredni

KA3

MY2NJ+PYF08A-E

29

Kontaktor AC

KM3

GSC1-0910M7C

30

Przełącznik skoku

SQ4

SD-8108

31

DZ47-60 D5-3P

PA 3P

1

32

Wyłącznik autom. niskiego QF6
napięcia
Transformator
AP2

VFD-007M43A

380V-0,75KW

1

33

Silnik docinania końcow.

M6

Silnik docinania

M5

35

Przekaźnik pośredni

KA06

36

Przekaźnik pośredni

KA7

MY2NJ+PYF08A-E

37

Przekaźnik pośredni

KA8

MY2NJ+PYF14A-E

38

Przekaźnik pośredni

0,35KW/380V
1,16A IP54
0,35KW/380V
1,16A IP54
2 norm. otwarty
2 norm. zamkn
2 norm. otwarty
2 norm. zamkn
4 norm. otwarty
4 norm. zamkn

1

34

HSE55/62 12000 obr.
200HZ
HSE55/62 12000 obr.
200HZ
MY2NJ+PYF08A-E

KA9

MY2NJ+PYF08A-E

39

Przekaźnik pośredni

KA10

MY2NJ+PYF08A-E

40

Przełącznik skoku

SQ7

SD-8108

41

Przełącznik magnetyczny

SQ01

42

Przełącznik magnetyczny

43

4 norm. otwarty
4 norm. zamkn
Przyc. uruch. 1
Przyc. wył. 1
2 norm. otwarty
2 norm. zamkn
4 KW
kabel:220V AC

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

CL-D-C73

2 norm. otwarty
2 norm. zamkn
1 norm. otwarty
1 norm. zamkn
220 V AC

SQ01

CL-D-C73

220 V AC

1

Przekaźnik czasowy

KT4

H3CT-8BH-P2CF-08

0,3s-30 min.

1

44

Przekaźnik czasowy

KT5

H3CT-8BH-P2CF-08

0,3s-30 min.

1

45

Przekaźnik czasowy

KT6

H3CT-8BH-P2CF-08

0,3s-30 min.

1

46

Przełącznik zbliżeniowy

SP1

PR1808DN

24 V DC

1

47

Zasilanie prądu stałego

Zasilanie

S8JC-Z05024C

1

48

Wyłącznik autom. niskiego QF7
napięcia
Transformator
AP3

DZ47-60 D10-3P

Wejśc:220 V AC
Wyjść:24 V DC
2.1 A
10A 3P

VFD015M43A

1,5KW 3PH

1

Silnik precyzyjnego
strugania

HSI55/92 12000 obr.
200HZ

0,5KW/380V
IP54

1

49
50

M7

1
1

1
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Parametry komponentów instalacji elektrycznej
Lp.
51

Nazwa

Symbol

Silnik precyzyjnego
strugania
Przekaźnik pośredni

M8

54

Wyłącznik autom.
niskiego napięcia
Kontaktor AC

55
56

Model

Ilość

Dane techn.
1

QF8

C20 12000 obr. 200HZ 0,5KW/380V
IP54
MY2NJ+PYF08A-E
2 norm. otwarty
2 norm. zamkn
DZ47-60 D15-3P
15A 3P

KM1

GSC1-2510M7C

5,5KW

1

Panel główny ogrzewania

R1

MD515-5-04-25

1

R2

-413

57

Panel dodatkowy
ogrzewania
Przewód ogrzewania

R3

MD(I)515-6B-03-33

58

Płyta ogrzewania

R4

-243

59

Przekaźnik pośredni

KA2

MY2NJ+PYF08A-E

60

Tablica elektryczna

E1

1,8KW 220 V
AC
0,35KW 330*60
grub. 10 mm
0,2KW
ȹ8*135 220V
AC
0,12KW 300*38
grub. 3,5 mm
2 norm. otwarty
2 norm. zamkn
Wejść: 220 V

61

Przełącznik skoku

SQ1

SD-8108

1

62

Przekaźnik pośredni

KA1

MY2NJ+PYF08A-E

63

Przekaźnik czasowy

KT1

H3CT-8H

1 norm. otwarty
1 norm. zamkn
1 norm. otwarty
1 norm. zamkn
0,1-30 min.

64

Przełącznik skoku

SQ2

SD-8108

1

65

Przekaźnik czasowy

KA5

JZC3 -22D

1 norm. otwarty
1 norm. zamkn
2NO 2NC

66

Przekaźnik czasowy

KT2

H3CT-8H

0,1-30 min.

1

67

Przekaźnik czasowy

KT3

H3CT-8H

0,1-30 min.

1

68

Przełącznik zmiany

SA4

ZB2BA3C+ZB2BZ101C 1NO

69

Sterownik temp.

WK

SF504S

220 V AV wejść

1

70

Termoogniwo

E2

MD(I)515-6B-03-71

Seria K

1

71

Folia eksploatacyjna

PC

-E-01-44

72

Korek opow.. panelu
ogrzewania

KC

52
53

KA13

Prędk. maks.
14m/h
(H10B-TS-M20)+(H10B_AG)+_HE-010M)+(HE-10-F)

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1 komplet
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Parametry komponentów instalacji powietrza
Lp.

Nazwa

Model

Dane techn.

1

Zespół filtra

HAC301-03

0,05-0,85 Mps.

2

Płyta zaworu

200M3F

3
4

Zawór
elektromagnetyczny
Cylinder powietrza

5
6

Ilość

Uwagi
1

3 grupy G1/4 E

Ze złączami
odpływu
Sprzęg zaworu

SV522S

G1/4

220 V AC

3

MAL20*25

G1/8 0,1-0.9 MPa

1

Cylinder powietrza

SDA32*20-B

G1/8 0,1-0.9 MPa

MAL20*65-U

0,1-0,9 Mps G1/8

GR2000

8

Cylinder powietrza
posuwu
Zawór redukcyjny
ciśnienia
Barometr

Podawanie
ciągłe
Podawanie
ciągłe
Nr rys. -325

9

Cylinder odcinający

SDAȹ80*20

Wlot: 21 bar Wylot:
6,9 bar
G1/8 0-150 Psi 010bar
0,1-0,9Mpa G ¼

10

Zawór
elektromagnetyczny

TD-08

220 V AC G 1/4

11

GL3000-02

G1/4

12

Urządzenie mgiełki
olejowej
Zawór

Wyświetlanie
1
ciśnienia
Nr rys.:MD514A- 1
03-46
Sterowanie
1
przedmuchem
powietrza
1

G1/4

1

13

Płyta zaworu

SNS MS22MF
280M2F

14

Zawór
elektromagnetyczny
Cylinder powietrza
głowicy strugającej

280-4E1-83PSL
PK1AC
20*250

G1/4

16

Zespół docinania
końcowego

PK1ACE
20*225

G1/8

17

Przekaźnik ciśnienia

SNS-C110X

18

Zawór
elektromagnetyczny
odcinający

4V310-08

7

15

Płyta zaworu dla 2
grup

G1/8

G3/8

1

1
1
4

Płyta do
mocowania
zaworu elektromagnetycznego
Zawór pracuj.

1

Cylinder
powietrza
głowicy
strugającej
Zespół
docinania
końcowego
(Nitka nie
załączona)

1

2

1

1
1
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2. Instalacja przewodów
Napięcie pobierane: 380V∼ ± 5%
Częstotliwość: 50 Hz ±5%
Moc znamionowa: 7,36 KW
Prąd znamionowy: 28,49 A
Kabel wejściowy: 4 mm2
Kolory przewodów:
N (neutralny):

niebieski

L1, L2, L3:

czarny

Uziemienie:

żółto-zielony

UWAGA
Instalacja przewodów powinna być wykonana przez elektryka z uprawnieniami.
Przed rozpoczęciem przeglądów instalacji lub prac przy instalacji należy w
pierwszej kolejności odłączyć maszyną od zasilania.
Przed rozpoczęciem pomiarów w pierwszej kolejności należy odłączyć
maszyną od zasilania.
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3. Panel sterowania
Instrukcja obsługi urządzenia (Rys. I):

Rys. I
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Instrukcja obsługi panelu sterowania:
Przycisk A: Zwiększanie prędkości. Po uruchomieniu taśmy podającej, naciśnij ten
przycisk, aby zwiększyć częstotliwość podawania oraz zwiększyć prędkość
podawania.
Przycisk B:

Przełącznik zasilania. Przełącznik ustawiony w pozycji „1” =włącz.,

Przełącznik ustawiony w pozycji „0”= wył.
Przycisk C: Zmniejszanie prędkości. Po uruchomieniu taśmy podającej, naciśnij ten
przycisk, aby zmniejszyć częstotliwość podawania oraz zmniejszyć prędkość
podawania.
Przycisk D: Ogrzewanie. Przełącznik ustawiony w pozycji „1” =włącz., Przełącznik
ustawiony w pozycji „0”= wył.
Wyświetlacz E: Pomiar prędkości. Naciśnięcie przycisku A lub C powoduje
wyświetlanie wartości liczbowej określającej prędkość podawania w m/min. Zakres
wartości 0-14, co oznacza prędkość maks. Podawania 14 m/min. oraz minimalną 0
m/min. Możliwa jest zmiana liczby całkowitej.
Przycisk F: Ogrzewanie dodatkowe. Przycisk ustawiony w pozycji „1” oznacza włącz
a w pozycji „0” oznacza wył. Przycisk należy użyć w temp. Poniżej 10oC. Funkcja ta
ma zadanie ogrzanie panelu w celu zapewnienia równomiernego rozchodzenia się
ciepła na panelu w celu zapewnienia bardziej wytrzymałego wiązania płyty oraz
paska.
Wyświetlacz G:

Wyświetla alarmy. Zasadniczo na wyświetlaczu tym nie są

wyświetlane żadne wartości a w przypadku awarii falownika należy nacisnąć przycisk
bezpieczeństwa po czym wyświetlone zostanie na tym wyświetlaczu menu alarmowe
(dokładne informacje podano w tabeli kodów).
Przycisk H: Przycisk taśmy podającej: Przycisk ustawiony w pozycji „1” oznacza
włącz a w pozycji „0” oznacza wył.
Wskazówka: przycisk ten należy nacisnąć po naciśnięciu przycisku D ogrzewania
głównego, po czym temperatura pokazywana na wyświetlaczu osiągnie zadaną
wartość, w przeciwnym razie pomimo załączonej lampy wała dozującego klej, nie
nastąpi uruchomienie wała.
Funkcja ta ma na celu zapobieganie nieprawidłowemu topnieniu kleju, które mogłoby
uszkodzić wał.
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Wyświetlacz I: Sterownik temperatury, który zapewnia sterowanie temperaturą miski
kleju.
Przycisk J: docinania końcowego: Przycisk ustawiony w pozycji „1” oznacza włącz
a w pozycji „0” oznacza wył..
Przycisk K: precyzyjnego strugania: Przycisk ustawiony w pozycji „1” oznacza
włącz a w pozycji „0” oznacza wył..
Przycisk L: polerowanie. Przycisk ustawiony w pozycji „1” oznacza włącz a w pozycji
„0” oznacza wył..
M: Przekaźnik czasowy- reguluje długość taśmy PVC.
N: przełącznik kluczykowy- zapewnia odcinanie zasilania w przypadku otwartych
drzwiczek.
Po otwarciu drzwiczek kluczyk należy przekręcić, aby włączyć maszynę.
O: przycisk awaryjnego wyłączania-przycisk należy nacisnąć, aby odciąć panel
sterowania z wyjątkiem sterownika temperatury.
Wskazówka 1: Po lewej stronie korpusu maszyny znajduje się inny przycisk
awaryjnego wyłączenia.
2.Jeśli wyświetlany jest alarm należy wyłączyć zasilanie urządzeń przez 5 sekund, po
czym włączyć zasilanie, co zapewnie zresetowanie alarmu. W przypadku
wyświetlanego alarmu E5, należy sprawdzić, czy prawidłowe są parametry ciśnienia
powietrza oraz pozycję przycisków awaryjnego wyłączenia.
Procedura cyklu roboczego:
Wyregulować ciśnienie powietrza zadając nastawę

Włączyć zasilanie
powyżej 5 kg
sterowania

Włączyć maszynę za pomocą przycisku zasilania na panelu
Podświetlona zostanie kontrolka sterownika temperatury, choć

ogrzewanie będzie wyłączone
przycisku

Aby załączyć ogrzewanie panelu należy nacisnąć przycisk

dodatkowego ogrzewania
stopiony

Włączyć ogrzewanie za pomocą odpowiedniego

Po upływie około 10 minut klej zostanie całkowicie

Naciśnij przycisk zwiększania/zmniejszania częstotliwości, aby

wybrać odpowiednią prędkość roboczą taśmy podającej
uruchamiania taśmy podającej

Nacisnąć przycisk

Nacisnąć przycisk dozowania kleju przez 5 min.
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Zadać nastawę czasu podawania, aby ustawić długość panelu
Zamocować płytę polerującą w odpowiednim miejscu (zgodnie z grubością panelu)
obserwować wyświetlane wartości na liczniku, sprawdzając, czy są one
zgodne z grubością panelu

Nacisnąć jeden po drugim przycisk uruchamiania

docinania końcowego, precyzyjnego strugania

Ułożyć panel na taśmie

podającej.
Instrukcja obsługi sterownika temperatury (XMT:SF50S):
Przycisk regulacji:
a. W normalnym trybie naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez 3 sek. przycisk

,

po czym wpisz wartość parametru.
b. W trybie konfiguracji naciśnięcie przycisku

, powoduje zapisanie nowego

parametru oraz wyświetlanie następnego parametru.
Przycisk (zwiększania): W trybie konfiguracji parametrów przycisk umożliwia
zwiększyć wartość parametru.
W trybie testowym przycisk zwiększa wartość kontrolną
Przycisk (zmniejszania): W trybie konfiguracji parametrów przycisk umożliwia
zmniejszyć wartość parametru.
W trybie testowym przycisk zmniejsza wartość kontrolną.
Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk

, aby szybko zmienić wartość lub

zadawany parametr.
Po włączeniu urządzenia wykonany zostanie automatycznie test statusu urządzenia,
a po upływie kilku sekund załączony zostanie tryb pomiarowy oraz wykonane
zostaną pomiary zgodnie z domyślnymi parametrami oprzyrządowania.
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(2) Konfiguracja parametrów:
Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk

, po czym załączony zostanie tryb

konfiguracji oraz w górnej linii wyświetlone zostaną parametry a w dolnej linii
wyświetlone zostaną wartości. Za pomocą przycisku zwiększaj lub zmniejszaj
, aby zapisać parametry, po

nastawę parametru. Następnie naciśnij przycisk
czym

przejdź

do

następnego

parametru.

Po

zaprogramowaniu

wszystkich

parametrów należy powrócić do trybu pomiaru.
Kod
parametru

Definiowanie
parametru

Zakres
nastawy

Uwagi
o

o

o

COOL

Skutek pozytywny
lub negatywny

ON/OFF

0:T (0∼400 C), 1:R(0∼1000 C) 2:J(0∼900 C),
o
o
o
4:B(0∼1800 C) 5:S(0∼1700 C) 6:K(0∼1200 C)
o
o
7:E(0∼650 C) 8:PT(-50∼400 C) 9:CU50(o
50∼150 C) 1-:0∼20mA (0∼5V0 11:4∼20mA
(1∼5V) 12:0∼400Ω
W przypadku wpisywania oporności
Eastone, należy podłączyć rezystor 250Ω do obu
wejść termoogniwa.
ON: skutek pozytywny (chłodzenie)
OFF: skutek negatywny (ogrzewanie)

CTRL

Metoda
sterowania

ON/OFF
BPid
Tune

Sterowanie stopniowe
Sterowanie PID
Automatyczne strojenie: na końcu PID

P

Parametr
proporcji

0÷9999

Konfiguracja: patrz instrukcja obsługi

I

Parametr
całkowity

0÷9999

Konfiguracja: patrz instrukcja obsługi

SN

Wpisywanie
0 ÷ 14
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Kod
parametru
D

Definiowanie
parametru
Sterowanie PID,
wsp. różnicowym,
BIT sterowanie,
różnica powrotna

Zakres
nastawy

0∼9999
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Uwagi

Nastawa dotyczy pracy miernika
sterowanie
BIT to różnica powrotna, zwykle wynosi ona
o
2∼4 C, nie mniej, przekaźnik jest załączany
częściej, zadaje więcej nastaw, w warunkach
niewysokich wymogów

SC

Korekta wartości
pomiaru

-999∼9999

Wartość wyświetlana= wartość pomiaru +Sc

CTL

Cykl pomiaru

0∼55S

Gdy głównym wejściem jest przekaźnik, cykl
pomiaru powinien być dłuższy, aby wydłużyć
żywotność

HF1

Przełącznik
górnej/dolnej
wartości
alarmowej

ON/OFF

ON: ostrzeżenie o górnym limicie

Wartość
ostrzegawcza

-999∼9999

AL1

DIL

DIH

OFF: ostrzeżenie o dolnym limicie
Należy zadać odpowiednią wartość

Sygnał liniowy (np. mA, V) wejście ma skutek:
brak sygnału liniowego (np. termoogniwo, termo
rezystancja) brak skutku wejścia
Sygnał liniowy (np. mA, V) wejście ma skutek:
Zakres wejściowy -999∼9999
brak sygnału liniowego (np. termoogniwo, termo
górnego limitu
rezystancja) brak skutku wejścia
nastawa fabryczna wynosi 4-20mA na wejściu
Wyświetlane wskazanie sb oznacza odłączenie przewodu sygnałowego, w tym
momencie można programować wartości wpisując nastawy parametrów.
Zakres wejściowy
dolnego limitu

-999∼9999

Nastawy sterownika temperatury:
Zakres nastawy: 180 ÷ 210oC
Parametr: SN: zadanie wartości 6 spowoduje brak zmiany innych parametrów
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1. Jeśli włączony jest przycisk awaryjnego wyłączenia, zasilanie wszystkich
komponentów zostanie odcięte z wyjątkiem sekcji ogrzewania oraz sekcji
dodatkowego ogrzewania.

2. Na powyższym rysunku przedstawiono zawór zwalniania naprężenia taśmy
podającej oraz miernik ciśnienia powietrza.
01: miernik ciśnienia powietrza taśmy podającej
02: zawór zwalniania naprężenia taśmy podającej
3. Przełącznik oświetlenia:
01: Należy dodać jeden przełącznik oświetlenia przedniej pokrywy. Podczas
napraw jest on konieczny jedynie do włączania oświetlenia.
02: tryb PVC
03: tryb drewna
04: przełącznik wyboru trybu
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Inne instrukcje
Jeśli wartość ciśnienia powietrza przekaźnika powietrza nie jest mniejsza niż 5 kg,
obwód jest włączony, wszystkie komponenty elektryczne znajdują się w trybie
normalnej pracy. W przypadku ciśnienia powietrza poniżej 3,5 kg obwód jest
wyłączony, maszyna nie jest uruchomiona, ale wyświetlany jest komunikat
ostrzegawczy E5.
Instrukcje dotyczże docinania końcowego:
Gdy panel zostanie ustawiony w pozycji docinania końcowego, taśma podająca
zostanie zatrzymana i należy sprawdzić czy na panelu sterowania nie jest
wyświetlany komunikat ostrzegawczy E5. Wyświetlany komunikat ostrzegawczy
E5 oznacza ciśnienie powietrza poniżej parametrów roboczych ciśnienia
powietrza docinania końcowego, lub brak cofnięcia wspornika docinania
końcowego do pozycji początkowej. Ponieważ czujnik wykrył brak powrotu
wspornika, to zatrzymana zostanie taśma podająca, aby zapobiec uszkodzeniu
wspornika przed podawany panel.
Rozwiązanie:
1. Zapewnić prawidłowe parametry ciśnienia powietrza
2. Ustawić wspornik docinania końcowego w początkowym położeniu
3. Sprawdzić w jakiej pozycji znajdują się wszystkie przyciski awaryjnego
wyłączenia lub przełączniki.
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4. Rozwiązywanie problemów
1. Brak wartości na falowniku.
(1) Sprawdzić parametry napięcia falownika.
(2) Sprawdzić czy nie jest luźne podłączenie przewodów falownika lub czy nie są
zwarte.
2. Niemożliwe uruchomienie wrzeciona z klejem.
(1) Sprawdzić czy nie jest wyłączony panel sterowania lub przycisk awaryjnego
wyłączenia. Sprawdzić parametry ciśnienia powietrza. Sprawdzić, czy pokrywa jest
wyłączona.
(2) Sprawdzić czy wyświetlane jest ostrzeżenie na falowniku wrzeciona kleju (patrz
instrukcja).
(3) Wyłączony wyłącznik automatyczny silnika. Sprawdzić stan silnika.
(4) Sprawdzić, czy silnik nie jest uszkodzony.
3. Uszkodzony transformator
Sprawdzić, czy nie ma zwarcia. Sprawdzić oraz usunąć awarię. Nieusunięta awaria
może spowodować ponowne uszkodzenie transformatora.
4. Hałas kontaktora AC
Nadmierny hałas może sygnalizować obecność pyłu lub obcych ciał w środku.
Konieczne jest oczyszczenie lub wymiana.
5. Niemożliwe uzyskanie zadanej temperatury
Sprawdzić komponenty ogrzewania pod katem uszkodzenia.
Sprawdzić termoogniwo pod kątem uszkodzeń.
Sprawdzić sterownik temperatury pod katem uszkodzeń.
Sprawdzić czy nie jest odłączony przewód neutralny.
6. Zakres wahań temperatury przekracza ±20% zadanej wartości.
Wymienić termoogniwo.
Wyświetlany kod ostrzegawczy z instrukcją na panelu sterowania.
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E1: Komunikat ostrzegawczy dotyczący falownika taśmy podającej.
Jeśli wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, należy sprawdzić przyłącza
przewodów falownika oraz silnika taśmy podającej oraz sprawdzić, czy nie jest
uszkodzony silnik taśmy podającej.
E2: Komunikat ostrzegawczy dotyczący falownika docinania końcowego.
Jeśli wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, należy sprawdzić przyłącza
przewodów falownika oraz silnika docinania końcowego oraz sprawdzić, czy nie jest
uszkodzony silnik zespołu docinania końcowego.
E3: Komunikat ostrzegawczy dotyczący falownika precyzyjnego strugania.
Jeśli wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, należy sprawdzić przyłącza
przewodów falownika oraz silnika docinania oraz sprawdzić, czy nie jest uszkodzony
silnik zespołu precyzyjnego strugania.
5. Rutynowa konserwacja
1. Tablicę elektryczną należy utrzymywać w czystości. W przypadku zabrudzenia
należy oczyścić tablicę, aby uniknąć uszkodzenia komponentów
elektrycznych.
2. Należy dokonywać przeglądów komponentów i części elektrycznych w tablicy.
Należy sprawdzać czy dokręcone są wszystkie śruby, czy sprawny jest
przewód uziemienia, stan kabla oraz czy nie ma żadnych nieprawidłowości.
3. Niedozwolone jest czyszczenie panelu sterowania za pomocą środków
chemicznych.
4. Należy sprawdzać, czy czyste są kable w tablicy elektrycznej, aby uniknąć
nieprawidłowości.
5. Należy regularnie uzupełniać poziom oleju w separatorze oleju w powietrzu
oraz sprawdzać, czy cylinder powietrza ustawiony jest w pozycji roboczej.
Cylinder winien podawać olej po wyłączeniu źródła powietrza. Poziom oleju
nie może być nadmiernie wysoki i powinien wynosić około 2/3 miski.
6. Należy utrzymywać w czystości tablicę elektryczną oraz sprawdzać, czy
sprawny jest zawór elektromagnetyczny.
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6. SPIS PARAMETRÓW

Parametry falownika

Falownik łańcucha
podającego 1,5 KW

Falownik docinania
końcowego 0,75 KW

Falownik docinania
końcowego 1,5 KW

Parametr
Pr-00
Pr-01
Pr-02
Pr-03
Pr-04
Pr-05

Zadawana wartość
01
02
01
50
50
380

Parametr
Pr-00
Pr-01
Pr-02
Pr-03
Pr-04
Pr-05

Zadawana wartość
00
02
01
200
200
380

Parametr
Pr-00
Pr-01
Pr-02
Pr-03
Pr-04
Pr-05

Zadawana wartość
00
02
01
200
200
380

Ponadto: nastawy wszystkich falowników powinny być zgodne z poniższym.
P52- parametr ten powinien być zadawany dla prądu sterowanego silnika.
P58- parametr ten powinien być zadany jako wartość 00. Standardowo stosowana
jest elektroniczna metoda ciepła elektrycznego.

